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ROCKENS DANMARKSKORT Brugernes historier om rockens mødesteder
Af Line Vestergaard Knudsen og Jacob Westergaard Madsen

I skrivende stund er Danmarks Rockmuseum ved at blive bygget. Inden
museet får sit fysiske udtryk, har det været vigtigt at udvikle museets indhold i samarbejde med de kommende brugere. Her har virtuelle platforme
været afgørende for at skabe kontakt til brugerne, indsamle historier og
genstande og gøre de første forsøg med digital formidling.
Det digitale projekt Rockens Danmarkskort er et godt eksempel. Det
blev sat i gang i 2011 og fokuserer på et af museets undersøgelsesområder:
rockens mødesteder. Med mødesteder mener vi alle de steder, hvor unge
siden 1950’erne har mødtes for sammen at dyrke musikken. Det spænder over parker og ungdomsklubber, popklubber og forsamlingshuse samt
festivaler, undergrundsmiljøer og etablerede spillesteder i hele Danmark.
Sådanne steder rummer historier, som både kan handle om konkrete musikoplevelser, men som også kan være bredere biografier over steder eller
f.eks. et miljø, der i en given periode har haft betydning på et sted.
Tanken med Rockens Danmarkskort har været at skabe et digitalt
værktøj, der kan være platform for indsamling af disse historier. Samtidig har det fra starten været en præmis for projektet, at historierne skal
være brugergenererede. Med brugernes involvering får vi en chance for
at se, hvordan folk skaber mening og identitet i relation til de mødesteder, de frekventerer og har frekventeret. Samtidig medfører vores fokus på
brugerinvolvering en række spørgsmål såsom: Hvilke typer af brugere vil
bidrage til et sådant kortlægningsprojekt? Og hvordan opstår der viden
i et kollaborativt projekt, som inddrager andre ekspertiser end dem, der
normalt kendetegner museer?
Denne artikel samler op på den indledende fase af projektet, Rockens
Danmarkskort. I sommeren 2012 lancerede museet en simpel betaversion af platformen, som lige nu er ved at blive videreudviklet med midler
fra Kulturstyrelsen og en række brancheorganisationer. I denne artikel
er det altså erfaringerne med de tidligste brugerbidrag i projektet, der er
genstand for en foreløbig analyse og evaluering af, hvad brugergenerede
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The Strangers på Mælkepoppen, 1966.
Tilføjet af Henning Nør.
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historier kan bidrage med i en museumssammenhæng. Disse erfaringer
har været vigtige for overvejelserne om platformens kommende design og
dens funktioner.

PROJEKTETS UDGANGSPUNKT
Dansk rock- og popkultur er et bredt fænomen, både geografisk og institutionelt. Den har ikke kun udspillet sig i de større byer, men også i små
provinsbyer, og ikke kun på de kendte spillesteder, som Viften i Rødovre
og Fermaten i Herning, men også på kanten af det kommercielle og etablerede. Dertil kommer, at rock- og popkulturen er integreret i offentlige
velfærds-institutioner som skoler og ungdomsklubber.
Rockens Danmarkskort blev sat i gang som et indsamlingsprojekt, og
et vigtigt formål var at undersøge, hvilke typer af portrætter af mødesteder,
der ville opstå, når de empiriske data hovedsageligt bestod af brugergenereret indhold. ’Brugerne’ blev tænkt bredt som dem, der har minder om
oplevelser på stederne (musikfans, musikere og medarbejdere på spillestederne), og dem, der har samlet materiale fra disse steder (lokalarkiver,
bymuseer, musikjournalister, private samlere, spillestedsejere, frivillige
m.m.). Altså et såkaldt crowd-sourcing projekt. Resursemæssigt var det en
praktisk løsning at involvere folk uden for museet og uden for traditionel historieforskning, dels fordi sådan en kortlægningsopgave er gigantisk,
dels fordi crowd-sourcing tilgangen også var et forsøg på at udvide museets
vidensfelt og at tilføje noget andet til den indsamling og forskning, der
normalt foretages af professionelle historikere på universiteter, arkiver og
museer.

BRUGERGENERERET INDHOLD PÅ MUSEER
Særligt i de sidste 10-15 år har museer og andre kulturarvsinstitutioner
engageret sig i diskussioner og undersøgelser af muligheder og potentialer i
brugergenereret indhold.1 Samarbejder mellem museer og brugere om den
slags indhold (digitalt eller analogt) har givet museerne mulighed for at nå
publikum på nye måder og række ud til nye grupper. Det har også givet
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museer og brugere adgang til kulturhistorisk viden, som er mere baseret
på immateriel kulturarv som personlige fortællinger og oplevelser end på
genstande og akademisk nedfældede historiske beretninger.2 I nogle tilfælde har brugere også været inkluderet i kraft af deres ekspertiser som
amatørhistorikere og - forskere, for eksempel vedrørende et emne som
marinehistorie.3
Kort opsummeret handler denne form for samarbejde om at praktisere tovejskommunikation mellem borgere og museum snarere end entil-mange kommunikation fra museum til borgerne. Og spørgsmålet er:
Hvordan gør man dette på måder, der både bidrager til brugernes oplevelse og til museerne som vidensinstitutioner?
I det følgende vil vi på baggrund af det brugergenererede materiale,
der opstod i Rockens Danmarkskorts tidlige fase, analysere og diskutere,
hvilken type historie der rent faktisk opstår, når en forskelligartet gruppe
af mennesker uden for museet bidrager med indhold, som kaster lys over
rockens mødesteder.

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ ROCKENS MØDESTEDER
Det hidtidige indhold på betaversionen af Rockens Danmarkskort er blevet samlet ind, dels gennem en række workshops med en udvalgt brugergruppe, som repræsenterer forskellige brugertyper som musikfans, musikere, medarbejdere på spillesteder, lokalarkivarer, musikjournalister osv.,
dels gennem en bredere, internetbaseret testperiode. Mødestederne, der er
blevet fortalt om, har været op til brugernes valg. De analoge workshops,
test af beta-site og de efterfølgende evalueringer gav anledning til forskellige rammesætninger for historie- og indholdsgenereringen.
Som en naturlig følge heraf er bidragene på Rockens Danmarkskort
mangeartede: stedspecifikke fakta, fortællinger, billeder, arkivalier og film
er blevet uploadet til den digitale platform. De genererede ’mødestedsportrætter’ optræder som sammensatte billeder, der via mange forskellige former for indhold fortæller om steders udvikling, deres lokale forhold, de
kunstnere, der har optrådt der, de koncertgængere, der har brugt dem osv.4
På baggrund af en analyse af indholdet fra disse tidlige projektfaser kan
vi opstille tre analytiske perspektiver på, hvordan mødestedsportrætter og
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dermed dokumentation og viden om rockens mødesteder i Danmark blev
konstrueret ved brugergenereret indhold. Perspektiverne har særligt fokus
på de dele af indholdet, som indebærer mere personlige fortællinger. Vi
vil i det kommende beskrive de tre analytiske perspektiver, som vi kalder
’steder med lag af distinktioner’, ’stedsspecifikke oplevelser som del af en
personlig udvikling’ og ’steders særegenhed’.

STEDER MED LAG AF DISTINKTIONER
Nogle mødestedsportrætter var præget af diversitet og kompleksitet, fordi flere forskellige brugere bidrog med materiale til samme sted. Flere af
spillestederne, festivalerne og ungdomsklubberne blev således set og beskrevet med forskellige øjne og stemmer. Det gjaldt for eksempel Den
Grå Hal på Christiania, som i første omgang på betaversionen af Rockens
Danmarkskort blev præsenteret gennem to korte film optaget i sommeren
2012 og nogle korte tekster af nogle af stedets frivillige. Det ene filmklip
viser den cirka fyrreårige Rasmus, som kort præsenterer Den Grå Hal som
et sted med mange forskellige arrangementer. Han nævner koncerter med
Smashing Pumpkins, Patti Smith og Rage Against the Machine og slutter
med at udnævne My Bloody Valentine-koncerten tilbage i 1992 som sin
personlige favoritoplevelse i Den Grå Hal.
Dette mødestedsportræt blev senere kommenteret på af to forskellige
personer under evalueringerne af platformen. Den ene var en cirka halvfjerdsårig mand, der gjorde opmærksom på, at stedets tidlige og formative
år ikke blev nævnt i portrættet. For ham stod stedet som en vigtig scene for
70’ernes danske hippiebevægelse, hvor fx Røde Mors socialistiske rockcirkusshow fandt sted i en ukonventionel atmosfære. Og for ham betød Den
Grå Hal et levende miljø for crossover forestillinger, der blandede musik,
teater og cirkus i nye udtryksformer, uafhængigt af tidligere genrekonventioner. Ved en anden evaluering kommenterede en person, uopfordret,
på samme sted og dets repræsentation på betaversionen af Rockens Danmarkskort. For denne cirka fyrreårige kvinde manglede beskrivelsen af
Den Grå Hal et portræt af stedet, som det foldede sig ud i 90’erne, hvor
Strictly Underground, en undergrunds-bookinggruppe med rødder i den
politiske venstrefløj, arrangerede store koncerter i bygningen.
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Den dag i dag huser Den Grå Hal en lang række aktiviteter, fra koncerter
over kunstfestivaler til det årlige julemarked, om end det er stedets rolle
som spillested, der er mest interessant i forhold til Rockens Danmarkskort.
Eksemplet med Den Grå Hal viser, hvordan viden og meningsproduktion om et spillested lægger sig i forskellige lag. Stedet har spillet forskellige roller for forskellige mennesker, og ham, der identificerede sig med
1970’ernes crossover kunstformer, lavede samtidig en distinktion mellem,
hvad stedet var engang, og det det er nu. Han relaterede sig til fortidens atmosfære, hvor danske multikunstnere indtog scenen, snarere end den internationale atmosfære af i dag, hvor alternativ rock fra navne som Smashing Pumpkins og Sunn O))) fylder den store hal. Som den amerikanske
kommunikationsforsker Holly Kruse har bemærket, er forskellighed vigtigt for subkulturel identitet, for det er et værktøj, der gør, at man kan
positionere sig selv op imod dominerende, kulturelle former og praksisser.
Men selv inden for en allerede subkulturel arena som Den Grå Hal foregår der en definitionskamp, som med yderligere distinktioner bekræfter
kulturelle værdier og smag. På den måde bliver det en ret præcisionskrævende, og dermed sofistikeret, kulturel praksis at kunne udpege netop den
tid, hvor et mødested giver mening for en selv. Typen af distinktion i dette
eksempel er asynkron og baseret på tre personers tilhørsforhold til historisk specifikke kulturelle og musikalske præferencer. I andre tilfælde kunne
den tænkes at være synkron og vise forskellige personers præferencer for
forskellige genrer, som eksisterer samtidigt på ét sted.
Naturligvis ville forskellighed og diversitet også være fremtrædende,
hvis en enkelt historiker eller etnolog skulle beskrive et givent spillesteds
historie. Men det ville måske i højere grad være en fremstilling præget
af kronologi, kontinuitet og kausalitet fremfor de mere sporadiske modsætninger og den diskontinuitet, som kommer i forgrunden i nogle af
Rockens Danmarkskorts betaversions asynkrone samtaler mellem forskellige generationer af spillestedsbrugere. Diskontinuiteten giver anledning
til ikke bare at forstå, at de konkrete mødesteder i den danske rockhistorie
har forandret sig, men at et sted gennem tiden kan have været mange
forskellige ting og have sat sig i forbindelse med mange forskellige praksisser og miljøer. Og at stedet måske kunne være blevet til mange andre
ting, end det er i dag. Samtidig giver projektet Rockens Danmarkskort
med disse kulturelle praksisser anledning til en fortsat meningsproduk-
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tion, distinktion og identifikation. Rockens Danmarkskort bliver på den
måde et virtuelt sted, som fortsætter de kulturelle praksisser, der har fundet sted på rockens mødesteder. Samtidig med at Rockens Danmarkskort
er et virtuelt sted for en bestemt, digital og museal produktion af dansk
rockkultur. I en fremtidig version af Rockens Danmarkskort ville det være
interessant at gøre mere brug af kommentarbokse og lignende funktioner
for at facilitere sådanne samtaler om de forskellige aspekter af et givent
spillesteds historie.
Fig. 1
Materiale fra Rockens Danmarkskort:
Billetter er minder om helt konkrete
koncerter. Her er det en billet fra Savage
Roses koncert på Langeland 2. marts
1969.
Tilføjet af Doris Rasmussen.

STEDSSPECIFIKKE OPLEVELSER SOM DEL AF EN PERSONLIG UDVIKLING
En anden tendens var, at mødestedsportrætter blev vævet sammen med
historier, der afspejlede meget personlige fortællinger, som for eksempel
handlede om at udvikle sig som ungt menneske og danne relationer til andre. Til en af de tidlige analoge workshops spurgte vi folk om historier relateret til specifikke mødesteder. I de historier, workshopdeltagerne bidrog
med, blev de stedsspecifikke musikoplevelser fremhævet som en vigtig del
af en egen livshistorie i mindst lige så høj grad, som de eksemplificerede
eller understregede et givent mødesteds særkende.
For eksempel fortalte Mette historien om at opleve Christianshavns
Bluesband på sit gymnasium. Dette var hendes første møde med danske
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’rockstjerner’, og det blev et afgørende øjeblik i hendes forhold til dansk
musik. Efter koncerten pillede hun en bandplakat ned fra gymnasiets vægge og gik backstage for at få den signeret af bandets medlemmer. Og hun
fortsatte historien:

”

… og det var første gang, tror jeg, at jeg også sådan lidt overvandt mig
selv, i den der situation. Og så gik jeg ind og hilste på dem. Og det første
Lone Kellermann hun bad mig om, det var at hente noget vand til sin
hund. Og det syntes jeg var meget stort, og de var meget søde, og jeg
tror godt de kunne se det der, den unge gymnasieelevs benovelse, igennem… Så det er min egen rockhistorie, jeg har taget med. Det betød
rigtig meget for mig.

I sin beskrivelse af en musikoplevelse på gymnasiet understregede Mette
sin egen personlige udvikling: Hun overvandt sin generthed, og det blev
samtidig et af de første skridt i hendes egen historie med dansk musik
(hun blev siden musikbibliotekar). På den måde blev historien om en musikoplevelse på et bestemt sted præsenteret, fordi den havde betydning i
Mettes liv. Fremfor at være en historie om, hvordan en person oplevede et
lokalt mødested, handlede det om, hvordan den musikalske oplevelse blev
et skridt i Mettes personlige vækst.
Her kan man selvfølgelig stille spørgsmålstegn ved, om et gymnasium
egentlig overhovedet kan beskrives som et spillested. Den canadiske kommunikationsforsker Will Straw beskriver ’scener’ i populærmusikken som
steder, der omgiver og giver vækst til bestemte kulturelle præferencer.6 I
den sammenhæng kan man fremhæve gymnasier som offentlige steder, der
har huset en meget bred vifte af kulturelle udtryk. Og faktisk er gymnastiksale eller aulaer på skoler og gymnasier, hvor der har været afholdt popklubber, rockkonkurrencer og fester med livemusik, i det hele taget steder,
hvor mange danske unge har haft deres tidligste oplevelser med koncerter.
Oplevelser, som typisk har haft betydning for deres senere præferencer og
smag for musik. Derfor kan den slags steder også anses som ’scener’ i den
danske rock- og popkultur i den forstand, at kulturelle præferencer blev
dyrket og praktiseret her.
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Måske kan man endda sige, at skolen eller gymnasiet kan tilskrives en
helt specifik betydning som koncertsted. Det, at koncerten fandt sted på
gymnasiet, spillede nemlig en rolle i Mettes fortælling:

”

… de [Christianshavns Bluesband] turnerede på mindre spillesteder og
gymnasier. Og så kom de til Rosborg Gymnasium. Og det var virkelig
noget, for jeg tror, det var første gang, jeg mødte nogle stjerner fra den
danske rockscene.

I det tidligere citat omtalte hun også eksplicit sig selv som ’gymnasieelev’.
Kombinationen af det lokale og hjemlige gymnasium og stjernerækken af
danske rockmusikere var med til at skabe en del af magien for hende. Hun
følte sig hjemme, kunne rive bandplakaten ned fra væggen og tilmed finde
vand til et af bandmedlemmernes hund, samtidig med at hun samme sted
kunne være starstruck og opleve benovelsen af at møde et berømt dansk
band.
Mettes fortælling giver ikke en grundig karakteristik af Rosborg Gymnasium eller, generelt, af gymnasier som rockens mødesteder. Den understreger snarere hendes personlige livshistorie og dennes sammenvævning
med den danske rockhistorie. Samtidig er den en konkret, genkendelig
og levende beretning om en specifik koncertoplevelse fra dette bestemte
mødested.
Dette perspektiv bakkes op af en anden historie, nemlig historien om
Rikkes første koncert som entusiastisk fan. Koncerten var med det danske band Oh No Ono på spillestedet Viften i Rødovre. Rikke forklarede,
hvordan hun og hendes veninder ankom tidligt på dagen for at forberede
koncerten:

”

Og det her, det var faktisk den koncert, der ligesom lavede startskuddet
til Bevar Håret [Rikkes og venindernes fangruppe], og alle koncerter, vi
har gået til, der har vi mødt helt åndssvagt tidligt op, og siddet, nogle
gange i, ja, hvad har vi siddet, otte timer inden koncerten startede, bare
for at snakke med de her musikere. Og første gang vi gjorde det, det var
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på Viften i Rødovre den 15. marts 2007, og det var første gang, vi skulle
se Oh No Ono, og vi gik rundt… Jeg ved ikke hvor mange, der har
været på Viften, men det er sådan, det er et ret specielt sted, der er både
biograf og spillested, og alle dem, der arbejder der, de rystede bare på
hovedet og tænkte, ”hvad laver de nu?”. Men vi hyggede os, og vi havde
taget ting med til at lave t-shirts, og vi lavede bannere…

Her blev en specifik koncert på et specifikt spillested tillagt speciel betydning i forhold til en gruppe veninders historie. Det var denne koncert,
der grundlagde deres fangruppe, og de refererede senere til den som deres
”første gang”. Spillestedet var arnested for deres fangruppe, og det blev
tillagt betydning som stedet, hvor de startede deres personlige historie
med dansk musik, men stedets karakter var ikke det vigtigste i Rikkes
fortælling.
Mettes og Rikkes historier viser en tvetydighed, der gør sig gældende
for hele grundkonceptet i Rockens Danmarkskort. Den peger på modsætningen i at ville portrættere rockens mødesteder gennem fans’ og musikeres personlige historier og oplevelser. De personlige historier er tit rammesat af enkeltpersoners eller gruppers ’livshistorier’, og de indgår dermed i
en meningsproduktion, som konstruerer personlig eller kollektiv identitet.
Det betyder, at de ikke nødvendigvis hjælper med at portrættere stedet i
sig selv eller dets særlige kendetegn som et af rockens mødesteder.
En anden deltager, Johan, bidrog med en historie fra sin lokale ungdomsklub. Om hvordan han og hans venner netop dette sted blev interesserede i musik og begyndte at spille selv. Han diskuterede sin egen historie:

”

Og så tænkte jeg, om jeg syntes, at min historie som sådan var interessant.. Men jeg tænker egentlig, at det er interessant også at få plottet ned
på dette kort, hvor det er at folk først støder på musik, altså sådan nogle
institutioner og steder, hvor folk ligesom støder på noget første gang,
altså hvor de bliver introduceret til det, og sådan noget. Det ville jeg i
hvert fald synes var interessant at læse om, hvilke steder er det… og hvor
startede musikerne selv henne, og hvor kom de egentlig fra, hvilke institutioner har vi, der ligesom kan finde ud af at give den interesse til folk.
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Johan fokuserede således generelt på at fortælle og dykke ned i historier,
der kunne vise, hvor folk udviklede og dyrkede deres passion for musik.
For mange af dem, der var involveret i denne tidlige indsamling af materiale til Rockens Danmarkskort, var det netop vigtigt at kunne identificere
de fysiske steder, hvor sådanne historier har udspillet sig. Det var således
relevant for dem at knytte specifikke steder sammen med deres vigtigste
oplevelser med rockmusikken.
Selvom de personlige historier, som vi herover har beskrevet, på sin vis
ikke var konstrueret til at portrættere rockens mødesteder, så kunne de
måske alligevel bidrage til karakteristikker af mødesteder. I sig selv bidrager
Rikkes og Mettes historier ikke med uddybende viden om hverken Viften
eller Rosborg Gymnasium som koncertsteder. Men som anekdoter kan de
måske give anledning til en ligeså relevant formidling af et mødested, som
navne, årstal og lister med bandnavne ville gøre det. Og hvis hver personlig anekdote blot var en blandt mange, der relaterede til det samme sted,
kunne man forestille sig, at de tilsammen ville bidrage med et sammensat
billede, der ville have karakter af et kollaborativt mødestedsportræt. På
nuværende stadie i processen mangler betaversionen en kritisk masse af
indhold, og det er derfor svært endnu at forudse, hvordan sådanne kollektive mødestedsportrætter kunne se ud. Ikke desto mindre giver de forskellige personlige historier et billede af, på hvilke typer af steder danskerne
har mødt rockmusikken, eksempelvis gymnasier og ungdomsklubber. Og
hvordan danskerne har mødt rockmusikken, eksempelvis med fanklubber
og egne bands.

STEDERS SÆREGENHED
Det sidste perspektiv, vi vil fremhæve, handler om at konstruere et givent
mødesteds særegenhed. De brugergenererede historier viser, at forskellige
aspekter ved mødesteder fremhæves til dette formål. Nogle gange bliver
det unikke produceret og præsenteret med reference til en national eller
international pop/rock kontekst, nogle gange i forhold til et mødesteds
organisation og endelig i forhold til fysiske og arkitektoniske omgivelser.
Således får mødestederne og deres karaktertræk tilskrevet betydning på
mange forskellige måder.
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At præsentere et element af noget unikt spillede en vigtig rolle i mange af
de stedsspecifikke historier, der blev fortalt på de tidlige workshops. Det
fremgår for eksempel af Claus’ historie om Skjoldhøjkollegiet i Aarhus.
Her blev der arrangeret en lang række koncerter i 1970’erne og 1980’erne
med især danske og svenske bands. Mange af de bands, der spillede her,
var, eller blev senere, centrale på den danske rockscene.

”

… han [John ‘Chili’ Rasmussen] begyndte at arrangere koncerter fra
starten, for han havde kontakter hjemme fra Varde, hvor han kom fra.
Og i 70’erne og også op igennem 80’erne var Skjoldhøjkollegiet faktisk,
vil jeg vove at påstå, det mest betydningsfulde spillested i Aarhus inden
for rockmusikken. Måske var der nogle jazzklubber nede i byen, som
kunne nogle andre ting, men… Der er rigtig mange historier fra det
kollegium. Taurus startede derude, og så blev det til Taurus version 2, og
så blev det til TV-2. Og det var fra starten meningen, at der skulle være
en masse små arbejdende værksteder. Det, der i hvert fald kom derude,
det var nogle øvelokaler, som har været der fra starten, og som stadig
eksisterer. Så der er flere bands, der er startet derude… Gnags har spillet
der over 20 gange, man havde stort set alt inden for dansk rockelite,
også svensk kom der rigtig, rigtig meget af.

Flere elementer i Claus’ historie var med til at fremhæve Skjoldhøjkollegiets særegenhed som koncertsted. Det var (er) del af et boligkompleks i en
forstad til Danmarks næststørste by, som ikke havde mange spillesteder i
1970’erne, ifølge Claus. Denne mangel på spillesteder var med til at føde
stedets særlige popularitet blandt både musikere og publikum, som med
glæde tog turen seks kilometer ud af Aarhus’ centrum for at nå dertil.
Historien om Skjoldhøjkollegiet hænger ydermere tæt sammen med John
’Chili’ Rasmussens personlige historie. Han startede sin karriere i musikindustrien med at arrangere koncerter på Skjoldhøjkollegiet og blev senere
en kendt og meget benyttet turné- og studiekok. Ligesom han blev manager og organiserede koncerter. Stedet og personen hænger tæt sammen
i denne fortælling.
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Men også arkitekturen og de fysiske omstændigheder var med til at gøre
stedet unikt. Claus fortalte således:

”

Johns egen historie er, at det holdt op med at være et godt spillested,
fordi folk blev for høje (griner). Eller også skete det der i 80’erne, lige
pludselig kunne man ikke se noget, der var ikke ret højt til loftet. Så
skete der det i 80’erne, sidst i 80’erne, at man begyndte at få nogle store
projektioner med, man begyndte at have en masse lys med og sådan
noget. Og hvis du har et lokale, hvor der ikke er meget højere til loftet
end i det her, så begynder det altså lige pludselig, når du også skal have
en scene, så er der ikke ret meget tilbage til sidst.

Mens nogle egenskaber ved stedet bliver fremhævet i Claus’ fortælling, er
der andre, der ikke i så høj grad er tydelige. For eksempel, at stedet var
stærkt afhængigt af den organisation af frivillige studenter, der boede på
kollegiet. Det specifikke fokus i Claus’ historie om Skjoldhøjkollegiet kan
hænge sammen med hans nuværende position som spillestedsleder. Hans
viden om kulturen på spillesteder i Danmark og hans brede viden om
bands og produktionsstudier i den danske rockhistorie gav ham anledning
til at portrættere Skjoldhøjkollegiet som et unikt sted i forhold til en række
specifikke elementer. Nemlig særligt relationen til byen Aarhus, Chili John
og de fysiske omstændigheder.
Et andet eksempel på en historie, der fremhæver et steds særegenhed,
er tyske Solveijs digitale bidrag til betaversionen af Rockens Danmarkskort. På Rockens Danmarkskort beskrev hun på engelsk Roskilde Festival
således:

”

This year was the first time I went to Roskilde Festival. Although I have
been to several German festivals before […] this was a totally different
experience for me because Roskilde is indeed so much more than music… As I didn’t know that many bands from the line-up I just went
around, looking for good new music, so I finally found the sweet little
Gloria-stage next to the cool Library Project (which I find totally
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awesome by the way!) and the cool graffiti walls (WOW!). I just came
in when Daniel Waro and his band was playing and it was so great that
I stayed throughout the whole concert! The atmosphere was incredibly
good and everybody was dancing around, it felt really so good… What
surprised me was his voice, because he looks like Einstein who came out
of bed, but he sounded totally African and really groovy. The band was
awesome too..., many great instruments and lots of drums, I just loved
it. But that was for sure not the only great and breathtaking concert
here, I could go on and on about the incredible music and feeling here,
the cool art projects, the possibilities besides, camping and so on…
Fig. 2
Materiale fra
Rockens Danmarkskort:
Køber efterlyser syre på Roskilde
Festival 1973.
Foto: Steen Westh.

Som tysker så Solveij festivalen i en international kontekst, og hun satte
ord på det unikke ved Roskilde Festival, som for hende bestod i den overraskende variation i publikumsoplevelser. Hun nævnte biblioteksprojektet,
grafittivæggene og Daniel Waro-koncerten, som gav hende en anderledes
og betagende totaloplevelse. Det var gennem hendes rolle som publikum,
at hun kunne tilskrive festivalen noget unikt. Man kan måske endda sige,
at hun tilhørte et bestemt segment af festivalpublikummet, nemlig dem,
der værdsætter hele festivalens udbud af arrangementer (både musik og
andre events), og har tid og lyst til at lade sig overraske, men ikke er helt så
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målrettede, hvad angår specifikke koncerter. Et andet aspekt, der skinnede
igennem i Solveijs historie, var hendes rolle som international gæst. Hun
havde deltaget i festivaler uden for Danmark, og det var blandt andet i
det perspektiv, at hun så festivalen som unik. Så det særegne var i Solveijs
historie af en anden karakter end i Claus’ historie. Roskilde Festival blev
positioneret som en særlig publikumsoplevelse, mens Skjoldhøjkollegiet
blev positioneret som særlig i relation til band- og vækstmiljøet i den danske rockhistorie.
Historier som disse har givet os indblik i, hvilke elementer deltagerne lagde vægt på i deres fremstilling af særegenhed. Et indblik, som vi har brugt i
det videre arbejde med at skabe en deltagerramme for Rockens Danmarkskort. I denne tidlige fase er vi nemlig også blevet opmærksomme på, at
begrebet ’historie’ eller ’fortælling’ ikke ligger klart for alle deltagere. Mange potentielle bidragsydere til betaversionen efterspurgte mere instruktive
retningslinjer for, hvad der egentlig tæller for en historie. Ved at gennemgå
de allerede tilgåede historier og prøve at forstå, hvordan folk tillægger steder særegenhed, har vi kunnet lave lister med elementer, som folk kan
overveje i deres kommende bidrag til Rockens Danmarkskort. Samtidig
er det blevet helt tydeligt, at der skal være andre måder at bidrage på end
udfoldede historier. For med afprøvning af Rockens Danmarkskort, via
betaversionen, så vi også, at de fleste potentielle brugere ikke umiddelbart
opfattede dem selv som indehavere af en relevant historie. Der skal derfor
i fremtiden være mulighed for ’mikrobidrag’ på Rockens Danmarkskort,
det vil sige at bidrage med manglende oplysninger om eksempelvis årstal
og bandnavne, at forbinde indhold lagt op af andre brugere, at tagge indhold etc. Muligheden for at deltage ved sådanne mikrobidrag kan åbne for
en mere bred deltagelse, så Rockens Danmarkskort ikke kun er relevant
for bidragsydere, der umiddelbart har fuldkomne historier og beskrivelser
på hjerte. Men så det også er et virtuelt sted, hvor deltagere kan hjælpe
til at skabe sammenhænge og perspektiver og på den måde netop gøre
Rockens Danmarkskort til et kollaborativt projekt og ikke blot en samling
af fragmenteret indhold.
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DISKUSSION
Ovenfor har vi præsenteret tre perspektiver, som sprang os i øjnene, da
vi gennemgik de tidligste brugerdrevne portrætter af mødesteder i den
danske rockhistorie i Rockens Danmarkskort-projektet. Perspektiverne
rummer emner, som også er diskuteret i den teoretiske litteratur om populærmusikkens steder.
Steder med lag af distinktioner, som vi beskrev med Den Grå Hal som
eksempel, trækker på Holly Kruses brug af begreberne difference og distinction i relation til spillesteder og musikbranchen generelt. Den måde deltagerne fortalte stedets historie og reagerede på andres fremstillinger af
stedet, fortolkede vi som kulturelle distinktionspraksisser, der kan sammenlignes med hvad Kruse er stødt på i en undersøgelse af uafhængige
musikscener i USA. Her bliver historiefortællingen et aktivt og kollaborativt rum for forhandling af stedets historie, og historien bliver et netværk,
som hele tiden formes af kulturelle præferencer og distinktionspraksisser.
Den anden tendens i historierne, som vi kaldte Stedsspecifikke oplevelser
som del af en personlig udvikling, pegede på historier, der blev konstrueret på en lidt anderledes måde. Her var deltagerne optaget af deres egne
personlige fortællinger fremfor stedets. Her trådte forhandlingerne om
stedernes betydning, i henhold til kulturelle præferencer og smag, i baggrunden, og her var der i højere grad tale om historier, som fremhævede
personlige spor og udviklingen af et personligt forhold til musikken. Dog
kunne smag og præferencer indgå som elementer i de personlige udviklingshistorier og dermed være med til at tegne billeder af mødestedernes
miljøer. Ligesom andre aspekter af de personlige udviklingshistorier netop
ved en større samling af sådanne historier potentielt set kunne blive vigtige
dele af et samlet portræt af et mødested.
På baggrund af perspektivet ’steders særegenhed’ kunne det være interessant igen at tage fat i populærmusiklitteraturens begreb, ’scenen’, og
dets fokus på kulturelle præferencer og undersøge nærmere, hvordan sådanne praksisser har udfoldet sig i en dansk kontekst. I USA har det været
kendetegnende for musikkulturen, at mange større byer har haft en egen
subgenre inden for populærmusikken, som byens spillesteder var med til
at fremavle og lade gro. Kruse har beskrevet, hvordan musikalske undergrundsmusikscener i firsernes og halvfemsernes USA fik forskellige udtryk
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relateret til bestemte amerikanske byer. Seattle og Athens havde således
hver deres lyd inden for den alternative rockgenre. I Danmark virker det
ikke i nær så høj grad til, at byer og deres mødesteder på samme måde har
spillet en rolle for musikkens lyd. Hvilket kan have med landets størrelse
at gøre.
For eksempel viser historien om Skjoldhøjkollegiet, Aarhus, at startfirsernes udbud af rockscener i selv Danmarks næststørste by ikke var overvældende. Helt op til i dag har ’scenen’ i en typisk provinsby som nævnt
også ofte været en gymnastiksal, en ungdomsklub eller et forsamlingshus
snarere end et etableret spillested eller en danseklub. Selvfølgelig har der
også eksisteret scener med subkulturelle og uafhængige musikkulturer i
Danmark, men måske skal disse scener i en dansk sammenhæng ikke i
så høj grad forstås som specifikke spillesteder, byer og geografisk baserede
miljøer med hver deres unikke betydning i dansk rockhistorie. I Danmark
har musikkulturer måske nærmere været tendenser og kulturer, der blev
distribueret på tværs af landets forskellige mødesteder, som både har været
etablerede spillesteder og festivaler, men altså også gymnasier, kollegier,
forsamlingshuse, ungdomsklubber m.m.
Denne sidste diskussion forbliver indtil videre en spekulation, men det
trækker på den mangfoldighed af referencer, som historierne viste sig at
have i deres afsøgning af, hvad der er unikt ved et givent mødested. Her
var det i lige så høj grad fysiske, arkitektoniske, organisatoriske og personbaserede forhold, der blev fremhævet som noget, der giver mødesteder
særkende, som var det musikkens genremæssige og kulturelle elementer.
En sådan indsigt peger på, at Rockens Danmarkskort faktisk kan facilitere
brugergenereret viden, der kan belyse tendenser i dansk rockkultur. Tendenser, som en traditionel indsamlingspraksis måske ikke ville have opdaget eller måske ikke ville have opdaget så hurtigt. Ved at lade beskrivelsen
af rockens mødesteder være op til brugernes initiativ er det i lige så høj
grad særlige oplevelser på ungdomsklubber, kollegier og i gymnastiksale,
der er kommet på banen, som det er oplevelser fra etablerede spillesteder
og festivaler. At brugerne har valgt, hvilke mødesteder der skulle fortælles historier om, og hvilke historier der skulle fortælles, har betydet, at
indsamlingen fra starten har været rettet mod de steder, hvor danskerne
faktisk har mødt og praktiseret rockkultur gennem tiderne.
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Fig. 3
Materiale fra
Rockens Danmarkskort:
Mælkepoppen i Aalborg åbnede i 1964.
Her ses det lokale band The Strangers,
som var fast inventar på stedet, til en
fotosession på scenen i 1966.
Tilføjet af Henning Nør.

KONKLUSION
Vi har i artiklen beskrevet tre analytiske perspektiver på det indhold, som
deltagerne i de første faser af Rockens Danmarkskort har bidraget med. I
vores beskrivelser har vi fremhævet, hvordan disse bidrag relaterer sig både
til deltagerne og til museet som vidensinstitution. Vi har vist, hvordan
historier om oplevelser med rockmusik på specifikke mødesteder indgår
i deltagernes selvformationer, både som del af mere kollektive, kulturelle
praksisser og samtidig måske mere personlige udviklingshistorier. Dertil
har vi diskuteret, hvordan disse tre typer af historier kan bidrage til mødestedsportrætter og til nye perspektiver i relation til international populærmusiklitteratur. Og vi har foreslået, at brugergenererede historier som
disse også kan hjælpe til at sætte rammer op for, hvad der skal fokuseres
på, når mødesteder skal defineres og deres særkende og karakteristika skal
beskrives i en museumssammenhæng. På den baggrund ser vi, at der i
Rockens Danmarkskort er potentiale til et museumsprojekt, hvor brugere
i samarbejde med museet kan generere indhold, der både bidrager til brugernes oplevelse og til museet som vidensinstitution.
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NOTER
1. Der er i de senere år udgivet flere bøger og antrologier om dette emne med eksempler
fra både den danske og den udenlandske museumsverden. Se eksemplevis Drotner et
al. 2011, Drotner & Schrøder 2013, Adair 2012, Giaccardi 2012a og Simon 2010. Af
danske museumsprojekter kan nævnes Københavns Museum, www.væggen.dk og Struer
Museum, www.byskriveren.dk.
2. Relation mellem brugerdeltagelse og immateriel kulturarv beskrives hos Ciaccardi
2012b.
3. Stuedahl 2012.
4. Det er ikke alt indhold, der præsenteres i denne artikel, man kan finde på den digitale
platform.
5. Kruse 2003, s. 116.
6. Straw 1991, s. 254. Disse begreber er forbundet med Bourdieus begreber om kulturelle præferencer og distinktioner, som er operationaliseret i popurlærmusiklitteraturen, hos
bl.a Will Straw 1991 og Holly Kruse 2003.
7. Denne litteratur (eks. Drotner et al. 2011, Drotner & Schrøder 2013, Adair 2012,
Giaccardi 2012a og Simon 2010) er af pladshensyn ikke udfoldet her i artiklen, men
bliver diskuteret i Lines oprindelige paper, Knudsen, 2013.
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DANMARKS NYE ROCKMUSEUM
Foto: Morten Lomholdt
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