Nummer 3
December 2005

FILMLJUDJOURNALEN
Föreningen Svenskt Filmljud

Stor trampspecial
Svenska trampartister i världsklass!

DAW Shoot-Out
Nytt succéseminarium

Läget i Hollywood
Samma budgetproblem som här

FSFL i Bratek
Vad betyder det för oss?

www.fsfl.se

3 remmuN
50 02 rebmeceD

NELANRUOJDUJLMLIF
es.flsf.www

dujlmliF tksnevS negnineröF

laicepspmart rotS
!ssalksdlräv i retsitrapmart aksnevS

tuO-toohS WAD
muiranimeséccus ttyN

doowylloH i tegäL
räh mos melborptegdub ammaS

ketarB i LFSF
?sso röf ted redyteb daV

Ä
Äntligen!

Filmljudjournalen är en oberoende tidskrift
som produceras och ges ut av Föreningen
Svenskt Filmljud. Tidskriftens syfte är att
förmedla nyheter, aktualiteter, tips och
trix som kan entuiasmera, poängtera eller
ifrågasätta det som hör vårt bransch till.
Allt material i form av text och bild är
upphovsrättsskyddat och får inte användas
vidare utan tillstånd från utgivare och annonsörer.
Styrelse:
Ordförande:
Vice ordf.:
Kassör: 		
Sekreterare:
Ledamöter:
		
		
		
		
		
		
		
Valberedning:
		
Revisor:		

Calle Edström
Linda Forsén
Svante Biörnstad
Christian Christensen
Klas Dykhoff
Jens Johansson
Maja Lindén
Lars Lundberg
Ulf Olausson
Per Sundström
Lasse Ulander
Olle Unnerstad
Jan Alvemark
Thomas Huhn
Bosse Persson

Redaktör:
Form & Web:

Lars Lundberg
Jonathan Edström

Annonsbokning via styrelsen eller direkt till
Lars Lundberg 08 - 55 60 61 00 eller lars@
cinepost.se
Vill du bli medlem? Skicka genast ett e-mail
till styrelsen@fsfl.se
www.fsfl.se
styrelsen@fsfl.se

Hösten har varit lång, varm och tämligen behaglig. Nu är
båten tryggt upplagd på land, den första jungfruligt vita
snön på plats och ett nytt filmavtal i hamn. Äntligen!

Filmfolk är ett tåligt folk. Vi jobbar alltid för mycket eller
för lite. Vi har dåligt betalt. Vi får ta snytingar som många
andra aldrig skulle acceptera. Den här sommaren har vi
haft en svindlande arbetslöshet. Men vem bryr sig? Inte
våra politiker i alla fall.

Men inte ger vi upp! Nä då. Allt mer luttrade står vi ut,
väntar på bättre tider, mer pengar, fullfinansierade filmer,
anständiga löner och så vidare, och så vidare ...
Och så kommer där till slut ett avtal. Hurraropen skallar
över nejderna, glädjetjuten kunde lika gärna vara hämtade
från en VM-final i fotboll. Jippie! Ett nytt avtal. Då rullar
hjulen igen. Allt blir som förr. Allt kommer att ordna sig.
Eller?

Får vi fullfinansierade filmer? Kommer lönerna att höjas?
Kan teknikbolagen öka priserna för första gången på tio
år? Blir det pengar nog till en anständig filmproduktion.
Tja, jag är skeptisk. När Operan har 1500 spänn i stöd
per biljett och filmen 25. När det danska filmstödet är
dubbelt så stort som vårt.
Men huvudsaken är förstås att hjulen nu rullar igen. Allt
kommer att bli bra!
Äntligen!
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De självklara ljudens mästare

Tramp i Sverige
Filmljudjournalens
höst/vinternummer är en trampspecial. Vi har
hälsat på i de ledande (och enda?)
trampstudiorna i Sverige. Vi har
pratat med trampartisterna, som väl ändå är
rätt benämning på dessa mästare, och efter de
här intervjuerna kan det inte bli tydligare; det är
artister i ordets verkliga betydelse vi talar om.

ansträngningar. Vad vore
filmljudet utan knarrande
fotsteg,
skramlande
kaffekoppar och vilda
slagsmålsbuller.

Filmljudjournalen
har
träffat våra mest kända
trampare, eller Foley
I Sverige finns bara några få personer som Artists som det mer rättvisande heter på engelska.
sysslar med tramp. Kanske utgör dom världens För det handlar naturligtvis om så mycket mer än
minsta yrkesgrupp, men i filmens värld kan bara fotsteg...
vi inte klara oss utan resultatet av deras

Allt började med Jack Foley
Tramp säger vi på svenska, och de
flesta av oss har väl också hört uttrycket
”foley”. Men var kommer det ifrån? Jo,
det är enkelt, trampets ”uppfinnare”
var en man vid namn Jack Foley!

Jack Foley föddes 1891 i New York,
där han senare lärde känna både
James Cagney och Cary Grant, långt
innan dom blev skådespelare. Redan
som ung flyttade Jack till Kalifornien
där han fick jobb som stand-in och
stuntman.
Under första världskriget flyttade han till Bishop,
uppe i de kaliforniska bergen, Sierra Mountains.
Här skaffade han familj och jobbade bland annat i en
järnaffär. Här väcks också hans intresse av teater och
han börjar skriva artiklar för lokaltidningen.
Bishop och dess innevånare går en mörk framtid
tillmötes när markägarna runt Bishop några år senare
säljer all mark till Los Angeles stad. Men Jack är
övertygad om att det finns mycket att vinna om man
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kan få filmbolagen att spela in sina
filmer i området. Han startar en stor
kampanj för att dra produktioner dit,
och lyckas också bra.
En tidig amerikansk Thomas
Eskilsson, kanske?
Nu visar Jack plötsligt upp en ny
färdighet, han skriver och säljer ett
antal stumfilmsmanus som sedemera
produceras av Universal Studios.
Dessutom arbetar Jack som regissör.

Nästan över en natt introduceras ljudfilmen, och blir
en fullständig revolution för branschen. Jack har själv
berättat om den första tiden. ”Grabbarna på Warner
på grannranchen hade just kommit i gång med ”The
Jazz Singer” deras första ljudfilm medan vi, ”the hard
riding, cliff-hanging shoot-from-the-hip boys on the
Universal ranch” just höll på att avsluta “Showboat”,
som ju var en stumfilm. Ridå!
Vad göra? Ja, för att “Showboat” skulle locka den
ljudsugna publiken fanns bara en sak att göra. Sätt

Cantar-X
“Nej, nej, min Jim skriver inte. Han är trampare.”
“Vadå för något?”
“Trampare.”
“Jag har ingen aning om vad det är.”
“Han gör ljudeffekter för filmer. Det ingår i efterarbetet. Mikrofonerna fångar inte alltid upp allting under
inspelningen. Men säg att regissören vill ha ljudet av
fotsteg som knastrar i gruset på en uppfart. Eller blad
som vänds i en bok, eller ett kexpaket som öppnas
- det är det Jimmy gör. Det är ett häftigt jobb. Man
måste vara hemskt noga, och det är väldigt intressant.
De anstränger sig verkligen för att få allting rätt.”

Outstanding!
Aaton Cantar-X är en portabel
“field recorder” som inte liknar
något annat på marknaden!

ur Paul Austers nya roman, Dårskaper i Brooklyn.

En 24/bit 96kHz 8-kanals
mixer/HD recorder med
inbyggd CD/DVD-R brännare,
ergonomisk design, logisk
användning och en kvalité som
andra bara kan drömma om...

ljud på filmen! Och det gjorde man. Med hjälp av
en fyrtiomannaorkester och ljudeffekter, “on the
fly”. Succén var given, stumfilm efter stumfilm
kom och ville bli ljudsatta och det var Jack man
kallade in för att göra jobbet.

• Upp till 16 timmars drifttid
• Mik-ingångar av absolut högsta kvalitet
• 3 stora displayer för övervakning av alla viktiga funktioner
• Ergonomiskt utformade reglage, kan ställas med eller utan vantar...
• Fjärrstyrning via Bluetooth
• Firewire-anslutning för PC/Mac, extern hårddisk, CD-DVD etc

Jacks teknik var att spela in alla ljud för en rulle
eller akt på en gång. Han gjorde alla fotsteg och
rörelser och ljudet från all rekvisita på ett enda
spår.Han använde en käpp tillsammans med sina
egna steg och kunde på så sätt göra fotstegen för
tre-fyra personer samtidigt.
Han sa alltid: “Du måste spela scenen, du måste
vara skådespelarna och du måste gå in i storyn
precis på samma sätt som skådespelarna gjorde
under tagningen. Det är det som är hemligheten
och det är det som gör skillnaden.”

i kyla, i sand, i hetta, i smuts, i regn - Cantar-X klarar det mesta...!

Jack Foley dog 1967 men hans namn lever vidare i
praktiskt taget varenda ljudstudio i hela världen.

Århus · Köpenhamn · Stockholm · Oslo
Smidesvägen 10-12 · 171 41 Solna · Tel 08-527 127 50
www.soundware.se · www.soundware.dk · www.soundware.no

Jörgen Hasselblad Film
Ute i Huddingeskogarna huserar
en av våra kanske mest erfarna
trampartister, Jörgen Hasselblad.
Här, mitt i den pastorala idyllen,
finns en av Sveriges mest anlitade
trampstudios inhyst i en ombyggt torpstuga. Längst
väggarna i den fina stugan hänger cyklar, skor,
förtöjningsfjädrar och andra nödvändigheter som i
en mästares händer kan skapa de små, subtila ljud
som är oumbärliga och självklara i varje film med
självaktning.
Jörgen Hasselblad var kanske den första personen
i Sverige som kunde sätta titeln ”Trampartist” på
sitt visitkort. Efter många år som ljudtekniker,
både vid inspelning och efterarbete, bestämde
Jörgen sig för att ägna sig åt tramp på heltid. Det
blev ett oräkneligt antal filmer som Jörgen, då som
frilansare, trampade i olika studios innan han fick
nys om det fina torpet i Huddinge.
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-Det var ju den datorbaserade utrustningen som
gjorde det möjligt att köra igång här ute. . Förr
trampade man ju till en 35-projektor och perfo. Det
hade naturligtvis varit omöjligt här.
Med skog och ängar utanför dörren är studion
perfekt placerad för trampinspelningar utomhus.
Här finns till och med en kräftdamm som Jörgen
grävt och den är perfekt att spela in vattenplask i.
Det är en vacker höstdag när redaktionen är på
besök hemma hos Jörgen. Solen gnistrar dom gyllene
lövkronorna och friden i naturen gör att man känner
sig långt utanför storstan, trots att det bara är några
minuter till Huddinge Centrum.
Jörgen och en av hans ständige vapendragare,
Lasse Klettner, är i full gång inne i studion. Just nu
jobbar man med en engelsk film, och det gör mig
naturligtvis nyfiken.

Håller dom på att bli kända utomlands? Det vore ju
riktigt roligt.
- Nja, säger Jörgen, vi har fått en akt på en engelsk
långfilm som vi ska trampa som ett test. Kanske får
vi sen hela filmen, om dom blir nöjda med vårt jobb.
Det blir antagligen billigare att trampa här i Sverige
jämfört med England. Men visst vore det kul om vi
kunde få jobb därifrån!
Jörgen jobbar alltid med en person som spelar in.
Oftast är det Lasse Klettner eller Eddie Axberg som
sitter vid Protoolsen.
- Jag vet ju var varenda pryl ligger härinne, så det
går ju fort på det viset, säger Jörgen. Vi har provat
att vara tre nån gång, lägger Lasse till, men det var
ingen större idé. Det gick i alla fall inte fortare.
Allt redigeras på plats och är klart för mix när det
skickas iväg. Ofta är det bara atmosfärer och någon

enstaka effekt som behöver läggas efteråt, annars
finns allting på plats - till och med dörrar och andra
punkteffekter!
- Det finns bara en sak som är omöjligt att få bra,
säger Jörgen. Det är tjejer som röker. Hur man är gör
så har vi för stora lungor, för stor kropp. Det låter
kille och inte tjej.
Annars fixar dom nog det mesta härute. Fantastiskt
att få jobba med det dom gör i den här underbara
miljön. Att ha en trampstudio med fönster måste
väl ändå vara unikt. Ändå är det tyst i studion.
Engelsmännen var mycket imponerade av att studion
var så tyst. Och kul verkar dom båda kumpanerna
ha.
-Jag är ju egentligen pensionerad sen flera år, säger
Lasse, men det här kan man bara inte sluta med. Det
är ju så jäkla roligt!

Europa Post Production
Ulf Olausson på Europa Post
Production är en av Sveriges flitigaste
trampartister, men vägen dit var inte
självklar. Uffe, bördig från Boliden,
kom första gången till EPP som
praktikant via en musikutbildning i Uppsala. Under
den här tiden kom han fram till att det här med film
egentligen verkade mycket roligare än musik, så när
hans utbildning var klar en termin senare, började
han med allvarliga försök att få jobb på EPP. Flera
gånger i veckan ringde han och tjatade på Gabor
Pasztor och dåvarande chefen Lars Björkman. Det
enda svar han fick var det man brukar ge glada
praktikanter; Tack, men nej tack. Men skam den
som ger sig. Uffe åkte till slut helt sonika ut och satte
sig hos Gabor för ett sista övertalningsförsök. Efter
mycket om och men gick det till slut vägen och
han fick börja som klippassistent till Darek Hodor
och Sofia Lindgren. Därefter blev det till att vara
Protoolsoperatör när Jörgen Hasselblad och Lasse
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Klettner trampade. Det var 1997.
- Jag satt där dag ut och dag in och tittade på när
dom jobbade. Jag lärde mig såklart jättemycket
under den här tiden, säger Uffe. Ibland stannade jag
också kvar på kvällarna och kompletteringstrampade
på egen hand.
- Lite senare kom en period när vi inte hade så
mycket jobb här ute. Och så kom ett trampjobb in.
Då kunde vi ju inte sitta utan att ha någonting att
göra och samtidigt hyra in frilansare till trampet.
Så Erik Guldager satte sig vid Protoolsen och jag
trampade en hel film själv. Och på den vägen är det,
sen dess har jag trampat och trampat och trampat...
- I början fick jag väldigt mycket skäll för att jag inte
trampat tillräckligt bra, men det är av sånt man lär
sig. Att hela tiden jobbat i ”skarpt läge” är den bästa
tänkbara skola.

Ulf trampar tio-femton filmer per år, vilket nog är
vad man maximalt kan klara om man vill behålla
den höga ambitionsnivå som blivit Ulfs varumärke.
- Jag jobbar alltid tillsammans med någon som
spelar in i Protools, dels för att det går lite fortare
men också för att man absolut behöver någon att
bolla med. Man behöver ett par extra öron.
Efter inspelningen är klar gör Ulf själv redigeringen
och balanseringen. Ut kommer en färdig grovmix,
men utan klanger och panoreringar. Har han en film
som han är särskilt stolt över?
- Nej, egentligen inte. Är filmen bra och man
har kul när man jobbar så blir det ofta bättre än
annars. På senaste tiden var ”Pistvakt” ett sånt
roligt jobb, och jag tycker att det blev bra, faktiskt.
“Strandvaskaren” var också en rolig film att trampa.
Generellt är det ju roligare när det händer lite i
filmerna och det inte bara är steg och klädprassel.
Vad är det svåraste då?
-Ja, det är t.ex. att få till ett riktigt fint knarrande
parkettgolv eller ett gammalt trägolv i en stuga. Att
få det där riktiga livet. Jag jobbar jättemycket med
att variera mikrofonavstånd för att få ett så likt rum
som i scenen som möjligt. Men visst finns det saker
som är svåra att få till. Någon som simmar är svårt
att göra. Plask går ju bra men riktiga simtag... Ibland
kan det vara svårt att få till bra cykelljud också. Det
jämna rullet på asfalt är marigt.
Kommer trampet att ”digitaliseras”?
- Aldrig. Det kan inte bli lika bra. Hur
stora filmerna än är borta i Hollywood, med
miljardbudget, så står det lik förbannat två gubbar
eller gummor i en studio och trampar!
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CinePost Studios
På CinePost Studios finns också
en trampstudio. Här huserar Leif
Westerlund som trampartist. Leif
har, precis som de andra tramparna,
en mycket lång erfarenhet av att kliva
runt i för små damskor.
- Jag började ju redan på gamla Tonefilmstiden på
sextiotalet. Då spelade man in på perfo och helst
skulle det bara bli ett band, en kanal. Då var man
flera som trampade samtidigt så man kunde sätta allt
på en gång. Det fanns ju inga proffstrampare utan
man tog in dom som råkade vara i närheten. Ibland
gick det bra, ibland inte.
- Jag trampar tre-fyra långfilmer per år, säger Leif.
CinePost säljer ju sig inte som en trampstudio
direkt. Det är inte så ofta vi bara gör tramp och
ingenting annat till en film, utan de flesta filmer vi
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trampar gör vi ju också både ljudläggning och mix
på. Ibland hyr vi också in folk som trampar när jag
själv inte har tid. Både Jörgen Hasselblad, Lasse
Klettner och andra har varit här.
- En hel del animerade filmer trampar jag också
här. Det är ju kanske inte tramp i den vanliga
meningen. Då handlar det ju mer om att hitta ljud
och karaktärer som stämmer med figurerna och
historien. Det blir ju mer ett fritt skapande som
kan vara väldigt roligt. Ofta hittar jag på och spelar
in för att sen klippa det hela synk, snarare än att
trampa som vanligt.
Har du nån film du är särskilt stolt över?
- Nja, det är ju oftast den sista filmen man kommer
ihåg. Tja, “Så som i himmlen” blev ju faktiskt
bra. Det var en del svåra miljöer där, stora salar,

vintervägar och annat, men det funkade bra. Kaj
Pollak var mycket nöjd!
Vad är svårast med ditt jobb?
- Hmm, ja det är nog att förklara för sina bekanta
vad man håller på med. Idag stod jag i kallsingarna
hela dan och klev omkring i damskor. Sånt kan vara
lite marigt att förklara. Annars är det ju ingenting
som är omöjligt att göra. Det svåraste är väl
egentligen att få till en bra och trovärdig klang på
trampet.
- Jag använder väldigt många olika skor. Även om
det är samma roll jag gör steg till så är jag inte alltid
konsekvent. Det blir lite variation på stegen och det
gör trampet lite mer levande, tycker jag.
- Att göra långa springpassager kan vara lite lurigt
när man bara har en liten kort yta att vara på. Alla

trampstudios verkar vara för små. Man skulle ha
kanske 100 kvadratmeter så man kunde göra större
ytor med olika underlag.
Ibland verkar det vara svårt att göra damskor, om
det är en tung kille som gör det. Det blir för mycket
“kropp” liksom. Har du något trick?
- Nja, jag har ju damskor som jag använder. Sen
gäller det bara att vara lätt på foten!
- Annars är det ju så att det bästa trampet är ju det
som du inte hör. Smälter det in på ett naturligt sätt i
ljudbilden så att du inte ens märker att det är tramp,
ja då har du ju lyckats!
Vilket otacksamt jobb ändå, tänker jag medan Leif
drar på sig damskorna igen. När man lyckats som
bäst, märks det som minst. Ett hjältedåd i det tysta...
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DAW

Shoot-out
En ny stor shoot-out mellan de stora
ljudredigeringssystemen har FSFL
anordnat för alla medlemmar. Det
var en solig oktoberdag vi sågs i DI’s
nya fina mixstudio. Inbjudna var Digidesign med
Protools, Steinberg med Nuendo och Mergin med
Pyramix.
De olika representanterna fick gott om tid på
sig att förklara sina system för oss, och vi fick
verkligen en djuplodande demonstration av de tre
redigeringarna.
Digidesign hade skickat Al Mooney från London,
Mergin skickade två man. Ken Barnsley från
England och Maurice Engler från Schweitz. Steiberg
slutligen, skickade Sam Wetmore från England.
Det är tydligt att tillverkarna tar ett sånt här
tillfälle på fullaste allvar. Bra! Representanter för de
svenska agenturerna fanns också på plats i form av
Soundware, TTS och MI 7.
Det blev en mycket givande dag där det blev allt
tydligare att ProTools har fått konkurrens på
allvar. Både Nuendo och Pyramix är nu fullväxta
professionella applikationer. Visst saknar dom en
del av ProTools finesser, kanske mest på plug-insidan
men å andra sidan har dom båda funktioner som
man gärna skulle sett i ProTools. Att vi hela tiden
jämför allt med ProTools är inte så konstigt efter
som det blivit en sådan rikslikare här i Sverige.

Al Mooney

Ken Barnsley

Maurice Engler

Efter en fullmatad dag bjöd FSFL på baren och det
var gott att tömma en pilsner efter så mycket rolig
information på en och samma dag.
Stort tack till alla som var med och arrangerade!

Sam Wetmore
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FSFL blir medlem i

Bratek

Bratek
är
teknikleverantörernas
branschorganisation i Sverige. Det är
en organisation som i detta ögonblick
består av ett sjuttiotal företag i filmoch videobranschen. Här finns allt från studiouthyrare,
medialeverantörer, kamera- och ljusuthyrare, ljudstudios
och till enmansbolag som till exempel frilansande
ljudtekniker. Nya medlemmar tillkommer hela tiden så
organisationen växer.
Bratek har under några år fört en rätt så stillsam tillvaro
men under senare tid så har det börjat hända en hel
massa. Organisationen är utsedd till remissinstans
i filmavtalsförhandlingarna, och är alltså den enda
organisation som företräder många av FSFL’s
medlemmars intressen i förhandlingarna mellan staten
och branschen. Dessutom har, och är, Bratek en av de
allra starkaste drivande krafterna bakom bildandet av
en filmpool i Stockholm. Bratek har en styrelseplats i
Stockholm Film Commission som ju utgör grundstenen
i en ny filmpool.
Eftersom huvuddelen av FSFL’s medlemmar är
Stockholmsbaserade ser vi en stark anledning att
tillvarata våra medlemmars intressen genom att kunna
vara med att påverka och tillskynda bildandet av en
filmpool i huvudstaden. Det enda sätt vi kan göra
detta på är genom en organisation som Bratek. Men
det finns naturligtvis många andra anledningar att vara
med i Bratek. Just nu jobbar man till exempel med att
få rabatter på bland annat företagsförsäkringar och det
finns gemensamma leveransvillkor som ät till stor fördel
för oss vid exempelvis en rättstvist.

FSFL är den första ideella förening som får medlemskap
i Bratek men förhoppningen är att flera ska följa
vårt exempel. FSF, fotografernas förening och SFK,
klipparnas förening står kanske på tur?
Vårt medlemskap i Bratek innebär att FSFL får
en styrelserepresentant och en röst vid alla beslut.
Ingenting hindrar dock våra medlemmar att med sitt
eget företag bli medlem i Bratek för att kunna påverka
ytterligare.
Styrelsen i Bratek ser för närvarande ut så här:
Ordförande
Thomas Roger, Cinestar Rental
Sekreterare
Kjell Ove Andersson, Bratek
Ledamöter
Hans Wallén, Media Store
Anders Hägglund, Dagsljus
Jan Lundgren, Independent Studios
Helena Sandermark, Nordisk Film Postproduction
Lennart Johansson, Joson
Jens Gustafsson, Digital Storage
Lars Lundberg, FSFL, CinePost Studios
Gå gärna in på Brateks hemsida om du vill ha
mer information. www.bratek.com är adressen.
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Same, same

but different?

Det verkar som efterproduktionen av filmljud
lider av samma problem världen över. Högre
tekniska krav på kortare tid och med mindre
pengar är inte bara en svensk företeelse.
Här kommer delar av en artikel i Motion
Pictures Editors Guild’s tidning borta i själva
Hollywood.
The face of post-production sound is changing
forever. Sound editors and mixers alike will have
to fundamentally redefine their job descriptions in
order to compete. Some of the changes are hurting
the sound editor’s ability to maintain a reasonable
wage, some are hurting the union’s ability to protect
its members and some are changing the landscape
for facilities owners like myself.
It’s not news that post-production schedules and
budgets are shrinking. And yet movies keep getting
made and excellent sound tracks are created. How
can sound facilities continue to stay in business if
there’s no money to be made in post? The answer is
surprisingly simple – they are making money, but the
companies that are succeeding are redefining their
methods of doing business. What follows are my
thoughts on how post sound companies are changing
and how this might threaten the status quo.

relationships business and quality and creativity have
not yet become commodities, but this is a disturbing
trend, nonetheless.
Decentralizing the Work
With the advent of high-speed data transfer, sound
work can leave the state and even the country.
Many countries offer tax incentives and completed
work can be sent to Hollywood via the Internet in a
matter of minutes. Time zone arithmetic can even
help get the job done – editors in Europe can be
preparing for a temp dub during our night hours
and deliver work, ready to go, first thing in our
morning. But even if an editor simply prefers to work
at home, Internet delivery is appealing. If the show
library is cloned and delivered to an editor’s house,
all that needs to be sent over the net is an EDL or a
session that will link up to the duplicate media at the
facility.
Package Deals and Smaller Stages

Some companies are asking union sound editors to
work for less. Most editors in Hollywood are paid
over-scale, so companies can insist that these editors
work for less without breaking their contracts.

Many sound companies are trying to compete by
providing an all-in package. Some can offer both
editorial and mixing, since they have both facilities
under one roof. Others sell packages with partner
editorial companies or dubbing stages. In order to
maximize profits, some companies are predubbing in
smaller, in-house, rooms with less expensive mixers,
thus putting more money in their pockets, and then
finaling on a larger stage with premiere mixers.
Many of our best mixers think this trend is hurting
quality. It’s certainly hurting their bottom line.

Loss-leader Pricing

Redefining Jobs & Shrinking Crew Sizes

Some companies with deep pockets can undercut
the market and try to force their competition out of
business. As beleaguered companies fall, prices can
rise again and the victor can pick the carcasses of the
losers for their best talent. Hopefully, this is still a

As sound companies adjust their businesses, sound
professionals must change their working methods to
cope. A new breed of sound designers are expanding
their horizons to encompass the full spectrum of
sound on film. They supervise or do some of the

Lowering Wages
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cutting and, when appropriate, move into a mixing
chair. These individuals are developing a young
clientele that appreciate their talents and their ability
to follow a project through the entire sound process.
In and of itself, this does not necessarily save money,
but it’s part of an evolution toward smaller crews,
which does. Facilities are feeling the pinch and are
looking for new ways to preserve their bottom line.
In some cases, they will allow producers to four-wall
the stage, or rent it without mixers. This enables the
producers to staff the room with fewer people, and
sometimes at a lower rate than the stage would pay
their top talent.
All these forces are coming to bear on the sound
world (and as picture editing equipment and Internet
bandwidth improve, many of the same trends are
going to influence the picture editing community,
as well). The main problem, as I see it, is that post
sound budgets continue to go dangerously lower
even as total budgets are higher than we’ve ever seen.
The other costs of filmmaking continue to grow
(actor salaries, visual effects, etc.) and the producers
are looking for anything they can find to cut costs.
They have historically looked below the line for

HD i ljudvärlden

these savings. But even as post budgets decline,
technology and delivery requirements are causing
our responsibilities to grow.
My greatest concern is that the art of sound editing
will begin to deteriorate – from a craft to a service.
We have to be the master of these changes if
sound is to remain a creative and artistic endeavor.
If salaries and conditions erode, post sound will
cease to attract the best people. We can’t stop
technological progress and we can only embrace the
creative tools of the future, but we must all begin to
think about ways to deal with these new challenges
– both as individuals and as Guild members – if we
want to preserve the artistic qualities of our work.
I welcome any ideas that would help nourish and
shape the great creative improvements coming our
way, without compromising our living conditions
and contribution to the art of filmmaking.
Bob Grieve is an owner of Sound Dogs Inc., a postproduction sound company.

samma som för AC-3. DTS-strömmen packas i en MPEG-2
multiplexer ihop med video och dekoderas i hemmadekodern.

Alla pratar om HD, HD, HD. Men händer det något med ljud-

SVT har redan sen 2003 gjort provsändningar via Sirius-

världens många format? Jo då. Det stora för oss i film- och tv-

satelliten som är DTS-enkodade, på senare tid gör nu man nu

världen är väl att vi nu äntligen börjar slippa ifrån DAT-formatet.

också sändningar i Dolby Digital, alltså AC 3.

Med alla nya hårddiskbaserade inspelningsmaskiner är det nu
en ny standard som gäller. 24 bitar BWF håller på att bli, eller

DOLBY DIGITAL PLUS

har redan blivit, en ny standard för inspelning och efterarbete.
Det är vi alla glada för, eftersom det ju blir så mycket bättre

Dolbys motsvarighet till DTS-systemet ovan. Den här codecen

och enklare.

bygger på Dolby Digital och är också bakåtkompatibel med
existerande hemmabiosystem. Det klarar 24/96 och minst 7.1

Men vad händer i andra änden, på biograferna, i tv-sändningarna,

med en maximal överföringshastighet av 6 Mbps.

på DVD-skivorna? Ja, det är en del på gång. Biografsidan verkar

Dolby Digital Plus är utvalt som standardformat för kommande

ännu stå rätt still, men det är klart att vi inom en överskådlig

HD DVD. Codecen är också kompatibel med HDMI, det nya

framtid får 24-bitarsljud här. Inom broadcast och på DVD verkar

kabel/kontaktprotokollet för HD skärmar och apparater.

det gå lite fortare. Det finns några nya format som kan vara kul att
känna till, och som vi kort, här ska redogöra för.

DOLBY TRUE HD

DTS DIGITAL SURROUND

Det här är nästa generations ljud från Dolby utvecklat för
högupplöst diskbaserad media. Det här 7.1-ljud i 24/96 och helt

Det här är DTS 24-bitarsformat men en valbar samplingsfrekvens

okomprimerat. Det kommer att finnas på, i första hand, HD DVD

upp till 192 kHz. Överföringshastigheten är upp till 4,5 Mbps coh

och kan också användas på BluRay-diskar.

plats för upp till 12 kanaler (10.2). Man enkoderar med DTS CAE-5

Det är också kompatibelt med HDMI och kan skickas som en

algoritmen och i broadcastsammanhang är sändningsutrustningen

PCM-signal för digitalboxar och recievers.
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Nagra Mini

Nu finns en ny liten inspelningsmaskin i fickformat från
Nagra. Den spelar in stereo/mono linjärt i 24/96 eller
MPEG komprimerat.
ARES-M är den minsta maskinen i serien ARESprodukter från Nagra. Den har inbyggt flashminne på 1GB
och inspelning i MPEG-2 eller WAV format. Filexport
via USB. En löstagbar stereomikrofon finns ombord, kabel
för alternativ mikrofon följer med. Drifttiden uppges till
hela 10 timmar med 2 st vanliga AA batterier.
Mer info på www.polteknik.se
Sound Devices

Tascam HD 2

Tascam har byggt en liten portabel inspelningsmaskin som
har det coola namnet HD-P2. Den spelar in på flashminne
i 24 bitar upp till 192 kHz i BWF, har XLR-ingångar för
mikrofoner och tidkod. Firewire för kopiering till datorn.
Mer info på www.tascam.com
Sony PCM-D1
Sony har också fått till en liten portabel inspelningsmaskin.
Den spelar in på flashminne eller Memory Stick i Wav och
24/96. Stereoelectret finns inbyggd, USB 2 följer med och
chassit är byggt i titan. 2000 $ i USA.

Nu finns en ny Firmware till 722 och 744. Den heter
1.57 och innehåller en hel del fixar. Den finns på www.
sounddevices.com/downloads.

Mbox 2

Nytt från Genelec

Funderar du på att köpa en Mbox? Soundware har just
nu specialpris på en Mbox2 tillsammans med mikrofonen
från SE 1A från se Electronics. Priset är 4.295 plus moms
och får väl anses överkomligt.
Mer info på www.soundware.se

8020 A är en extremt liten men riktig monitorhögtalare
med otroligt bra ljud för sin storlek. Den är bygg i en
formgjuten aluminiumkonstruktion. Den minsta modellen
i 8000-serien har alla fördelar av den nya högtalarseriens
okonventionella och avancerade konstruktion. Praktiska
monteringstillbehör underlättar installation i alla
situationer. Vibrationsisolerande justerbar fot och ett
enkelt väggfäste ingår.

Igniter
Aurora har släppt ett nytt bildkort som passar bra till våra
redigeringar. Det heter Aurora Fuse X. Det klarar ett antal
codecs och kostar 5.200 plus moms.
Mer info på www.auroravideosys.com
Digidesign 
Vet ni att Anders Olsson på svenska Digi har en hemsida
med alldeles en alldeles utmärkt ProTools-skola? Ta en
koll på www.glantz.nu/st/index.htm
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7050 B är en ny subwoofer som passar utmärkt till 8020A
eller till 8030, 8031 och 1029. Genom att lägga till en
subwoofer får man prestanda som man normalt får från
ett mycket större system. Tack vare den magnetiska
skärmningen och den kompakta LSE-lådan, är 7050B
mycket lämpad där utrymmet är begränsat.   
Pris 8020 A - 2.760 kronor (Vit 2.880 kronor), 7050 6.680 kronor exkl. moms

Forum?
Du har väl inte missat föreningens

Du har väl inte missat att FSFL har ett forum med över
150 olika diskussioner? Här kan alla medlemmar ställa
frågor, uttrycka åsikter eller bara ventilera sig.
Låter det intressant? Bra! Har du kanske varit inne och
kikat lite, men tycker att det verkar alldeles för krångligt?
Ingen fara. Här kommer en liten guide så att du kommer
igång.
Och du - ta’t lugnt. Det är så enkelt att till och med
ljudtekniker klarar av det...

2 1 Registrering
Först och främst måste du registrera dig för att kunna delta
i diskussionerna. Anledningen till att man måste registrera
sig är att mängden spam minskar avsevärt.
Styr din webbläsare mot www.fsfl.se/forum och klicka på
“Bli medlem”.

När du har läst igenom och godkänt registreringsavtalet så
är det dags att välja användarnamn och lösenord. Eftersom
vi inte är jättemånga registrerade medlemar så finns det en
stor chans att ditt förnamn är ledigt! Det är först till kvarn
som gäller, så skynda er på. Du måste också ange en giltig
epostadress och ett lösenord.
Om det är något som du inte förstår, eller vet vad det är,
kan du hoppa över det så länge. De enda fälten som krävs
är märkta med en asterisk (*).
När du är klar klickar du på “Skicka” längst ner på sidan.
Efter en minut eller två kommer ett epost till den adressen
du angav. I brevet finns en länk som du måste klicka på för
att aktivera ditt konto. När du gjort det är din registrering
klar. Nu är det bara att skriva så fingrarna glöder.

2 4 Formatera dina inlägg
Om man vill kan man givetvis formatera sina inlägg. D.v.s
göra texten fet, kursiv, större, o.s.v. Detta görs enklast
med formateringsknapparna som sitter ovanför textrutan
när man skapar en ny diskussion (eller i det avancerade
svarsläget). Markera texten du vill formatera och tryck på
den knapp som gör det du vill. T ex “B” för fet text. Detta
fungerar i alla webbläsare utom Safari.

Formateringen styrs av en sorts kod som kallas BBCode.
Man kan naturligtvis skriva in den för hand för att få större
kontroll.
Mer om BBCode kan läsas på:
http://www.phpbb.com/phpBB/faq.php?mode=bbcode
Om man använder Firefox finns en s.k. extension för
BBCode-formatering på:
http://jedbrown.net/1.0/mozilla/extensions/

2 2 Starta en ny diskussion

Varningar & Tips
från Digidesign

Nu är det dags att skapa ett nytt ämne att diskutera. Det
är lätt som en plätt. Börja på huvudsidan (www.fsfl.se/
forum) och klicka på det ämne som passar bäst. Under
Ansagstavlan diskuteras det mesta, det är sannolikt att du
ska starta här. Har du någon pryl som du vill bli av med?
Då är Köp & Sälj något för dig. Kritik för hemsidan eller
tidningen lämnas under Feedback.
Klicka på det ämne som du har valt att posta under. Nu
kommer du till en lång lista med tidigare diskussioner. För
att starta en ny, klickar du på “Ny Diskussion”.

Tänk på att sätta en någorlunde beskrivade rubrik på ditt
ämne. Sätt t ex inte bara “Hjälp!!!!!!” utan istället “ProTools
och å,ä,ö igen för sista gången?" eller liknande. På så vis blir
det lättare för alla att veta vad det handlar om. Klicka på
“Skicka” när du är klar.
Nu är det bara att luta sig tillbaka, rulla tummarna och
vänta på svar.

2 3 Svara på en diskussion
Att svara och delta i diskussioner är verkligen busenkelt.
Jag menar, verkligen löjligt enkelt. När du är inloggad och
läser ämnen, så dyker det upp en ruta längst ner på sidan
som heter snabbsvar. Skriv ditt svar i rutan och klicka på
“Skicka”. Klart!
Man kan också klicka på “Svara” för att komma till en mer
avancerad sida för inlägg.

Här är en varning från Digidesign som gäller om du
har EQ III.
We have received reports that installing EQ III on
Pro Tools systems on Mac OS X 10.2 (Jaguar) or on
Windows XP with Pro Tools 6.2.x or earlier not only will not work,
but may disable Pro Tools entirely. This then requires removal of
all EQ III components and in addition may require reinstallation of
Pro Tools.
•

A Digidesign-qualified Pro Tools TDM or LE system running
Pro Tools 6.7 or higher with Pro Tools|HD or LE hardware.

•

A Digidesign-qualified Pro Tools M-Powered system running
Pro Tools 6.7 or higher with supported M-Audio hardware.

•

A Digidesign-qualified Pro Tools system and a third-party
software application that supports the Digidesign TDM,
RTAS, or AudioSuite plug-in standard.

•

A qualified Avid Xpress, Avid Xpress DV or Avid DNA
system.

•

To use the TDM version of EQ III on a Pro Tools|HD-series
system running Pro Tools 6.7, you need the updated version
of DSP Manager installed with the EQ III plug-in.

Warning: EQ III was only tested and qualified by Digidesign with
Pro Tools|HD and Pro Tools LE systems with Pro Tools version 6.7
and higher.

Här är ett litet tips för dig som har problem med att
köra din DV-brygga tillsammans med PT 7 och Mac
OS 10.4 (Tiger).
The workaround is to download Quicktime manually,
after removing the “receipts” which indicate that it is loaded.
Specifically, I was told to do the following:
1. Navigate to Library -> Receipts on your main drive (not from your
personal folder).
2. Remove all files of the form QuickTime*.pkg, where “*” is a
version number. E.g. QuickTime600.pkg, QuickTime650.pkg,
Quicktime700.pkg and QuickTime701.pkg. This simply tells your
system that those packages are not installed.
3. Go to http://www.apple.com/quicktime/downloads and click on
the “Download Quicktime” link. DO NOT USE THE AUTOMATIC
UPDATE UTILITY. Download QuickTimeInstallerX.dmg. Double
click this file (probably on your desktop) and then invoke the installer
by double clicking QuickTime701.pkg.
4. After your computer reboots, it should all work again.
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WATERFRONT

Genelec´s nya succé
är liten, men högljudd.

Nya dimensioner i ljud.
(226 x 151 x 142 mm)

Succén med 8000-serien fortsätter med lilla 8020A. Vår 4-tums monitor är liten
men är en riktig monitor med mycket detaljerad återgivning och excellent stereobild som gränsar till makalöst. 8020A är byggd i helgjuten aluminium med
samma MDE™, DCW™ som resten av 8000-serien, fastän i ett mindre och
prisvänligare paket. Listpriset för 8020A är 3450:- inkl. moms.
När du vill ha lyssning under 65Hz ner till 24Hz komplettera med 7050B LSE™
”subwoofer” som hanterar både Stereo och 5.1 lyssning. Listpriset för 7050B är
8350:- inkl. moms.
7050B

8050A
8040A
8030A
8020A

För absolut gehör
www.genelec.se

