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35 bip med bas, tromme og anden percussion. Det er, kort sagt, det musikalske islæt i en 

tv-reklame for Danske Bank første gang udsendt i april 2004. Reklamen og især dens 

musik skal i det følgende være genstand for nærmere inspektion. Med henvisning til en 

analyse og kategorisering af et større antal tv-reklamer skal det diskuteres, hvorledes 

reklamen dels repræsenterer visse generelle og typiske træk ved brugen af musik i tv-

reklamer og dels repræsenterer et originalt og sjældent hørt bidrag til det, der her skal 

betegnes musikalsk branding1. Eksemplet er dermed illustrerende for musikkens 

potentiale som en æstetisk virkning i forbindelse med markedskommunikation, og 

paperet har til formål at diskutere og eksemplificere dette potentiale. Og der skal dermed 

sættes spot på et ellers relativt underbelyst område: Hverken i musikvidenskaben, 

medievidenskaben eller forbrugeradfærdsforskningen har musik i tv-reklamer nemlig 

været vedholdende og klart profileret. Paperet udfoldes i tre hovedafsnit: først indledende 

betragtninger om musik som lyd og betydningspotentiale, siden en analyse af Danske 

Bank reklamen, og sidst en perspektiverende diskussion. 

 

1. Musik i tv reklamer 
At Tv-reklamen indeholder musik kan ikke overraske. Langt de fleste reklamer 

indeholder musik2, og det er et centralt genrekarakteristikum for reklamen, at den må 

anråbe og skabe opmærksomhed. Musikkens opmærksomhedsfængende potentiale, er 

                                                 
1 Hermed menes overordnet et kontrolleret, musikalsk mærkningsforløb med tilstræbt gavnlige 
markedskommunikative virkninger - og altså ikke: ’det ukontrollerede forbrændingsforløb med skadelige 
virkninger’, sådan som det kan læses under opslaget ’brand’ i Den Store Danske Encyklopædi, bd. 3, 
udgivet i 1995 (først i supplementsbindet (udgivet i 2002) findes opslaget branding). En sammenholdning 
af brand og brand er dog oplysende i den forstand, at et brand gerne skulle sprede sig som en (steppe)brand 
i omverdenens bevidsthed, og at branding er i latent fare for at udvikle de citerede karakteristika for brand. 
Musikalsk branding omtales undertiden, i et lidt bredere perspektiv, som sonic branding (fx Jackson & 
Fulberg).   
2 I et sample på 564 tv-reklamer - de nyudsendte på TV-2 i april måned, 2004 - indeholder de 526 musik, 
svarende til 93,3%. Det tal er relativt højt sammenlignet med tidligere opgørelser (se fx Bode p.68), der 
dog, til forbehold, repræsenterer andre sampleudsnit. 
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ikke mindst relevant at bemærke i studiet af netop tv-reklamer3, idet øjets eventuelle 

flakken i receptionssituationen ikke har en tilsvarende pendant i den auditive perception – 

lyd trænger sig mere uafviseligt på end lys. Musikkens opmærksomhedsfængende 

potentiale er dog ikke det eneste relevante potentiale at fremføre under analysen af 

musikkens optræden i tv-reklamer, og også betydningspotentialet skal i det følgende 

fremhæves. Med henblik på den forestående analyse kan det være forståelsesfremmende 

indledningsvis kort at knytte nogle kommentarer til musik som lyd og musik som 

betydning.  

 

1.1. Musik, lyd og betydning 
Tre kategorier af lyd kan udskilles4: Musik, støj og tale. Musik om den lyd der klinger 

som regulære, periodiske svingninger, og som er intenderet, organiseret og frembragt af 

mennesker. Støj om den lyd der klinger som irregulære, aperiodiske svingninger, og som 

er menneske- og/eller naturafledt. Tale om den lyd, som repræsenterer verbal udsigelse, 

og som er menneskeintenderet, -organiseret og –frembragt. I praksis er der ikke ’lydtætte 

skodder’ mellem de tre, og de kan indgå i forskellige forbindelser med hinanden (jf. fx 

støjrock og musique concréte). En nærmere kategoribestemmelse vil, udover afsender og 

objekt perspektivet, som de er fremhævet i definitionerne, også involvere et modtager 

perspektiv. Og når dertil kommer, at også lydens kontekst er bestemmende, bliver det 

klart, at en definitiv kategorisering af lyde næppe lader sig gøre. Denne korte 

introduktion være sig da også snarere ment som et forsøg på at forberede 

opmærksomheden på den kommende analyse af Danske Bank reklamen, hvor lydens 

mulige fremtrædelsesform nemlig udfordres, som en væsentlig kommunikativ pointe.  

Hvad angår betydning er det karakteristisk at alle tre kategorier grundlæggende er 

sammenlignelige: Lyde er indeksikalske i den forstand, at de formidler en karakteristik af 

deres kilde og omgivelser – lyde er altid afledt af noget bevægende, og de fremtoner altid 

i rum. Talens lyd er således ikke blot er en betydningsløs bærer af ord, og støj er ikke blot 

                                                 
3 Sådan som både mediet (tv-reklamer) – under sammenligning med fx biografsalen (Ellis) - og 
medieindholdet (tv-reklamer) er disponerende for fravigende opmærksomhed (jf. eks. Lund (2000)). 
4 Med inspiration i blandt andet Leeuwen (1999).  
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en art ’intetsigende’ akustisk affald5. På dette grundlæggende niveau er det muligt at 

klassificere fælles semiotiske dimensioner og ressourcer på tværs af de tre kategorier, 

sådan som Leeuwen har gjort det. Et væsentligt fællestræk er udfoldelsen i tid, og i tv 

reklamen bliver dette forhold ikke mindre relevante at fremhæve, da også det levende 

billede jo udfolder sig i tid. I en analyse af et audiovisuelt udtryk kan synkroniseringer og 

forskydninger dermed siges at rumme særlige betydningspotentialer, som også Cook 

bemærker det. En nærmere afsøgning af lydes betydningspotentiale vil afsløre markante 

forskelle mellem de tre kategorier af lyd, men i det følgende skal der, i tråd med paperets 

ærinde, fokuseres på musik6.  

Udgangspunktet skal være semiotisk og hermeneutisk inspireret, og musiks betydning 

skal her forstås som et universelt potentiale, der fremkommer via musikkens 

korrespondens med menneskelige oplevelsesformer. Musikkens korrespondens med 

menneskeværen er sandsynliggjort dels i studier af filosofisk observans (fx Langer og 

Nielsen), og dels i eksperimentelle undersøgelser der har vist relationer mellem visse 

musikalske gestaltninger og fysiologiske responser - for eksempel at tempo, dynamik og 

timbre har indvirkning på hjertepuls og åndedræt7. Yderligere understøttelse kan opleves 

i nyere udviklingspsykologisk forskning (især Stern og Trevarthen), som blandt andet har 

undersøgt interaktionen mellem barn og primær omsorgsperson. Her fremhæves den 

følelsesmæssige afstemning af oplevelser og udtryk som en art interaktionel synkroni, i 

hvilken forbindelse lyd spiller en central rolle. Denne interaktion kan opfattes som 

grundlaget for menneskelig kommunikation, og etnologiske studier tyder på, at der kan 

udledes universelle træk i forbindelse med for eksempel vuggesange8. Her manifesteres 

musikalske oplevelsestilstande som fortrolighed og afspændthed, og i et semiotisk 

perspektiv kan musikkens betydning her begribes som kinetiske og taktile anafoner (Tagg 

& Clarida, p.99).  

Det er nu vigtigt at fremhæve, at disse musikalske universalier er relativt generelle og 

uspecifikke potentialer, som vi altid oplever kvalificeret i mere specifikke, kulturelt 
                                                 
5 Som det længe har været kendt i forbindelse med manipulering af reallyde i film (fx Chion), og som det i 
senere år er blevet forsøgt udnyttet i designet af brugsgenstande (se Bernsen). 
6 Jf. Graakjær 2004 for en kortfattet diskussion af forholdet mellem musik og tale.  
7 Tagg (1985). 
8 Jf. Gregory. Beslægtet hermed er også ’forældresproget’ motherese, om den særlig toning og udformning 
som forældre giver deres sprog, når de taler til småbørn. Her bliver talens agogik og prosodi vægtigt 
betydningsbærende, og eksemplet illustrerer i øvrigt et overlap mellem musik og tale. 
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betingede musikalske udtryk, diskurser og brugssammenhænge. Spørgsmålet om 

musikalsk betydning må derfor også involvere analyser af kontekst og menneskelig 

meningskonstruktion, sådan som det skal eksemplificeres i den følgende analyse. Selvom 

Leeuwens bonmot nok ikke er helt dækkende - ’The importance of context cannot easily 

be overstatet’ (Leeuwen, p.10)9 - så skal det dog anføres, at en underkendelse af 

konteksten vil være svært amputerende for forståelsen af musikkens betydningsdannelse. 

Og hermed er udgangspunktet på linje med de kun få studier i 

forbrugeradfærdsforskningen, der problematiserer gavnligheden af den ellers udbredte 

behavioristiske orientering i forbindelse med studier, hvor musik er inddraget (se fx 

Bruner) – det gælder Scotts ansatser og Bodes videreudvikling. I musikvidenskaben er 

paperet på linje med visse af populærmusikforskerne Tagg, Cook og Middletons arbejder, 

mens der i kommunikations- og medievidenskaben er hentet inspiration i Stigels analyser 

og kategoriseringer af tv reklamer10.  

 

2. Reklamen for Danske Bank 
Siden oktober 2003 har tv reklamerne for Danske Bank, foruden musikken – som vi 

kommer til om lidt - haft en række markante fællestræk. ’Gør det på din måde’ og ’Gør 

det du er bedst til – det gør vi’ har været gennemgående slogans, og afslutningsbilledet 

præsenterer i alle reklamer bankens logo. Tematisk fremviser billedsiden mennesker i 

færd med at udføre det, de angiveligt er ’bedst til’ eller ’brænder for’, og to forskellige 

skabeloner er brugt. Den ene er et voice-over format11, hvor vi på billedsiden præsenteres 

for en lille suite af handlingsmæssigt uafhængige situationer, mens voice-over’en udsiger 

en række rigt varierede begrundelser for imperativet: ’Gør det…’. En anden er en art 

                                                 
9 Se fx Bull og DeNora, som fremanalyserer betydningsdannelser med kun perifer henvisning til musikkens 
gestaltning. Det er for så vidt legitimt, idet ærindet for disse forskere blandt andet har været, at ville 
opdyrke et relativt uberørt land i den traditionelle musikvidenskab, nemlig brugen af musik i bestemte 
(sociale) sammenhænge. Det ville dog være voldsomt overstatet, at lade disse brugsmønstre og strategier, 
for sig, være reference til forståelsen for den musikalske betydning. Den musikalske betydning kan ikke 
reduceres til hverken studiet af ’objektet’ eller ’det kontekstualiserede subjekt’.  
10 Om end netop musikken her, symptomatisk for disciplinen mere generelt, ikke tildeles systematisk 
opmærksomhed. Et sigende udtryk for en negligering af lydens betydning fremtoner med titlen på Gjessing 
& Wolstrups undervisningsmateriale: Blik for tv-reklamer. 
11 Her refereres, som i det følgende, til Stigels kategorisering. 
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testimonial format12, hvor vi hører en person berette om sin hobby, mens billedsiden 

krydsklipper mellem at vise personen kiggende mod en imaginær interviewer lidt udenfor 

kamerarammen, og dels i færd med at udøve sin hobby. Typisk er hobbyudøvelsen tildelt 

flest klip, og således også i den aktuelle reklame omhandlende en amatør astronomen 

(AA), som vi følger i klargørelsen af sit private observatorium. På billedsiden etableres 

der her et lineært handlingsforløb, som udspiller sig over en dag til ind over mørkets 

frembrud. Testimonialen udfolder en fortalt tid i tre faser (jf. forløbsskitse), og disse to 

tidsforløb fæstnes i den endelige klargørelse af observatoriet (klip 18): AA er klar med 

kikkerten og strækker halsen spejdende mod rummet i samme moment som AA i 

testimonialen afslører sin drøm om at måtte opdage en komet. 

I reklamen, som i de tre øvrige reklamer produceret over samme skabelon, er det tematisk 

overskud vi præsenteres for: Et overskudsmenneske, der har basale (økonomiske) forhold 

i orden, så det kan forfølge et selvrealiserende overskudsprojekt af dyr og relativt 

spektakulær karakter. Mennesket, højst i 40’erne, fremtoner som et elitært enkeltindivid, 

der er i færd med at realisere et individuelt projekt. Billedsiden kvalificerer her sloganets 

person-deiksis, og med fremvisningen af spektakulære projekter er reklamen tilmed 

leveringsdygtig i at inspirere til projekter, såfremt der ikke lige måtte være noget på 

bedding. 

I et videre perspektiv formulerer reklametemaet sig i samklang med den 

individualisering, der kan opfattes som kendetegnende det aktuelle samfund. Fordringen 

om do-it-yourself, der beskrives som et vilkår i forbindelse med individualiseringen (jf. fx 

Beck & Beck-Gernsheim og Giddens), tematiseres i den aktuelle reklame i udsagn som 

’udforske det selv’, og i konstateringen: ’Jeg skal ikke ret langt væk fra familien for at 

dyrke min hobby’ er det underforstået, at AA nødvendigvis må isolere sig for at dyrke sin 

hobby og eventuelt få en fjern komet opkaldt efter sig. Også selve interviewsettingen - 

med AA siddende alene i sit såkaldte kontrolrum - kan opfattes som metonymisk 

repræsenterende forestillingen om den individualiserede, selvansvarlige livsaspiration. 

AA fremstår i denne forbindelse med engagement (’interesseret mig for’, ’fandt himlen 
                                                 
12 Testimonalen er i det aktuelle tilfælde nuanceret, ved at den interviewede ikke omtaler Danske Bank i 
eksplicitte vendinger; referencen til Danske Bank impliceres derimod gennem interviewpersonens behov 
for økonomisk støtte til fuldbyrdelse af sin drøm. Mod slutningen forankrer slogans og logo entydigt 
Danske Bank som afsender, ligesom musikken jo, som allerede antydet, kan høres som en musikalsk 
udpegning af Danske Bank 
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fascinerende’, ’være meget spændende’), og hobbyen fremstilles nærmest som en 

tvingende livsnødvendighed (’hvad er mere naturligt’, ’var nødt til’). Tanken kan strejfe: 

Hvor og hvad ville AA være, hvis ikke Danske Bank havde kunnet hjælpe? Danske Bank 

impliceres som virksomheden, der kan bistå realiseringen af drømme13. 

 

2.1. Danske Banks musik 
Musikken14 er tilkomponeret, og den varer hele den 45 sekunder lange reklame. 

Musikken er dermed gennemgående, og i starten og i slutningen af reklamen er musikken 

eksklusivt eksponeret på lydsiden, mens den undervejs optræder samtidigt med 

testimonialen. Med reference til en relativ konventionel klassificering af musikkens (som 

andre lydes) oprindelse i relation til det billedligt forestillede univers er musikken teknisk 

set ekstradiegetisk15. 

Det musikalske udtryk må overordnet karakteriseres som et fortløbende intensiveret 

groove16: Det er den rytmiske gestaltning, der sammen med instrumentation og sound 

dominerer den musikalske profil, og således er melodisk og harmonisk progression 

fraværende. Groovet udvikles i en art crescendo-form: Fra et spinkelt og ’nøgent’ udtryk 

- ’bib’! - til en mere udfoldet og pulserende rytmisk strukturering. Med de indledende bib 

defineres en relativ langsom beatmarkering på 52 pulsslag i minuttet i lige taktart (2/4 

eller 4/4 takt). Bib’ene er indledningsvist at høre som støjlyde, som vi er vant til at høre 

dem fra elektroniske objekter, og bib-lyden kan eventuelt blive kilde til overraskelse og 

bekymring: ’Mit fjernsyn bibber! – hvad er der galt?’. Det varer dog kun ganske kort tid 

                                                 
13 Også selvom drømmen måtte forekomme en smule excentrisk og urealiserbar. AA’s drøm kan eventuelt 
også opfattes som småperverteret, narcissistisk eller blot mildt morsom. 
14 Analysen skal være audiovisuel orienteret, således at analysen af musikalske strukturer løbende vil blive 
sammenholdt med reklamens øvrige gestaltninger. Som støtte til læsningen af analysen er gjort en 
forløbsskitse, som dog må tages med visse forbehold: Den kan isoleret set ikke danne baggrund for analyse 
eller forståelse, og nogle af de anførte betragtninger kan ikke klart aflæses af skitsen. Bedste reference til 
analysen er naturligvis selve reklamen; reklamen er i skrivende stund ikke tilgængelig på Internettet, men 
på producentens hjemmeside - www.moland.dk – findes et lille udvalg af de øvrige reklamer med samme 
musik (komponist: Klas Åhlund). 
15 Derved at den er tillagt diegesen og ikke oprinder fra lydkilder vist eller impliceret på diegesens niveau 
(jf. fx Chion og Langkjær). 
16 Groove stammer fra det angelsaksiske ord for rille eller grube. Groove forbindes især med visse 
populærmusikalske genrer (især: jazz, soul, rock og hip-hop), og termen forbindes oftest med den 
tilbagevendende rytmiske konfiguration som en gruppe af instrumenter (især trommer og bas) kan etablere, 
vedligeholde og udvikle. Et groove refererer oplevelsesmæssigt til et energisk og kropsligt påtrængende 
udtryk. 
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inden bib’et indlejres som del af et musikalsk udtryk. De følgende ’bib’ optræder nemlig 

med nøje afmålte tidsintervaller, og der tilkommer hurtigt mere traditionel 

musikinstrumentarium. Den nøje afmålthed i bib’ene er udtryk for en menneskelig 

organisering, idet ingen naturlyde eller –rytmer udfolder sig metronomisk regelmæssigt. 

Det er dog ikke organiseringen i sig selv, der gør bib’ene musikalske – jævnfør at 

eksempelvis fabrikkens støjlyde kan være meget regelmæssige - det er tilmed det forhold, 

at bib’ene varetager en væsentlig musikalsk funktion som beatmarkering. Bib-lyden 

optræder altså ikke bare som et uintenderet biprodukt af en handling, men derimod som 

intenderet i en musikalsk komposition (jf. kategoriseringen af lyde, nævnt 

indledningsvist). Det forhold peger på, at bib-lyden har et særlig betydningsetablerende 

potentiale: I et paradigmatisk perspektiv kunne mange andre, og langt mere oplagte lyde - 

musikalsk hørt - være valgt til denne funktion, og lyden optræder umiddelbart som et 

fremmedelement i den givne musikalske sammenhæng (og dermed som en art genre 

synecdoche i Tagg & Claridas terminologi). Under den mere opmærksomme tv-seen – 

eventuelt affødt af den førnævnte bib-forskrækkelse - kan bib’et give anledning til øget 

opmærksomhed og betydningsafsøgning: ’Hvad laver bib-lyde i denne reklame?’. 

Som antydet bliver bib’et ret snart efter dets eksponering indlejret i en musikalsk struktur. 

Med tilføjelsen af bas optræder den første udgave af groovet, og der etableres nu en 

rytmeforskydning, derved at dét, der først oplevedes som beatmarkeringer (bib-impulser 

på alle pulsslag) nu opleves som backbeatmarkeringer (impulser på kun 2. og 4. taktslag). 

Denne form for rytmisk ’forførelse’ er ganske udbredt i funk- og rockmusik (jf. 

Mortensen), og i det aktuelle tilfælde – som stilistisk er funkpræget17 - er virkningen 

mærkbar derved, at beatmarkeringen finder sit egentlige, herfra gældende udtryk: Der 

defineres nu en grundpuls i dobbelt hastighed (104 pulsslag i minutter) med 16.dels 

underdelinger i bassen. Her opleves en første intensivering af det musikalske udtryk, og 

fælles for de følgende intensiveringer er, at de udtrykkes i den samme grundstruktur 

(’bib’-backbeat og basfigur).  

 

 2.2. Synkroniseringer 

                                                 
17 Blandt andet via det sekventielt opbyggede groove over samme grundstruktur, og via 16.dels 
underdelingen formidlet via trommer og bas. 
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Groovet repræsenterer altså overordnet en udvikling mod et stadig mere underdelt, 

energisk og aktivitetsmættet musikalsk udtryk. Musikken kan opleves at udfolde sig 

konvergerende med de tidligere omtalte tidsforløb i reklamens visuelle og verbale 

foredrag, og en række synkroniseringer mellem musikken og de øvrige udtryksgestalter 

formidler denne konvergens.  

Én form for synkronisering finder sted i forbindelse med de episodiske markører, som 

musikken iscenesætter i overgangene mellem de enkelte udgaver af groovet: Musikken 

laver ophold og leder frem til en yderligere potensering af groovet med et ’crescendo-

sug’18. Disse episodiske markører sammenfalder med centrale udsagn i testimonialen, 

som dermed tildeles tydelig eksponering (jf. forløbsskitse). Crescendo-sugene 

synkroniseres yderligere med bevægelser under AA’s klargørelse af observatoriet: dels 

overkroppen, der læner sig ud (klip 8) og dels kaffekoppen, som AA fører til sin mund 

(klip 12). Disse visualiseringer optræder forstærkende for udfoldelsen af musikkens 

immanente spændingskvalitet, tidligere omtalt. Sugene kan opleves som en ikonisk 

repræsentation af en kraftig indånding, og hermed etableres en spændingsophobning, der 

altså finder udfoldelse i stadig mere intensiverede udgaver af groovet. Fra og med den 

tredje udgave af groovet optræder tilmed en miniudgave af suget, i form af en konsistent 

forberedelse af taktens 4-slag.       

En anden form for synkronisering finder sted mellem musikkens puls og billedskiftende. 

To gange optræder denne synkronisering, og særligt udtryksfulde og iørefaldende bliver 

disse rytmesynkroniseringer, idet resten af billedklippene undviger beatmarkeringerne. 

Hvor de fleste klip således gøres ’bløde’ via musikkens og testimonialens 

sammenføjende virkning, gøres de musikalsk synkront ledsagede klip derimod ’hårde’ og 

dermed spektakulære. Den første synkronisering mellem klipperytme og musikpuls 

opleves i overgangen til klip 13, hvor omtalen af kontrolrummet udstilles. Her pauserer 

alle andre musikalske impulser på nær bib’et, der altså bliver ’lyden af klippet’. Den 

anden synkronisering mellem bib og billedskift opleves i overgangen til sidste klip 

(markeret med fed på skitsen), hvor bankens logo og slogans introduceres. Her høres 

groovet i sin højeste potens, og musikken bliver yderligere fremmikset i forhold til 

                                                 
18 Om den hurtigt intensiveret hvislende lyd, som kan fremkomme, når vi, med let spredte læber, indånder i 
et hastigt stigende tempo. I reklamens musik er suget sandsynligvis fremkommet ved at afspille optagelsen 
af et bækkenslag bagfra og i ca. halvt tempo.  
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tidligere forløb; logopræsentationen kan siges at få et opsigtsvækkende musikalsk 

medløb. 

Synkroniseringerne – i form af dels episodiske markører ved centrale verbale udsagn, 

dels mimetiske relationer mellem bevægelser i billedet og musikken, og dels sammenfald 

i billedklip og musikpuls – bidrager væsentligt til, at de to nævnte tidsforløb i de verbale 

og billedlige foredrag opleves som bevægende sig mod en forløsning.  

 

2.3. Lyden af elektronik 
Bib’et er det første vi hører, og det optræder, som nævnt, relativt overraskende og 

tydeligt eksponeret. Hver enkel bib-impuls klinger med en efterklangsvirkning, idet 2-3 

hurtige og hastigt aftagende ekkoer optræder som afrunding, og hermed fremelskes 

forestillinger om rummelighed, tomhed og åbenhed19. Yderligere specifikke betydninger 

optræder især i kraft af bib’ets tydelige affinitet med elektroniske apparaturer. Et bib 

optræder således typisk indeksikalsk for et specifikt elektronisk objekt, som er blevet 

aktiveret, og computeren er en oplagt reference. I den musikalske kontekst optræder 

bib’et som en art sonisk anafon – en efterligning af en ikke-musikalsk eller para-

musikalsk lyd20.  

I et overordnet perspektiv kan bib’et opleves som et signal om, at Danske Bank er en 

hightech virksomhed, det ligger vægt på computermedieret kundekontakt i form af 

netbanking. Computerlyden tilføjer yderligere associationer om ’sterilitet’, rationalitet og 

stabilitet – det er som om Danske Bank giver ’strøm’ til kundens ønsker og livsdrømme. I 

forlængelse af sidstnævnte kan også lyden fra en hjertepulsmonitor anføres som en mulig 

association, og i den forståelse definerer bib’ene en relativ langsom hvilepuls. Den 

musikalske puls defineres ganske vist hurtigt efter introduktionen af bib’et i dobbelt 

hastighed, men ’hjertepulsen’ forbliver den samme reklamen igennem. Crescendo-

sugene, tidligere omtalt, understøtter indtrykket af kropslyde, og i et videre perspektiv er 

det liv og vitalitet, der repræsenteres. Den rolige ’hjertepuls’ kan eventuelt opleves at 

have en pendant i AA’s rolige og afbalancerede fremtoning, og i forlængelse af 

                                                 
19 Ekkolyde opleves i store rum med hårde, lydreflekterende flader eller i visse naturlige landskaber, hvor 
bakker eller bjerge skaber mulighed for lydrefleksion. 
20 Jf. terminologi og yderligere afgrænsning i Tagg & Clarida, p. 99ff. 
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individualiseringstemaet kan bib’ene måske tilmed høres som symboliserende AA’s 

partikulære og vedholdende aspiration og mod - udbredte metaforer trænger sig på: ’det 

er AA’s hjerteblod’, ’AA lever og ånder for det’ og ’dét, der ligger AA’s hjerte 

nærmest’. 

Computerassociationen er i øvrigt direkte motiveret i den visuelle udformning, idet vi ser 

og hører AA betjene en computer (klip 14) involverende et synkront, diegetisk bib – dette 

bib er tydeligvis anderledes end de ekstradiegetiske bib, idet det klinger ’tørt’ (uden 

efterklangsvirkninger), og fikseres i en anden tonehøjde (tonen h og ikke e, som musik-

bib’ene), men bib’ene er samlet set tilstrækkeligt enslydende og partikulære til, at de 

ekstradiegetiske bib optræder med en tydelig affinitet til diegeseniveauet21. Det opleves 

også i (klip 10) hvor AA skruer op for et måleinstrument, der i den forbindelse afgiver en 

lyd, der minder meget om crescendo-sugene i de episodiske markører – og da især det 

sidste, toneledsagede, i overgangen til stillbillederne. Musikkens lyd iscenesættes her, og 

i kraft af bib’enes efterklangsvirkning, som rumlyd, som vi er blevet tilvænnet til at 

opfatte dem via især science film, hvor sus og bib optræder en masse. Beslægtet hermed 

kan også findes motivation for en oplevelse af de ur-præcise bib som repræsenterende en 

art nedtælling - oplevelsen forstærkes af den gradvist øgede intensitet i det samlede 

musikalske udtryk, og kvalificerer også bevægelsen mod en forløsning, tidligere omtalt.  

Øvrige elektroniske apparaturer kan imidlertid også høres som værende sat i scene. 

Således kan bib-lyden opleves at associere til en konsistent fodret kreditkortterminal. Den 

konkrete lydformning af bib’ene - i en række af nøje tidsafmålte intervaller - harmonerer 

ikke med dagligdagsbrug af kreditkort, men bib’ene kan eventuelt høres som en stiliseret 

’kreditkortmusik’; den musik banken gerne vil høre, og som forbrugeren gerne vil have 

mulighed for at spille. En lignende association kan anføres til lyden af den scanner, som 

kasseoperatøren i visse supermarkeder anvender til at identificere og prisaflæse varer. I 

givet fald må det metronomiske foredrag i reklamen igen forstås som en stilisering: selv 

ikke den mest rutinerede operatør kan opretholde et jævnt vareflow ved kassen. Samlet 

set kan disse sidstnævnte associationer rammesættes som: lyden af forbrug.  

                                                 
21 Det musikalske islæt er her indvævet i diegesen på en måde, der problematiserer en bestemmelse af 
musikken som enten diegetisk eller ekstradiegetisk. Det gælder især hvis bestemmelsen orienterer sig om 
oplevelsen af reklamen og ikke blot den tekniske afgørelse, tidligere foretaget. Problematikken kan ikke 
forfølges nærmere i denne sammenhæng, men se Kassabian (p. 42ff) for yderligere diskussion. 
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2.4. Bib brand  
Som en kort opsummering musikbrugen, er det er altså især de 35 bib, der bidrager til 

Danske Banks musikalske brand. Det er i den forbindelse et sammenspil mellem 

musikken og dens kontekstuelle indlejring, der kan siges at fremelske de fremanalyserede 

betydninger. Det musikalske bidrag kan opleves at blive betydningsmæssigt profileret i 

den kontekst det optræder, samtidigt med at musikken profilerer aspekter ved den 

billedmæssigt og verbale fremtoning. Kontekstuelle ekspliciteringer af for eksempel 

bankvæsen, astronomi og engageret testimonial er således bidragende til, at forestillinger 

om netop forbrug, hightech og vitalitet bliver manifesteret i forbindelse med Danske 

Banks musik22. Andre kontekstualiseringer af musikken ville givetvis fremelske andre af 

musikkens betydningspotentialer, fx om fænomener som robotter og computerspil, men i 

den aktuelle sammenhæng, som i de øvrige reklamer over samme skabelon, er disse 

betydningskomplekser ikke aktiverede23. 

 

3. Diskussion 
Det er først fra oktober 2003, at musikken i Danske Bank reklamer optræder som et 

brand. Dels er det fra da af, at musikken tilkommer og bruges konsistent på tværs af 

reklamer i både tv og radio og med tæt tilknytning til reklamens øvrige brands: slogans (i 

radio og tv) og logo (i tv) - tidligere har musikbrugen været inkonsistent: i nogle år 

forinden oktober 2003, har der for eksempel optrådt anden musik til reklamer skåret efter 

samme visuelle og verbale skabelon som den aktuelle, og bemærkelsesværdigt har to 

andre og tilmed indbyrdes forskellige musikalske udtryk optrådt i to næsten identiske 

gymnastikpige testimonials. Og dels er det fra da af, at musikken optræder højt profileret, 

hvilket, som analyseret, er etableret via to sammenhængende forhold: Musikkens 

placering – fysisk (hvorhenne i reklamen) som relationelt (hvordan i forhold til de øvrige 

                                                 
22 Det betyder dog ikke nødvendigvis, at den anførte analyse kun er gældende for den aktuelle reklame. 
Danske Banks brug af samme musik på tværs af reklameformater kan således tænkes at bidrage til en 
transfer af den musikalske betydningsudfoldelse imellem forskellige reklamer. 
23 Sådan som det skal være hypotesen. Andre empiriske undersøgelser af betydningsdannelsen – udover det 
her gjorte fortolkende receptionsstudie - kunne yderligere validerer disse forhold. Men disse tiltag, fx 
interviews og eksperimenter, overskrider grænserne for nærværende arbejde.  
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udtryksgestalter) – og musikkens strukturering (dens sound, rytme etc.). Hvis Danske 

Banks musikalske brand nu profileres på en række dimensioner, tegner der sig, som 

annonceret i indledningen, et interessant billede.  

 

3.1. Brandet som brand 
Ser vi først på den musikalske placering og strukturering, repræsenterer groovet et noget 

atypisk format for musikalske brands. Gennemgående musik er nok en relativ hyppigt 

forekommende form for musikbrug i tv-reklamer, men normalt er følgende gældende24: 

hvis musikken udfolder sig som gennemgående i sammenhæng med et talt udsagn 

(testimonial, voice-over, presenter), så er musikken af anonym karakter – typisk er 

musikalske dimensioner som rytme og sound nedtonet eller ’udblødt’, og musikken kan 

opleves som et klangbagtæppe uden profilerede mønstre. Derudover vil musikken 

normalt ikke have nogen intern gestaltningsmæssig sammenhæng med reklameudtrykkets 

øvrige udtryk, den vil så at sige optræde indifferent overfor billedforløbet. Og endelig vil 

musikken ofte være instrumental, det vil sige ikke tekstbåret; måske for at undgå, at der 

ikke optræder to forskellige verbale udsagn, som kunne udfordre og sløre den samme 

perceptuelle modus25. Som det er vist i analysen irriterer Danske Bank dette normale, og 

af de nævnte forhold er det kun musikkens instrumentale udformning, der her er 

gældende: Musikken er ikke anonym, og der optræder synkroniseringer på flere niveauer. 

Et langt mere hyppigt forekommende format for musikalske brands er jinglen: en kort, 

relativt afrundet og melodisk båret form, der langt overvejende er placeret eksklusivt og 

synkront med producentlogo, og da typisk som afrunding på reklamen26. Men igen er 

Danske Bank anderledes; den træder nok frem i forbindelse med producentlogo, men den 

er ikke hverken kort, afrundet, melodibåret og ej heller eksklusivt eksponeret i 

forbindelse med logo.  

                                                 
24 Typiske eksempler fremkommer i produktkategorierne dame- og ugeblade og supermarkedskæder. Det 
omtalte mønster er ikke gældende for reklamer, hvor relationen mellem produkt og musik kan beskrives 
som sammenhængende (fx film) eller sammenfaldende (fx musik-CD’er) – se Graakjær (2005b) for 
uddybning. 
25 En sådan kommunikativ sløring kan opleves i reklamerne fra Super Brugsen (april, 2004), hvor teksten 
fra en sang optræder samtidigt med en voice-over. 
26 Jf. eksempelvis Tryg, Carlsberg og McDonalds. Af de 564 reklamer fra april måned indeholder 117 
musikalske brands (20,7%). Heraf indeholder cirka halvdelen (58) jingler, mens kun tre indeholder 
grooves.     
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Ser vi dernæst på brugen af tilkomponeret musik som musikalsk brand, er musikbrugen 

derimod typisk. De netop omtalte jingles er for eksempel med kun en enkel undtagelse 

(Jysks parafrasering af Jyden han æ stærk aa sej) tilkomponerede, og eksisterende musik 

optræder sjældent som brand for producenten. Danske Bank har tidligere benyttet sig af 

eksisterende musik i en tv reklame, og eksemplet27 er fint illustrerende for en 

markedskommunikativt umiddelbart attraktiv mulighed: Der kan opstå en synergi-effekt, 

hvor musikken sælger produktet, mens produktet sælger musikken. Men problematisk er 

dette ’ægteskab’ dog, idet eksisterende musik jo ’lever et eget liv’ udenfor reklamen, og 

musikken kan kun stille ringe garanti om troskab – den ligger, så at sige, i med en lang 

række potentielt betydningsetablerende berøringsflader, som dårligt kan kontrolleres, så 

at brand beklageligvis bliver brand (jf. note 1). Der er derfor sjældent producenten der 

massivt og konsekvent markedsføres med et stykke musik med historisk, aktuel eller 

potentiel fremtidig selvstændighed28. Mere udbredt og oplagt er det for producenten, at 

lade visse af sine mere partikulære og flygtige produkter markedsføre via eksisterende 

musik29.  

 

3.1. Musikken som for- eller baggrund 
Med henvisning til en ofte benyttet perspektivering af musikken i en audiovisuel kontekst 

som enten forgrund eller baggrund (fx Bjurström & Lilliestam p.67 og 81ff samt Bode, 

p.404ff), er Danske Bank reklamen også bemærkelsesværdig. Et umiddelbart forbehold 

for terminologien, som sjældent tages op er, at den bygger på en metafor. Musikkens 

forhold til de øvrige udtryksgestalter perspektiveres med reference til en visuel modalitet, 

men det giver ikke helt samme gode mening at operere med en figur/grund relation i 

forhold til forskellige sansemodaliteters indbyrdes forhold, som det gør det i forhold til 

                                                 
27 Brugen af det efterfølgende hit Left to right fra danske Lukes debutalbum (vist første gang på TV-2 i 
august 2002). Albummet bliver efterfølgende lanceret på plakater med teksten ’Inkl. LEFT TO RIGHT’ – 
hittet fra Danske Banks reklamefilm’ (se Marstal & Jaeger for yderligere informationer). Reklamen og 
musikken bliver ikke mindst kendt på grund af nogle meget inciterende moves fra en ung, kvindelig danser, 
som med udfordrende attitude excellerer i det, der ellers længe var – og til dels stadig er – mandens dans, 
nemlig breakdance. 
28 Alm. Brands udbredte brug af Bent Fabricius Bjerres Alley Cat er dog en markant undtagelse – her 
brandes producenten i både tv reklamer og filialernes telefonventemusik (hørt henover sommeren, 2005). 
29 Jf. eksempelvis Arlas brug af 70’er hittet If you leave me now (april, 2004) til en Riberhus-reklame eller 
Knorrs brug af bandet Powersolos Kat Nazaer (maj, 2005) i en reklame for Thai Green Curry (se Graakjær 
& Rasmussen (2005a) for yderligere diskussion af sidstnævnte). 
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oplevelser indenfor den enkelte sansemodalitet30. En oplevelsesmæssig fokusering på den 

musikalske ekstradiegese udelukker eller skygger således ikke nødvendigvis for 

oplevelsen af for eksempel visuelle forhold – det visuelle og auditive udsagn kan 

tværtimod virke gensidigt fremhævende, som det kan erfares i den aktuelle reklame. Som 

det er anskueliggjort i analysen er musikken, det verbale forløb samt det visuelle forløb 

nemlig indvævet i hinanden. De bidrager integreret til reklamens samlede udtryk, og 

denne integrerede fremtræden kan eventuelt begribes med begrebet om emergens (som 

det er foreslået af blandt andre Cook). I denne forbindelse er det svært, principielt som i 

praksis, at udpege noget som baggrund for noget andet, og metaforen om grund 

problematiseres alvorligt; musikken er ikke over, under, bagved eller foran men måske 

snarere i. Brugen af baggrund giver umiddelbart bedre mening i relation til udtryk, som 

de føromtalte gennemgående musikoptrædender af usignifikant og indifferent karakter. 

Skulle metaforen om grund bruges i det aktuelle tilfælde, kunne musikken muligvis 

omtales som bidragende til etablering af en potent middelgrund under en opmærksom tv-

perception. En oplevelse af reklamen som lydligt overloaded kunne eventuelt trænge sig 

på31: Musikken og testimonialen kunne opleves at sløre eller ’spænde ben’ for hinanden. 

Men flere forhold peger på, at denne oplevelse ikke nødvendigvis måtte være generelt 

udbredt. Dels er den gennemsnitlige tv-seer relativt tolerant overfor, og øvet i, at 

percipere musik som ledsagelse i forbindelse med verbale udsagn32, og dels konvergerer 

musikken, som analyseret, med de øvrige udtryksgestalter, herunder den talte testimonial.  

Under inddragelse af Bodes forståelse tilkommer der yderligere interessante 

problematikker. Bode fremfører: ’Musik kann entweder über eine Hintergrund- oder eine 

Vordergrundnutzung die bedetungspoteniziale eines Werbespots prägen’ (Bode, p.404), 

og dermed sammenkædes spørgsmålet om grund med spørgsmålet om 

betydningsdannelse. Men dels bliver det hos Bode ikke ekspliciteret og eksemplificeret 

hvad Vordergrundnutzung og Hintergrundnutzung egentlig dækker over, og dels er en 

                                                 
30 Jf. til eksempel perceptionsundersøgelser af især den visuelle sansemodus. Her er den danske psykolog 
Rubins undersøgelser af såkaldte ’omvendingsfigurer’ fra starten af 1900-tallet oplysende. Kendt er den 
simple tegning, hvor vi enten kan se en vase eller to ansigtsprofiler, men ikke begge dele på samme tid (jf. 
’Rubins vase’). 
31 Som det gjorde det for en en kollega, der hørte reklamen for første gang (ved et seminar i Göteborg d. 
30/5).  
32 Jf. udsendelser i tv og radio (film, serier, nyhedsoplæsninger etc.), og musikbrugsmønstre mere generelt 
– se også note 40. 
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anden, af citatet følgende, sammenkædning diskuterbar. Bode foreslår nemlig, at 

Vordergrundnutzung reserveres til reklamer med brug af enten allerede eksisterende 

kendt musik eller musik som er komponeret med henblik på at kunne sælges selvstændigt 

(Bode, p.408)33. Bode sammenkobler her musikkens oprindelse med dens funktion på en 

måde, der er forståelseshæmmende for en relativ stor del af den markedskommunikative 

musikbrug – jævnfør at godt 20% af alle reklamer (jf. note 25) indeholder tilkomponeret 

og højt profilerede musik, der ikke er tiltænkt selvstændig distribution, men som dog 

alligevel optræder vægtigt betydningsdannende – som det er eksemplificeret ved analysen 

af musikbrugen i Danske Bank reklamen34. Andre reklamer passer måske bedre til Bodes 

forståelse, og her kan Danske Banks brug af Lukes musik være et eksempel (jf. note 26). 

Involveres afrundingsvist den situationelle kontekst kan diskussionen om musikkens 

baggrunds- eller forgrundsfunktion give mening på en anden måde. Hvis musikkens 

funktion i oplevelsen af det aktuelle audiovisuelle udtryk dårligt kan omtales som enten 

forgrund eller baggrund, så er musikkens funktion mere entydigt at forstå som forgrund i 

forbindelse med tv-lytning35 – det er i det aktuelle tilfælde i høj grad musikken, der fanger 

opmærksomheden og etablerer genkendelighed og identificering af Danske Bank, snarere 

end det er skiftende, talte testimonials og voice-over’s. Perspektiveres musikken i forhold 

til en ført samtale i receptionssituationen optræder musikken mere entydigt som 

baggrund: Samtalen bliver figur, mens musikken udgør en mere ubestemmelig og 

anonym baggrund.  

 

3.2. Danske Bank vs. Nordea

                                                 
33 Bodes kvalificering beror måske på, at han især hører musikalsk betydningsdannelse etableret som et 
resultat af musikkens ’eksterne’ relationer, og her kan en relativt betydningsmættet eksisterende musik 
siges at være privilegeret - jf. Bodes oplysende kategoriseringer af musikkens ’verbaler und visueller 
Kontextualiseringshinweise’ (Bode, p. 408-415). Men hermed kan den musikalske gestaltning, og det 
potentiale der også ligger her for betydningsdannelse, let negligeres – et potentiale der nemlig ikke altid er 
at forstå som et Hintergrund-moment.  
34 Selvom det nok ikke helt kan afvises, at musikken i fremtiden ville kunne finde selvstændig distribution. 
Musikken kan tilsyneladende godt lides i visse kredse; jf. fx følgende udsagn anført i et chatforum: ’Jeg 
kan godt li’ musikken i reklamen for Danske Bank (tror jeg det er). Den der groovy rytme er ganske nice 
:c)’ (indlæg 4/9, 2004 på adressen: mymusic.dk/forum/post.asp?id=19766 (læst 28/6 2005, kl. 18:33). 
35 Undersøgelser viser, at tv-reklamer ofte kan være startskuddet til at lade øjnene og opmærksomheden 
gøre andet end at overvåge tv-skærmen (jf. fx Lund (2000), tidligere nævnt). Musikken høres dog stadig, 
og den kan potentielt fange opmærksomhed eller blot give mindre bevidste associationer og genkendelser. 
Skiftes der kanal er der chance (eller risiko) for atter at støde på tv-reklamer, og her vil musikken igen have 
en væsentlig identificerende funktion. 
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Det kan det være yderligere oplysende for den markedskommunikative implikation af 

Danske Banks musikbrug kort at sammenholde reklamen med en af de fremmeste 

konkurrenter, nemlig Nordea.  

Nordea har nemlig i samme periode som de omtalte Danske Bank reklamer udsendt en 

serie af reklamer skåret efter en bestemt skabelon. Reklamerne har en række fællestræk 

med Danske Bank: Tematisk er de bygget op om, at banken kan hjælpe med at realisere 

drømme (jf. bl.a. sloganet: ’Hvis du vil have råd til at føre dine planer ud i livet, så tal 

med os. Nordea gør det muligt’), formatmæssigt udtrykkes de via en art testimonial (vi 

ser ’kunder’ fremvise gennemsigtige plader med aftegninger af konkrete projekter), og 

der optræder tilkomponeret36, gennemgående musik, med stigende intensitetskurve. Og 

musikken, slogans og logo er fastholdt på tværs af en række i øvrigt forskellige 

testimonials. Men forskellene mellem de to reklamer er iørefaldende: Nordea benytter 

således en kendingssang, som musikalsk brand, og i løbet af reklamen høres et vers, der 

mod slutningen kulminerer – forberedt via musikalske episodiske markører – i et 

flerstemmigt omkvæd. Mens musikken i Danske Bank optræder ’steril’ og strømlinet via 

især de elektroniske bib, er Nordea musikken i højere grad pathos-appellerende; den 

udtrykker sig med klar stilistisk reference37, og der optræder melodisk og harmonisk 

indsmigrende rørelser – den inviterer nærmest til, at publikum skal nynne med. Musikken 

kan hermed høres som medetablerende for Nordeas konstruktion af projekterne som 

kollektive: På billedsiden fremstilles par eller familier i alle aldre, og projekterne er 

næsten alle orienteret om at kunne gøre eller få noget sammen til fælles bedste (fx nyt 

køkken, et barn mere eller ferie).  

Så nok er Danske Bank og Nordeas markedskommunikative produkt overordnet 

sammenlignelig: Banken skal give mulighed for realisering af drømme, og derudover 

skal reklamernes testimonials, hvilket fremstår mere implicit, fremvise og tilbyde, så 

seeren kan blive inspireret og eventuelt begynde at drømme. Men strategien lanceres på 

meget forskellig vis, og i den forbindelse spiller musikken, som vist, en vægtig rolle: Sat 

lidt på spidsen er Danske Bank for den rationelle, individualiserede, relativt unge og 

                                                 
36 Komponeret af Jonas Krag og sunget af Jakob Andersen. 
37 Musikken – jf. bl.a. instrumentation, form og sangstemmens kvalitet – er at høre som en medium-tempo, 
blues og country inspireret, og feelgood rocksang, lidt i stil med 70’ernes Stephen Stills (hør fx Manassas 
fra 1972). 
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hightech orienterede elite, mens Nordea er for den følelsesorienterede, kollektivt 

indstillede, idealist i alle aldre38. 

 

3.3. Musik og finans 
Bemærkelsesværdig er det, at musikken udfolder sig som vægtigt betydningsdannende i 

netop reklamer for finansprodukter (banker, kreditforeninger og forsikring). En udbredt 

’lovmæssighed’ i forbindelse med reklamemusikkens funktion har ellers været den, at 

den blotte tilstedeværelse af musik er kompromitterende for reklamens signalering af 

troværdighed, kompetence og salighed; udtrykt af både producenter og analytikere: for 

eksempel: ’If you have nothing to say, sing it!’ (Orgilvy citeret i Miller, p.1), ’Beim Geld, 

so sagt der Volksmund, hört die Gemütlichkeit auf – die Musik auch’ (Helms, p.40) og 

’Das Fehlen von Musik suggeriert […] eine pseudokompetenz und –sachlichkeit, die 

durch den Einsatz von Musik in Frage gestellt werden könnte’ (Leo, p.42 med eksplicit 

reference til bl.a. reklamer for finansprodukter). Musikken i Danske Bank reklamen og 

andre reklamer for finansprodukter39 antyder, at denne ’lovmæssighed’ må revideres, og 

det hænger måske sammen med nogle mere generelle strømninger i dels tv-reklamens 

æstetik og dels aktuelle musikbrugsmønstre. Således kan det anføres, at tv-reklamer, som 

reklamer generelt, i højere grad end tidligere udtrykker sig med vægt på æstetiske 

forhold40: Det er, kort sagt, en nuanceret udtryksdimensionering snarere end en eksplicit 

formidling af informationer og rationaler, der præger reklamens fremtoning, og i den 

forbindelse kontribuerer musikken betydeligt. Særligt udbredt er denne æstetisering af 

reklamen med musikalske midler i nationalt viste reklamer, hvor producenten er 

velbemidlet og hvor produktet repræsenterer få eller ingen substantielle forskelle i 

forhold til konkurrenternes – eksemplet med Danske Bank og Nordea er her illustrerende. 

Angående musikbrugsmønstre er det dertil karakteristisk, at nutidens ’gennemsnitlige’ 

reklameseer langt fra er ’musikforskrækket’. Med udviklingen af stadig mere raffinerede 

og mobile reproduktionsteknologier er musik i dag potentielt allestedsnærværende. 

                                                 
38 En betragtning, der kunne analyseres og eventuelt underbygges yderligere under henvisning til de to 
logoers farve-, form- og typografimæssige udformning (hvilket dog ikke skal eftersættes nærmere i denne 
sammenhæng). 
39 Jf. fx RealKredit Danmark, Alka forsikring, Alm.Brand, Nykredit og Danica Pension.  
40 Jf. fx Stigel. 
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Dagligt udsættes vi for en stor mængde musik, påduttet som selvvalgt, og det i situationer 

af både seriøs og mere underholdende tilsnit41.  

 Men ikke blot er der meget musik i finans-reklamerne; musikken trænger sig også ofte 

opmærksomhedfo(r)drende på, og den pirrer undertiden vores forståelse for reklamen, 

sådan som det er eksemplificeret ved Danske Banks brug af bib-lyde42. En anden ofte 

fremført ’lovmæssighed’ betoner ellers: ’Die musikalische Struktur muss nach dem 

Princip der Einfachheit, Fassbarkeit und Allgemeinverständlichkeit angelegt sein” og 

beslægtet hermed: ”…bei […] Werbemusik [geht es] darum in ihrer bedeutung fixierte 

Klischees zu verwenden’ (Steiner-Hall, p.56 og 57). Men analysen af Danske Bank 

reklamen antyder at også denne ’lovmæssighed’ må revideres, og som generelle 

bestemmelser viser de citerede udsagn sig direkte forældede og/eller forfejlede vurderet 

på baggrund af musikbrugen i dagens danske tv-reklamer43. Og hermed antydes også 

behovet for en fortløbende og opdateret interesse, såfremt der ønskes forståelse for 

musikkens udfoldelse og virkning i tv-reklamer.  

 

4. Perspektiver  
Danske Bank reklamen repræsenterer på flere måder et særegent musikalsk brand. Dette 

har vist sig under konsultation med en række af reklamemusikforskningens 

’grundantagelser’ og på baggrund af et større sample af tv reklamer. Med hensyn til 

musikkens distinkthed som brand er det særligt bib’et, der trænger sig iørefaldende på. 

Bib høres sjældent i andre reklamer, og bib’ene kontekstualiseres i den aktuelle reklame 

på en måde, så den ellers relativt usignifikante lyd optræder med vægtig 

opmærksomhedsfængende og betydningsbærende funktion: Som analyseret kan Bib’et 

høres som struttende af vitalitet, hightech og forbrug. Og i Danske Banks brug af bib 

ligger der muligvis et markedskommunikativt scoop: En velkendt lyd, som alle har hørt 

som støjlyd før reklamen, gøres til en lyd som alle næsten ikke kan undgå at komme til at 

                                                 
41 Jf. DeNora, Ruud og Bull for empiriske undersøgelser af musikforbrugets sammenhæng med 
tilgængelige reproduktionsteknologier. 
42 Og som det fx også kan opleves i en række af familieorganisationen Danica Pensions reklamer, hvor to 
musikanter frejdigt foredrager reklamesange et sted ’imellem’ diegesen og ekstradiegesen. 
43 Med specifik henvisning til de 564 reklamer fra april, 2004. Det kan ikke undersøges her, hvorvidt tyske 
og amerikanske reklamer (som er den empiriske baggrund for de citerede forskere) måtte være 
repræsentative for de citerede udsagn. 
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lytte til som musiklyd i reklamen. En hypotese kunne nemlig være, at der hermed 

foreligger en mulighed for Danske Bank for betydningsmæssigt at kunne kolonisere 

nogle af de bib, som reklamepublikummet bestandigt udsættes for efter reklamen – ikke 

helt usammenlignelig med Coca-Colas brug af flaske- og dåseåbningslyd (’psst’) og 

Carlsbergs klirrende flasker. Men heri ligger også oplægget til et markedskommunikativt 

’selvmål’: Den særegne bib-lyd kan eventuelt blive kilde til irritation, ved netop at 

repræsentere støjlyd, der nu trænger sig anmassende og uønskværdigt på. Og her er Coca-

Colas og Carlsbergs brug af støjlyd til sammenligning mere ’afdæmpet’; i reklamerne 

kontekstualiseres støjlyden som, ja: Støjlyd eller manipuleret reallyd, og det bliver 

givetvis ikke reklamepublikummet bevidst, at flaskelyde indføjer sig i hukommelsen og 

associeres med de nævnte produkter – en betragtning der i øvrigt må stå som hypotese, 

men som kan teoretisk sandsynliggøres med henvisning til blandt andre LeDoux’s 

undersøgelser. Måske finder vi i denne mulige bib-kvalme en af grundene til, at Danske 

Bank i juli 2005 fraviger det analyserede brand, ved at introducere reklamer i et nyt 

format med musik, der ikke bibber.   
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Forløbsskitse  
 
Tv-reklame for Danske Bank: Astronomen (April 2004). 

   Klip 1 2 3 4         5 6 7 8 9 10 11 12
1. scenarium 

Handling, 
med AA som 

aktør 

Går fra huset til 
observatorium 

(OB) 

 Åbner
taget 

på OB 
set 

udefra 

 Åbner 
taget på 
OB set 
indefra 

Åbner 
taget på 
OB set 
udefra 

Gør 
kikkert 

klar 

 Læner sig ud 
og spejder op 

i dagslys. 
Set udefra 

 Skruer op for 
måle-

instrument. 
Nærbillede 

Aktiverer 
kontakter 

Nær-billede 

Kigger p
skærm o
drikker 
kaffe 

 
VIST TID DAG 

2. scenarium 
Beretning 

              Close-up af
torso 

siddende i 
kontrolrum 

[som klip 2] [som
klip 2] 

 
 
 
 
 

 
Billede 

Stillbilleder 
 

            

 
 

Tale 
Testimonial 

 
 

Jeg har 
interesseret mig 
for astronomi 
lige siden jeg 
var tretten år 

Jeg fandt 
himlen 

fascinerend
e 
 

Og 
øhh.. 
hvad 

er 
mere 
na-  

-turlig 
end at 

prøve at 
udforske 
det selv. 
Så øhh… 

da min 
kone og 

jeg 
øhh… 

skulle til 
at se os 
om efter 

et nyt 
hus, 

så skulle der 
også være 

mulighed for 
at lave et 

observatoriu
m. 
 

Der skulle jo 
findes et sted 

for 
observatoriet, 

så vi var 
nødt… 

…til at 
lave en 

tilbygnin
g til 

huset 

Fordelen ved 
det her det er 
jo, at øhh… 
 jeg skal ikke 
ret langt væk 
fra familien  

for at dyrke 
min hobby. 

Fordi de
er ikke…

FORTALT TID FORTIDSORIENTERET NUTIDSORIENTERET 
 

Tekst 
 

            

 
Støjlyde 

(hvor intet er anført er der 
enten ingen lyd, eller også er 

den svært identificerbar) 

Vindens susen 
og døren der 

smækker 

          Lyd
fra 

skod-
der 

Dynamisk
tiltagende lyd 

over et 
opadgående 

glissando ifm 
at instrumentet 

varmes 
op/tændes 

 Klik-lyde

Musik 
Instrumental, gennemgående 

groove 

Bib  
52 pulsslag i minuttet 

1. udgave af groove: 
Bib + Basfigur med 16.dels. underdelinger, og der 

defineres en puls på 104 slag i minuttet 

Episodisk markør: 
Pausering og 

crescendo-sug 

2. udgave af groove 
Som 1. udgave + trommer, der forstærker pulsen med 16.dele

i hihat og front- og backbeats i henholdsvis store- og 
lilletromme 
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Klip 13          14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. scenarium 

 
      Rækker frem

og anslår et 
computer-

tastatur 

Nærbillede af 
computerskærmen 

Går op 
ad en 
trappe 
mod 

kikkerten 

Kører 
kikkerten i 

stilling  

Spejder mod 
den mørke 

aftenhimmel. 
Set udefra 

VIST TID DAG AFTEN / NAT    
2. scenarium 

 
[som klip 2]      [som klip 2]    

 
 
 
 
 
 

Billede 

 
Stillbilleder 

 
 

        Hvid skrift
på 

mørkeblå 
baggrund 

 Hvid 
skrift på 
mørkeblå 
baggrund 

Logo. Hvid
skrift på 
mørkeblå 
baggrund. 

 
Tale 

Testimonial 
 

mere end ti 
skridt, så er 

man i kontrol-
rummet. 

 

Det sker… 
 

…jo af og til at der 
kommer nogle 

kometer  

øh… 
forholds-

vis tæt 
på 

jorden. 

Og finder man 
en komet, 

så… 

…får man 
kometens 

navn opkaldt 
efter sig. 

Så øhh… det kunne da 
være meget 
spændende. 

   

FORTALT TID NUTIDSORIENTERET FREMTIDSORIENTERET    
 
 

Tekst 
 
 

       Gør det på 
din måde 

Tal bolig 
med os 

Danske 
Bank  
gør det du
er bedst til
- det gør vi

 
Støjlyde 

(hvor intet er anført er 
der enten ingen lyd, eller 

også er den svært 
identificerbar) 

 

 Et tydeligt bib  Utydelige bib 
markerende 

hændelser på 
skærmen 

Lyden af 
skridt på 
trappe 

Dynamisk 
intensiverende 

og susende 
lyd i et 

opadgående 
glissando 

     

Musik 
Instrumental, 

gennemgående groove 

Episodisk markør: 
Alle instrumenter pauserer 

på nær bib’ene  
 

3. udgave af groove 
Som 2. udgave + håndklap på - og en kort ’crescendo-sug’ som optakt til – 

4–slagene. 

Episodisk markør:  
Pausering og kraftigt 

toneledsaget 
’crescendo-sug’ 

4. udgave af groove. 
Som 3. udgave + ekstra smældende

percussion på alle pulsslag. Lyden e
desuden forstærket ift tidligere 
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