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Lenas amerikanske eventyr
Etter snart seks år i New York slipper saksofonisten fra Sør-Fron sitt aller første album

I SENTRUM: Saksofonisten Lena Lien fra Sør-Fron, flyttet i 2010 til USA, sammen med sin amerikanske ektemann og kollega. I dag veletablert musiker, komponist og arrangør. Nylig slapp hun debutalbumet «Silent Words» med bandet sitt Nordic Vessel. 
Her i verdens best kjente gatekryss, Times Square i New York City.  Foto: Privat

som utøvende jazzmusiker. For å 
livnære seg, må en se hvor jobbene 
finnes. Å være frilansmusiker er 
ikke nødvendigvis fett. En helaften 
i et storband betyr kanskje ikke 
mer enn 20 dollar i honorar. Der-
for måtte jeg lete i det store marke-
det, hvor de bedre betalte 
oppdragene finnes. Jeg har altså 
klart å etablere meg som arrangør 
og komponist. Ved siden av under-
viser jeg på en privat musikkskole 

for barn og unge på Manhattan.
Å pendle de 40 minuttene mel-

lom hjemme og sentrum av New 
York, synes Lena Lien ikke er pro-
blematisk. Det er nemlig ingen 
uvanlig lang reiseveg i de traktene.

– Hva er den største forskjellen 
på å jobbe med musikk i USA og i 
Norge?

– Her borte finnes flere mulig-
heter. Men mye handler om hvem 
man kjenner eller får kontakt med. 

Konkurransen er sterk, og det er et 
evig slit å overleve hvis en bare skal 
satse på bestemte typer oppdrag 
eller sjangere. Det er viktig å 
kunne dekke flere områder og 
være fleksibel nok til å flytte dit 
jobbene finnes. Vi må være litt 
tatere. Spennende hva som skjer, 
for til sommeren blir vår lille fami-
lie tre, humrer Lena Lien. 

Hva er lydforskjellen mellom 
en gitar laget av bjørketre 
og en laget av mahogni? 
Dette skal et nytt forsk-
ningsprosjekt prøve å gi 
svar på.

Av Inger Stokland

LILLEHAMMER:   – Vi vet alt 
mulig annet om tre, og trær er helt 
gjennomforsket, men ingen har 
hørt på lyden, sier Øystein Huse-
moen, innehaver av Husemoen 
Gitarmakeri på Lillehammer. 

Van Zandt
Ideen oppsto da Husemoen prøvde 
å fortelle Springsteens gitarist Ste-
ven van Zandt hvordan gitaren han 
hadde bygd på flammebjørk hørtes 
ut.

 – Jeg hører tydelig forskjell i de 
forskjellige tresorter, men mangler 
språket for å kunne forklare det, 
sier Husemoen.

Og legger til:
 – Min idé er at lyden må kunne 

visualiseres og dokumenteres. 
Husemoen tok kontakt med-

kompetansemeglere fra VRI Inn-
landet – Forskningsrådets satsing 
på forskning og innovasjon i norske 
regioner – og nå blir kongstanken 
til gitarmakeren realisert.

Inntar laboratoriet
Sammen med to forskere fra 
NTNUs avdeling Teknologi, Øko-
nomi og Ledelse i Gjøvik skal Huse-
moen innta laboratoriet for å ta 
opp lyden av lønn, gran, hassel, 
osp, gråor, svartor, lind, kirsebær, 
bjørk, ask og alm. 

– Vi starter opp etter påske. Jeg 
har allerede kjøpt inn forskjellige 
planker av forskjellige tresorter, og   

Forsker på lyden  
av gran og bjørk

FORSKER PÅ LYD: Gitarmaker Øystein Husemoen skal forske på 
lyden av ulike tresorter.  Foto Aleksander Myklebust

disse ligger til tørk til testene i 
laboratoriet starter, forteller Huse-
moen til GD.

– Det går an å lage frekvensbil-
der, bekrefter Magnar Eikerol, 
dosent i treindustriell teknikk ved 
NTNU Gjøvik.

Forskning på xylofoner
Lyden blir digitalisert slik at lydbil-
det blir synlig med frekvenser. De 
må også ta opp lyden av noen tro-
piske tre som referanse for å kunne 
sammenlikne for eksempel 
mahogni og gran.

– Er det gjort tilsvarende forsk-
ning tidligere?

– Det er gjort noe forskning på 
tresorter i forhold til produksjon av 
xylofoner. Vi er i gang med å skaffe 
oss informasjon om hva som er 
gjort på dette området tidligere, 
sier Eikerol.

Han sier videre at det er bevil-
get 100.000 kroner fra Regionalt 
Forskningsfond til forprosjektet 
for forskningen som nå skal settes 
igjen. 

Kompetanse
Prosjektet er bevilget fra Norges 
forskningsråd, som en del av Kom-
petansemegling Innlandet. 

Dette er en del av satsingen 
innen Virkemiddel for regional 
FoU og Innovasjon (VRI), og vur-
dert som relevant fordi det kan 
være en ny måte å bruke norsk 
treverk på. 

Det kan øke bevisstheten 
omkring bruk av lokale ressurser 
og være en bærekraftig og innova-
tiv løsning for regnskogen. 

Dessuten kan det være god 
reklame for musikerne som spiller 
rock ‘n roll på norsk rogn. 

Mye handler om hvem man kjenner eller 
får kontakt med.

Lena Lien, musiker


