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Re:sounds  Abstract 

Abstract 
Re:sounds handler om den ny eksperimenterende elektroniske musik og kulturen der omgiver 
den. Med fokus på den lokale scene i København og omegn diskuteres en række problematiske 
produktions- og distributionsmæssige forhold samt den uafklarede status denne type musik har i 
det etablerede kulturliv. Formålet er at undersøge hvilke muligheder den kreative producent har 
for at forbedre vilkårene for musikerne og arrangørerne og for at forstærke scenen – internt som 
eksternt.  

Undervejs er der foretaget en kortlægning af scenens udbud og behovssituation med interviews 
af centrale aktører på scenen. Der er samtidigt foretaget en omfattende internetresearch for at få 
et indblik i kulturen og overblik over udbuddet.  
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Intro 
Denne rapport er en del af mit afgangsprojekt som kreativ producent fra Kunst, Kultur og 
Kommunikation (K3) på Malmö Högskola.  

Projektet handler om elektronisk lyttemusik, en genre der er vokset frem især de sidste fem år, 
efterhånden som bærbare computere og digitalt udstyr er faldet i pris og blevet mere udbredt. 
Musikkens udtryk kan variere meget i de forskellige subgenrer, på trods af en del fælles vilkår 
og produktionsmetoder.  

Den elektroniske lyttemusik kan bestå af minimalistiske stille knasende og susende lyde og 
bittesmå klik der kun næsten danner en hørbar rytme. Det kan være langstrakte lækre og flotte 
klange uden fornemmelse af en puls, blandet med hverdagslyde fra omgivelserne. Det kan være 
snublende og fragmenterede rytmer med skarpe smæld eller små klik og uldne basbrag med et 
rytmeboksinspireret simpelt og naivt beat og det kan være noise-musikken, der dyrker støjen og 
larmen som et fuldbyrdet musikalsk udtryk. Kun sjældent optræder der vokaler i elektronisk 
musik, og når det sker, er det ofte som stemmer eller sang, der bliver klippet op og brugt som 
materiale på lige fod med de øvrige lyde. 

Syfte – Projektets formål 
Der foregår en progressiv udvikling og radikale eksperimenter med det musikalske materiale og 
udtryk på den elektroniske musikscene. Dette kan komme til at betyde meget for de fremtidige 
produktions- og distributionsformer, og er en udvikling, der udfordrer de gældende normer 
indenfor den såkaldte etablerede musikindustri. Det er da også en scene med en uafklaret status i 
kulturlivet. Er det undergrund eller avantgarde, er det kunst eller musik, er det rytmisk eller 
klassisk? Dette er nogle af de spørgsmål som kan udgøre forhindringer for kunstnerne, når de 
søger om midler hos etablissementet i kulturen. Forhindringer som bunder i mangel på 
forståelse eller interesse for denne type musik. Det er den kreative producents rolle at løfte 
denne tendens i musiklivet frem, problematisere de kritiske forhold og undersøge hvordan man 
kan gøre noget ved situationen.  

Projektet Re:sounds sigter mod at forstærke scenen indadtil ved at forbedre kontaktfladerne og 
mulighederne for at bygge netværk for aktørerne. Samtidig skal musikkens position i kulturlivet 
forstærkes ved at formidle musikken og skabe forståelse for den. 

Min egen indgang 

Jeg laver ikke selv elektronisk musik, men har tidligere spillet meget rytmisk musik - rock, soul 
og funk osv. Eller det vil sige, at jeg har prøvet. - At lave elektronisk musik, altså. På en 
musique concrète workshop, der blev afholdt på K3, optog vi konkrete lyde fra skolen på en 
minidisc, som vi bagefter klippede, klistrede og manipulerede med på en computer. Det var en 
interessant proces, ja, det var faktisk kæmpesjovt. Og resultatet var heller ikke dårligt. Denne 
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type musik var ny for mig og meget interessant og dragende, så jeg tænkte, aha, det er dét, mit 
afgangsprojekt skal handle om.  

På det tidspunkt var jeg lige startet på Kreativ Producent uddannelsen. Vi havde fået at vide, at 
det var meget vigtigt, at vi tidligt havde ideer til vores afgangsprojekter, så jeg var jo glad for 
min nye idé. Siden fik jeg andre fikse ideer, og har ligesom alle andre været igennem 
projektarbejdets sædvanlige besværlige valg og processer og snørklede usikre stier. Men 
interessen for den nye elektroniske musik holdt stand og dette projekt er vel nærmest at beskrive 
som et eksperiment. Jeg har nysgerrigt undersøgt et fænomen, jeg har været fascineret af, men 
endnu ikke helt begreb eller havde indsigt i. Et fænomen jeg nogle gange blev træt af - 
indrømmet – så skulle der høres noget rock. Indsigten er kommet efterhånden, men der dukker 
stadig ubetrådt land, endnu-ikke-hørt musik og nye subgenrer frem. Heldigvis.  

Problemformulering 
For at kigge nærmere på tendenserne indenfor den elektroniske del af musiklivet, har det været 
nødvendigt at undersøge forholdene på scenen. Projektet definerer, undersøger og kortlægger 
derfor den elektroniske musikscene, hovedsagligt i København og til dels i Århus og Malmø. 
Med kortlægningen og en række interview har jeg forsøgt at få et indblik i en kulturel 
undergrund og subkultur jeg indtil for nylig ikke kendte meget til. Denne rapport beskriver og 
analyserer dette felt og diskuterer mulige tiltag, der kan forbedre infrastrukturen og forholdene 
for de personer, der arbejder med dette ganske smalle kulturelle udtryk.  

Projektets problemformulering er således:  

Hvordan kan man forstærke og forbedre infrastrukturen på den elektroniske musikscene 
i København? 

Begrebet infrastruktur skal læses som en samlende metafor for forholdene for musikerne og 
komponisterne. Det dækker kommunikationsveje og -måder, mødesteder og spillesteder, 
økonomi og støttemuligheder, distributionsveje og kontaktnetværk etc. 

Afgrænsning 

Definition af elektronisk musik 
I kapitel 2, Musikken, gråzoner og historien, bliver den elektroniske musik nærmere afgrænset 
og defineret, som dette projekt anskuer den. Men allerførst skal en potentiel misforståelse 
ryddes af vejen; det er ikke den danseorienterede elektroniske musik men den lytte- eller 
kompositionsorienterede elektroniske musik, det handler om. De danseorienterede genrer 
Techno, House, Dance og Trance kan have produktionsvilkår til fælles med den elektroniske 
lyttemusik, men har helt andre formål og intentioner end denne.  

Man kunne gå meget i detaljer med hvordan lyden rent teknisk bliver bearbejdet i computeren, 
når der komponeres og spilles, men dette tekniske aspekt er fravalgt, da projektet har et mere 
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kulturelt perspektiv; hvem der komponerer og hvilken status musikken har i kulturlivet, er mere 
relevante spørgsmål til musikscenen for den kreative producent frem for detaljer om de 
elektroniske manipulationer og digitale processer. Det tekniske er interessant i forhold til, at det 
er en ny teknologi, der har fordret denne udvikling af musikken, men det er ikke dette projekts 
formål at beskrive dette. 

Kortlægning af scenen 
I projektets kortlægning har jeg været i kontakt med musikere, arrangører, skribenter og 
forlæggere, der alle er engagerede i aktiviteter i København, Århus eller Malmø. De har givet 
informationer om hvordan scenen ser ud fra deres position og synspunkt, hvem der laver 
musikken og deres metoder, hvordan musikken bliver distribueret og formidlet samt netværkene, 
udbuddet og publikum.  

Kapitel 3, Hvor lever musikken?, bygger på denne kortlægning. Det er dog ikke sandsynligt, at 
alt hvad der findes er inkluderet, da det er en musikform og et miljø, der er i konstant bevægelse. 
Feltet er besværligt at overskue, da der hele tiden ligger nye ting og ulmer, som ikke er kommet 
frem i lyset endnu. 

Et overordnet billede 

Kortlægningen og beskrivelsen af scenen koncentrerer sig ikke om den enkelte kunstner og hans 
værker, men er en mere overordnet diskussion af de problematiske forhold. Jeg foretager dog en 
række nedslag, hvor der gås i detaljer med nogle af aktørerne, hvor det er deres aktiviteter som 
for eksempel arrangører og iværksættere der er relevante, frem for deres virke som musikere. 
Det er ikke intentionen at remse en masse navne op, men hvis læseren herefter har lyst til at gå 
på jagt efter musik og flere informationer om kunstnerne, er der referencer i teksten til 
webprojekter, kunstnere og pladeselskaber, hvor man kan komme videre. Desuden er der en 
oversigt i bilag III. 

Lokalperspektivet 

Projektet arbejder ikke med et internationalt perspektiv, selvom denne type musik ikke er 
bundet af geografiske eller fysiske lokaliteter. Store dele af musikken bliver spredt over hele 
verden via Internettet og netværk i de forskellige lande. Det lokale perspektiv er valgt af 
praktiske grunde, det er muligt at overskue scenen, at møde de involverede personer ansigt til 
ansigt, have et fælles sprog etc. Det er dog vigtigt at påpege at denne type musik ikke er et 
lokalt fænomen, men er en del af en global scene. Der er mange levende miljøer indenfor denne 
scene, specielt i Nordeuropa og skulle man overveje at brede perspektivet ud, er der mange 
kontakter på den hjemlige scene til kunstnere og pladeselskaber i især Tyskland, Belgien og 
Holland samt resten af Skandinavien.  

Med ”den lokale scene” menes således København, men det har også været relevant at 
undersøge to af de nærliggende større byer, hvor der er mange kontakter til kunstnerne i 
København. Dette gælder Århus og Malmø. 
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Af praktiske grunde og tidsmæssige begrænsninger i projektet er det ikke lykkedes at få dækket 
alle tre byer ordentligt, da de fleste ressourcer er brugt på København, hvor det meste er med, 
mens Århus og Malmø er kortlagt via hovedsagelig internetsøgning og e-mails. Disse to byer 
kan derfor godt kan være mangelfuldt dækket, men er inkluderet for trods alt at give et bredere 
billede.  

Det skal dog siges, at det er ikke alle webprojekter, klubber eller andet jeg har medtaget i 
rapporten, da jeg har været nødt til at selektere i det samlede materiale og foretage nogle 
nedslag. 

Metodiske overvejelser 

Diskussion af forholdene på scenen 
I kapitel 1, En flygtig scene i bevægelse, beskrives og diskuteres scenens tilstand - de 
produktionsforhold og vilkår som den elektroniske musik er underlagt. Interviewpersonerne i 
undersøgelsen har givet informationer om hvilke behov, problemer, holdninger og opfattelser 
der findes på scenen. Interviewene er desuden blevet suppleret med relevant litteratur og 
internetsøgning, da meget af musikken findes her (ligesom mange artikler, der vedrører den 
elektroniske musik er publiceret på nettet). Interviewene er en vigtig kilde i diskussionen og 
beskrivelsen af scenen, og de ligger bag eller har inspireret mange af synspunkterne i rapporten.  

Interview 

Jeg startede med to eksplorative åbne interview, hvor jeg fik anslået mulige temaer at arbejde 
med. Interviewene var med Thomas Knak - DJ, musiker og producer, og Jakob Weigand Goetz 
- DJ, komponist, kurator og producent.Herefter udledte jeg temaer eller konturer til 
problemstillinger, som skulle undersøges i den næste runde af undersøgelsen. Jeg udarbejdede 
en spørgeguide, der var delt op i hovedemner med uddybende underspørgsmål. Emnerne var: 

personens aktiviteter (komposition, distribution, forlagsvirksomhed, etc.) • 

• 

• 

• 

• 

komponistens baggrund, navne, metoder og ideer der ligger bag hans musik 

hans forhold til og beskrivelse af scenen 

hans synspunkter og position i forhold til ophavsrettigheder og den etablerede 
musikindustri 

økonomien i hans virksomhed.  

Det gjorde at samtalen i interviewene kunne springe frit i emnerne, da jeg kunne notere under de 
relevante emner. Spørgeguiden var meget generel og de fleste spørgsmål var formuleret til en 
musiker eller arrangør. Derfor var jeg enkelte gange nødt til at korrigere den, når jeg skulle 
interviewe for eksempel en journalist. 
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Gennem mine to indledende interview samt søgning på Internettet fandt jeg frem til en del 
personer, der er meget aktive på scenen og repræsentative for miljøet, som jeg efterfølgende 
interviewede. Ofte udfyldte den enkelte person flere forskellige funktioner gennem sine 
aktiviteter, for eksempel DJ, komponist, musiker, producer, distributør eller arrangør. En liste 
med en kort præsentation af interviewpersonerne er vedlagt som bilag II. Interviewene blev 
optaget som støtte for hukommelsen, mens jeg skrev noter undervejs.  

En praktisk del af dette projekt, som jeg arbejde på tidligt i forløbet, er et designforslag til et 
web-community, kaldet Re:sounds, som også har givet navn til projektet. Jeg medbragte en 
oversigt, et flowchart, over websitet til interviewene, og præsenterede dette for 
interviewpersonerne for at få deres vurdering af det. Forslaget bliver gennemgået i kapitel 4, 
Forstærkning af scenen. Interviewpersonernes reaktioner på sitet indgår i samme kapitels 
diskussion af forskellige handlemuligheder for at forbedre vilkårene på den elektroniske 
musikscene. 

Rapportens opbygning 
I kapitel 1, En flygtig scene i bevægelse, beskrives og diskuteres forhold på scenen, der er 
væsentlige for en forståelse af hvilken position den elektroniske musik har i samfundet og i et 
kulturpolitisk felt. 

I kapitel 2, Musikken, gråzoner og historien, får læseren en nærmere beskrivelse og definition af 
elektronisk musik. Kapitlet kommer også ind på hvilke fællestræk der gør det muligt at tale om 
en scene, og hvilke af de væsentligste subgenrer og udtryk, der til tider kan gøre det 
problematisk at snakke om en scene. Undervejs bliver der trukket linjer tilbage i musikhistorien 
for at vise, hvilken arv musikerne i dag mere eller mindre bevidst trækker på. 

I kapitel 3, Hvor lever musikken?, skabes et overblik over scenen. Kapitlet handler om hvor man 
kan opleve musikken, hvilket udbud der findes og hvilke muligheder der er for publikum og 
arrangører.  

I kapitel 4, Forstærkning af scenen, bliver trådene samlet. Her bliver samlet op på de problemer 
projektet har vasket frem. Med afsæt i kortlægningen og undersøgelsen diskuteres en række 
forskellige handlemuligheder der kan forstærke scenen.  

Rapporten slutter af med at konkludere på de vigtigste pointer fra diskussionen, og der gives et 
svar på hvordan man reelt kan forstærke den elektroniske musikscene. Det sker i kapitel 5, 
Afrunding. 
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1. En flygtig scene i bevægelse 

Scenens tilstand 
Hvordan går det egentlig med den elektroniske musik? Et umiddelbart hurtigt svar vil være, at 
der er en myldrende og skjult underskov af udgivelser, koncerter og festivaler, men der er meget 
få penge og meget lidt opmærksomhed i medierne. På Internettet trives musikken på forskellige 
uafhængige forlags pladeselskaber eller kunstneres egne sites. Her er det muligt at downloade, 
streame eller købe kunstnernes musik – hvis man kan finde siderne på nettet altså. Er man 
interesseret nok skal man nok finde vej gennem internetjunglen, og sidder man fast er der hjælp 
at hente på de forskellige diskussionsfora.  

Publikum tæller mellem tohundrede og et par tusinde i København, alt efter hvor smal og 
eksperimenterende musikken er. Publikum kan bredt beskrives som mellem 18 og 40, med en 
ung og storby-agtig eller kunstnerisk stil. Mændene er klart i overtal, men der kommer dog også 
nogle kvinder. Den mere støjende og saboterende del af scenen har knap så mange 
publikummer som den mere rytmisk og melodisk sammenhængende del af scenen. 

Man er helt indforstået og afklaret med at denne type elektroniske musik ikke sælger særlig 
meget. Med meget få undtagelser er man tilfreds med et oplag mellem 200-1000 på nye 
udgivelser. Så det er ikke for at blive rig, at man bruger sin tid på at nørde med elektroniske og 
digitale instrumenter. Som regel kan man bare ikke lade være; det er fascinationen af lydene og 
groovet, der får det til at krible i ørene og fingrene. De fleste aktører og kunstnere er generelt 
meget aktive og engagerede i deres arbejde for at udbrede og forbedre scenen, men det foregår 
oftest ved siden af dagjobbet, da der stort set ikke er nogen økonomi i denne type musik. 

Do It Yourself  
Disse engagerede personer, som er med til at holde scenen i gang, er som regel både 
komponister, producere, distributører og formidlere af musik og arrangementer. Der er en stærk 
Do-It-Yourself (DIY) iværksætterånd på scenen, hvor den samme person eller gruppe opfylder 
flere eller alle professioner fra planlægning til formidling, og er en slags autonom enhed, der 
hele tiden udnytter sit netværk og sine kontakter. I ægte DIY-ånd sætter man sig ind i og prøver 
at beherske alt det tekniske og digitale, programmering mv, der har at gøre med anvendelse af 
musiksoftware, lydteknik, website, grafik, flyers, trykning af cd-covere, etc.  

DIY princippet har desuden et kritisk og subversivt perspektiv, idet mange arbejder ud fra en 
nødvendighed. Når den etablerede musikindustri ikke interesserer sig for det man laver, er man 
selv nødt til at arbejde for at få det ud i verden. Derfor er der implicit en kritik af 
musikindustrien, når så meget musik bliver kanaliseret ud via uafhængige netværk og websites.  
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Mp3 og KODA 
I distributionssituationen på internettet kan man samtidigt se tendenser til et ideologisk opgør 
med de gældende regler for ophavsrettigheder og KODA-reglementer indenfor dele af scenen. 
Der er kunstnere som enten fravælger at registrere sine værker for at undgå afgifter, når de 
publiceres, eller ikke er klar over, at der er afleveringspligt på musik. Den ulovlige distribution 
af musik i mp3-format sker også indenfor andre musikgenrer, men indenfor den elektroniske 
musik er der langt flere der bruger Internettet til at publicere musikken som mp3-filer, der kan 
downloades. I mange tilfælde ser kunstneren dette som den eneste mulighed, hvis man ikke er 
tilknyttet et forlag eller selskab.  

Der har været meget debat om KODA-regler og ophavsrettigheder, digitale kopier osv. i den 
senere tid, og KODA har ændret deres lovgivning på nogle punkter for at dæmme op for de 
mange anarkistiske steder på nettet med filudveksling, hvor kommercielle kunstnere med større 
oplag går glip af mange indtægter, ligesom også pladebranchen har mistet terræn. Blandt andet 
har KODA givet kunstnere lov til at have deres egen musik liggende afgiftsfrit på et website, 
hvis de selv ejer sitet. Det er dog ikke en regel, der er særlig gavnlig for miljøet i den 
elektroniske musik, da man her gerne vil lægge sin egen musik ud på andres websites uden 
kommercielle formål. Det er altså sjældent for at tjene penge at man mere eller mindre frit 
distribuerer musikken. Der er dog også en tendens der går i en anden retning, da der er flere 
komponister der registrerer sine værker og ”spiller med”.  

Men situationen er ikke optimal, hverken for kunstnerne eller KODA. Reglerne er til for at 
beskytte kunstnernes rettigheder og økonomiske interesser, men hvad sker der når disse giver 
afkald på, eller ikke forventer en særlig stor indtjening, hvilket der er en klar tendens til? Så kan 
restriktioner af denne type meget hurtige blive en klods om benet for kunstneren. Samtidig står 
KODA overfor en problematisk situation, hvis de skal lave undtagelser for nogle kunstnere og 
ikke alle. Hvilke typer musik skal fritages for afgifter og hvilke skal ikke? Og på hvilket 
grundlag skal det afgøres? 

En spredt scene 
Det er efterhånden alment anerkendt, at laptoppen1 kan være et instrument i sig selv på lige fod 
med en cello eller synthesizer. Musikeren Jakob Brandt-Pedersen, der er en af de gamle drenge 
indenfor computermusikscenen, har længe arbejdet frem mod denne udvikling. Han har tidligere 
været medlem af komponistforeningen SKRÆP og er nu aktiv i Mini-Jacks, et firemands 
laptop-orkester der jammer live på deres computere. Han er også med i lydkunst-biennalen 
Ssshhhhh, der har præsenteret eksperimenterende elektronisk musik og lydkunst for 
københavnerne siden 1999. I løbet af halvfemserne har han oplevet at flere og flere mennesker 
er begyndt at lave elektronisk musik, og at scenen efterhånden har udviklet sig i forskellige 

                                                      
1 I langt de fleste tilfælde anvender musikerne bærbare Mac-computere, der populært bliver kaldet laptop, 
fordi de i lang tid har været bedst til de krævende processer i lydbehandling på computeren. 
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retninger. For ham kom vendepunktet under Kulturby ’96. Projekter som lydstudiet under 
Rådhuspladsen, der nu er lukket, og Lydmuren på P1, der nu er lukket, gjorde det pludseligt 
klart, at der var mange mennesker i København, der syslede med elektroniske lydeksperimenter 
af den ene eller den anden art.  

Under mit interview med ham fortalte han, at der var en del samling på scenen dengang. I dag er 
der mange flere musikere og der er udviklet mange mere eller mindre små isolerede scener og 
stilarter. Han tvivlede derfor på, at der er en generel opfattelse af at være en del af en større 
samlet scene, hvilket de øvrige interview også til dels bekræftede. Der er ikke en generel 
opfattelse eller følelse af et fællesskab på tværs af alle subgenrerne indenfor den elektroniske 
musik. Det er mere små miljøer, små netværk der roder med hver sine ting og ideer, som til nød 
har kontakt med andre grupperinger på scenen.  

Set i det lys kan det virke konstrueret at tale om en scene. Men selvom man ikke nødvendigvis 
arbejder med de samme ting i musikken, eller kun har perifert kendskab til hinanden og hvad 
man laver, så er der alligevel respekt for hinanden – i erkendelse af, at man alle opererer i et 
ingenmandsland, ligegyldigt hvad man kalder sin musik eller kunst. Derfor kan man på et 
overordnet plan tale om, at der eksisterer et fællesskab. Et fællesskab der angår status og 
position i kulturlivet, samt kunstnerens metoder og værktøjer når der bliver arbejdet og 
komponeret på laptoppen. 

Men da dette fællesskab sandsynligvis ikke er særligt bevidstgjort eller formuleret kan man til 
en vis grad hævde, at ”scenen” er en kunstig konstruktion der bliver hevet ned over hovedet på 
disse folk. Findes den i virkeligheden? Ja, selvfølgelig gør den det, der vil bare altid være 
undtagelser og gråzoner. Der er måske ikke så meget kontakt på tværs af de små miljøer, men 
når først musikken spiller, er der ikke så stor uenighed om, at man er beslægtede.  

Undergrund eller avantgarde 
Den elektroniske musik bliver mere og mere udbredt i disse år, godt nok ikke i P3 eller Voice-
målestok, men der kommer dog hele tiden nye lyttere til. En udfordring der møder den nye og 
interesserede lytter er, at scenen kan virke meget uoverskuelig og nærmest hemmelig, og man 
skal være en trænet surfer på nettet for at finde informationer og mp3-filer. Jeg har selv nærmet 
mig scenen som ny lytter i løbet af projektet og gjort mig denne erfaring, men jeg har også mødt 
opfattelsen andre steder både udenfor scenen og internt, hvor man godt er klar over dette.  

Det hemmelige og undergrunds-agtige, eller måske snarere det smalle og niche-agtige, er et 
væsentligt element i musikscenen, også i dens selvopfattelse, som leverer en stor del af scenen 
dens ”aura”. For eksempel modtog jeg i slutfasen af denne rapport en invitation til en koncert 
med nogle amerikanske musikere på turne, der skulle foregå i en privat lejlighed2. Udover at 

                                                      
2 Musikerne var Greg Davis (http://www.autumnrecords.net/) og Keith Fullerton Whitman 
(http://www.reckankomplex.com/) også kendt som hrvatski. 
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dette siger noget om, at elektronisk musik kan nydes uden høje volumenstyrker og at udstyret 
som regel ikke fylder noget, indikerer det en høj grad af indvielse og undergrund på scenen. 

Umiddelbart lever musikken i en pulserende underskov fjernt fra massemediernes blik, gemt af 
vejen i en stille opposition til en etableret – og for dem ligegyldig – kommerciel musikindustri 
med fokus på salgstal, hits og bekvemmelig musik. Mange aktører har det fint med denne status, 
men der findes også folk, der har ønsker at få musikken ud til et større publikum, eller at 
forbedre vilkårene for at distribuere og formidle musikken og arrangere koncerter.  

Måske er det i virkeligheden et sundhedstegn? At der produceres store mængder musik af høj 
kunstnerisk kvalitet, som distribueres via Internettet og gennem netværk herhjemme og i andre 
lande uden så meget hjælp udefra? Det kan også ses som et tegn på den modstand, musikerne 
oplever med deres smalle musikgenre, eller den følelse af nødvendighed man arbejder ud fra. 
Det er en scene, hvor man hele tiden er nødt til at opfinde alting forfra og ikke kan læne sig 
tilbage og vente på at blive opdaget, hvor man selv må skabe sine chancer.  

Der er helt klart et formidlings-”potentiale” her. Som kreativ producent er det relevant at 
formidle denne musikscene til et bredere publikum. Men samtidig skal man være varsom og 
passe på ikke at fjerne noget af gennemslagskraften og mystikken. Sagt med andre ord: det hele 
skal være lidt hemmeligt. Det skal tage lang tid at komme ind i denne kultur, men til gengæld er 
der værdifuld pay-off i form af indvielse i en scene, der kan virke kultisk og utilnærmelig, men 
som skaber fascinerende og originale lyde og musik. Men da musikken meget passer sig selv i 
undergrunden – eller i avantgarden alt efter synspunkt – kræver dette vedholdenhed og 
nysgerrighed.  

Status som Kunst eller Musik? 
En generel erfaring hos de personer, jeg har interviewet, er, at det er svært for de kommunale og 
statslige kunst- og kulturfonde at forholde sig til den lytteorienterede elektroniske musik. Dér 
hvor det er relevant at søge støtte, betragter man en stor del af musikken som amatørmusik, 
blandt andet fordi det foregår i fritiden, fordi det er smalle udgivelser eller måske simpelthen 
fordi man ikke kan forholde sig til musikken, måske fordi den er for ”nørdet” og ”mærkelig”? 
Man kan spørge, om dette svarer til situationen på den elektroniske scene? Man kan sige, at 
institutionerne her forpasser en chance for at passe deres arbejde og være med til at støtte og 
formidle den progressive del af musiklivet. Og på den anden side, hvilke krav til blandt andet 
professionalisme og udtryk ville institutionerne stille, og ville musikerne i den elektroniske 
musik være klar til at honorere disse? Man kan også spørge sig selv, om ikke scenens 
selvopfattelse som undergrund, subkultur, avantgarde eller hvilket ord man nu skal bruge om 
noget, der handler om at være et andet sted end etablissementet – vil blive truet.  

På mange måder er det en klassisk situation. Musikerne mangler penge, de kan ikke leve af 
deres kunst, og samtidig vil staten og kommunen gerne støtte et aktivt kulturliv, men har ikke 
uendelige midler, og så går der jo nemt politik i den, når man skal uddele pengene.  
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Situationen er altså, at det er svært for arrangørerne og musikerne at få den ønskede økonomiske 
hjælp til deres aktiviteter. En anden supplerende forklaring, der absolut ikke er fyldestgørende, 
hænger sammen med, at der er mange, der ikke ved hvor og hvordan man søger om penge, eller 
ikke orker det, fordi man ikke tror det nytter. En del af de personer der laver den mere smalle 
elektroniske musik, er ”bare” begejstrede og teknologiglade fyre og er ikke klar over, at de kan 
søge støtte forskellige steder, eller orker ikke at bruge kræfter på det. 

Den afviklede Udviklingsfond 

I Danmark beklager et bredt kunst- og kulturliv, at den nuværende borgerlige regering i efteråret 
2001 nedlagde Udviklingsfonden, hvis formål var at støtte den tværkulturelle, tværmedielle og 
nyskabende kunst. Fonden havde allerede støttet en del tiltag indenfor scenen, eftersom den ny 
eksperimenterende elektroniske musik og lydkunst havde svært ved at blive anerkendt hos andre 
fonde og råd. Nu er fonden nedlagt og i Statens Kunstfond er ansøgere sendt videre til Statens 
Musikråd, der har sendt dem tilbage igen. Og i tilfælde hvor ansøgerens værker blev accepteret 
som musik, har der til gengæld været uenighed om, om det hørte hjemme hos den rytmiske eller 
den klassiske musik.  

Fugl eller fisk 
Dilemmaet peger på et centralt problem ved definitionen af den elektroniske musik; den falder 
imellem flere stole, når man skal kategorisere den. Hvis man insisterer på at det er musik og 
ikke kunst, vil der være protester fra grupperinger på scenen, der arbejder bevidst med en 
kunstnerisk agenda eller indfaldsvinkel. Omvendt er der mange som vægrer sig ved at kalde 
deres musik kunst, fordi de føler det bliver for ophøjet og prætentiøst. Hos MIC, dansk Musik 
Informations Center, hører den elektroniske musik til i den rytmiske afdeling. Her skelner man 
mellem den elektroniske musik, der hører til i den rytmiske afdeling – og den klassiske 
elektroakustiske musik, der arbejder med partiturer, og har sine rødder i den kunstneriske 
avantgarde-musik. Der er bare det forhold, at den elektroniske lyttemusik har rødder i begge 
lejre.  

Koblingen mellem kunstmusikken og populærmusikken er grundigt behandlet i bogen 
Filtreringer af Henriette Moos og Henrik Marstal. Her beskrives en spiralformet ping-pong 
udvikling fra de tidlige avantgardepioneres afsøgninger i kunstmusikken, der har ført til 
udviklingen af nye teknologier, der igen har givet producere og musikere i begge lejre nye 
teknikker, som igen har betydet nye retninger og udviklinger indenfor både populærmusikken 
og kunstmusikken. Slægtskabet mellem de to lejre er et væsentligt og vægtigt argument for at 
den ny elektroniske musik kommer fra både den klassiske og rytmiske musik. Men den er ikke 
både - og, den er snarere hverken - eller. Den er noget andet, noget der ikke kan lade sig 
indfange af de traditionelle begreber og kasser indenfor den danske kulturadministration.  

På den anden side kan man jo så indvende, at man kun ryger ind i dette dilemma, når man 
opererer med en bred definition af den elektroniske musik. Der er da helt klart afdelinger 
indenfor den elektroniske musik, hvor man let vil kunne sige, at dette er mere rytmisk musik, 
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eller dette er mere kunst end musik, men hvor går grænserne? Skismaet er ikke kun selvskabt. 
Det har eksisteret i lang tid indenfor den tvær- eller multimedielle kunst, fordi man ikke har 
været i stand til at indfange de blendede udtryksformer i kulturministeriets støtteordninger, med 
Udviklingsfonden som undtagelse. Men i den grad at problemet kan skyldes at definitionen er 
blevet for bred, er der jo heller ingen ide i kun at operere med alle de små meget smalle 
genrebetegnelser. Med de mange gråzoner og overlap ryger overblikket fuldstændigt. 

Den ny kulturstruktur 
Generelt er der i miljøet en holdning om, at det egentlig ikke er så vigtigt, hvad vi kalder det. De 
fleste er enige i, at det både kan være musik og kunst, og kunst-begrebet kan nogle gange være 
så belastet, så hvorfor ikke bare kalde det (elektronisk) musik. Det er jo bare en masse folk, der 
deler en glæde ved at undersøge og eksperimentere med elektronisk lyd. Det kunne man godt 
vælge at gøre, og det gør mange også, men problemet kan opstå når man søger om bevillinger 
hos de store kulturinstitutioner. 

I skrivende stund er det svært at sige noget om, hvordan det kommer til at se ud fremover. 
Kulturministeren har iværksat en omfattende omstrukturering af hele kunststøtteområdet. Den 
ny struktur skal ”skabe en enkel, dynamisk og langt mere helhedsorienteret kunststøttestruktur 
for alle kunstformer”3, tilsyneladende også den tværgående. En del af de gamle fonde, råd og 
udvalg, der håndterede hver sit område bliver nu lagt sammen i det ny Kunstråd, forvaltet af en 
ny version af Kunststyrelsen, hvor blandt andet MIC og Center for Dansk Billedkunst bliver lagt 
ind under. Tiden vil vise hvordan det kommer til at spænde af, men noget kunne tyde på, at de 
folk, der har siddet i disse institutioner har manglet en forståelse af denne musikform, eller i 
hvert fald ikke har været interesseret i at undersøge den nærmere og sætte sig ind i den, for så 
havde de vel gjort det tidligere. – og underforstået, der ville være kommet flere støttekroner.  

Der har været, og sandsynligvis vil der altid være, et behov for at udbrede kendskabet til denne 
type musik, ikke nødvendigvis hos politikere, men hos de embedsmænd og beslutningstagere, 
der bevilliger penge til kulturen. Den ny elektroniske musik er lige så kvalificeret til at modtage 
støtte som anden musik og kunst. Det kan være at der tvivl om den elektroniske musiks 
potentiale og relevans for den generelle musikudvikling. I så fald kan man rette blikket mod 
nogle af de banebrydende og samtidig kommercielt succesfulde kunstnere som Bjørk og 
Radiohead, der for længst har integreret Electronica-elementer i deres musik, samt en hel ny 
generation af rock- og poporkestre og kunstnere der gerne blander udtrykkene på kryds og tværs. 
Der vil selvfølgelig altid være de meget eksperimenterende og svært tilgængelige udtryksformer, 
men de skal også plejes, for det er som regel her at den ny grund dyrkes og frøene til 
morgendagens musik lægges. Udviklingsfonden tilgodeså dette, og derfor håber mange 

                                                      
3 Se pressemeddelelse fra Kulturministeriet på www.kum.dk/sw2889.asp 
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elektroniske musikere (og mange andre), at der kommer en afløser for denne fond i den nye 
struktur.  
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2. Musikken, gråzoner og historien 
Dette kapitel afgrænser nærmere hvilken musik projektet handler om. Jeg beskriver musikken 
og ser på de fælles produktionsvilkår, der er for de forskelle undergenrer. Undervejs trækker jeg 
nogle linjer tilbage i historien til tidligere ideer og bevægelser for at vise, hvilken musikhistorisk 
arv denne musik i dag hviler på 

En vigtig kilde til de historiske referencer i dette kapitel er Henriette Moos og Henrik Marstal’s 
Filtreringer, som gennemgår udviklingen indenfor en klassisk musikalsk avantgarde og 
populærmusikken frem til i dag som en ping-pong bevægelse, der hele tiden udnytter tidens 
teknologiske nyudviklinger til at flytte musikken nye steder hen, hvilket igen afføder nye 
teknologiske opfindelser.  

Det elektroniske eksperiment 
Projektet handler kort sagt om ny eksperimenterende elektronisk musik, der henvender sig til et 
lyttende og nysgerrigt publikum, der ikke er bange for at få ørerne udfordret. Komponisterne og 
musikerne har alle en nysgerrig og eksperimenterende indfaldsvinkel til at skabe musik og 
udforsker de muligheder for at manipulere og processesere lyde, som laptoppen indeholder. 
Med denne har de mulighed for at undersøge elementer og parametre i musikken på nye måder. 
De forsøger, ofte med megen humor, konstant at lave lyde og musik ingen har hørt før og 
skubbe til vores opfattelse af hvad der er musik.  

Fællestrækket for musikerne er det elektroniske og fokus på lydene i sig selv. Det er en musik, 
der formidler en tilstand frem for en fortælling gennem anvendelsen af computeren eller andre 
elektroniske apparater som instrumenter med en legende og undersøgende holdning til at skabe 
musik. Der er fokus på selve lytteoplevelsen, at lytteren rent faktisk lytter til musikken, standser 
op, bliver opmærksom og nysgerrig og draget af, hvad han hører.  

Støj og Noise 

Lige siden Luigi Russolo skrev det futuristiske manifest i 1913 har støj og larm været en del af 
det musikalske materiale, der er blevet undersøgt af de forskellige avantgardebevægelser og 
elektroakustiske scener. (Moos og Henrik, 2001: 51) Med udviklingen af nye teknologier som 
spolebåndoptagere og grammofonspillere har komponisterne undersøgt og eksperimenteret med 
at finde nye klange og ny musik. De væsentligste pejlemærker er først John Cage, der i 1939 
komponerer Imaginary Landscape #1, der involverer to grammofoner der afpiller hver sin plade 
med rent elektronisk frembragte lyde. (Moos og Martal, 2001: 82). I Frankrig eksperimenterer 
ingeniøren og radioteknikeren Pierre Schaeffer med lyde og lydteknik, og står i spidsen for 
musique concrète-bevægelsen. De optager konkrete lyde fra omgivelserne, bearbejder dem 
elektronisk og klipper dem sammen, blandt andet i en slags collageform inspireret af kubismen. 
Karlheinz Stockhausen var løst tilknyttet Pierre Schaeffers studie, men arbejder fra 1952 i et nyt 
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studie i Köln, hvor han grundlægger elektronische Musik-bevægelsen. Til forskel fra musique 
concrète er Karlheinz Stockhausen kun interesseret i elektronisk frembragte lyde og 
manipulationer af disse. Tape Music i USA interesserer sig ligesom musique concrète i Frankrig 
også for konkrete lyde, men også rent elektroniske lyde bliver brugt i deres værker. (Marstal og 
Moos, 2001: 66ff) 

Disse tidlige avantgardebevægelser har lagt grunden til blandt mange andre støjmusikken, som 
dyrker støj som et element i musikken eller som et rendyrket musikalsk udtryk. Lydkilderne kan 
både være akustiske, konkrete lyde eller rent elektronisk eller digitalt frembragt lyde, der bliver 
filtreret eller på anden vis forvrænget til støj.  

Den elektroakustiske slægtning 
Der er også andre musikalske og kunstneriske udtryk og genrer, der er nært beslægtede med den 
elektroniske musik. På DIEM, dansk institut for elektroakustisk musik i Århus foregår der 
eksperimenter og afsøgninger indenfor den elektroakustiske musik. Groft skåret kan man sige, 
at man her er nødt til at forholde sig til en historisk tradition, man arbejder med partiturer og 
parametre som harmonik, melodik og især klang. Heroverfor er den ny elektroniske musik der 
bliver produceret uden for institutionerne fri for en historisk bundethed og man er mere 
interesseret i at afsøge parametre som energi, groove, sound og tekstur. Klang er stadig et 
aktuelt parameter, men melodier og harmonier er ofte meget enkle for at give plads til at 
undersøge de øvrige elementer.  

Det kan være svært at sætte et endegyldigt skel mellem de to scener, især nu hvor der er sket en 
gensidig tilnærmelse; Elektroniske musikere er blevet inviteret til at arbejde i DIEMs studier og 
der er kommet en øget opmærksomhed om historien, især i forbindelse med remix-albummet af 
den tidlige danske elektroakustiske komponist Else Marie Pade4, hvor en række yngre 
elektroniske musikere medvirkede.  

Den elektroakustiske musik i sin rene eller traditionelle form er afgrænset fra dette projekts 
definition af elektronisk musik. Men samtidig er der overlappende gråzoneområder, hvor det er 
relevant at inkludere kunstnere i den elektroniske musikscene.  

Lydkunst-gråzonen 
Der er også tætte relationer til den del af lydkunsten der arbejder med elektroniske instrumenter 
eller digital teknik i deres værker. Her kan det ligeledes være svært at sætte et skel, fordi flere 
kunstnere agerer på tværs, hvis værker både kan anskues som elektronisk musik og som 
eksperimenterende lydkunst. Så her er også en gråzone. Man kan sige at i den grad at der er tale 
om et blend, eller at udtrykket er meget elektronisk eller digitalt baseret, kan lydkunstnere og 
elektroakustiske komponister ses som en del af den scene, projektet undersøger.  

                                                      
4 Se en anmeldelse af pladen på www.danskmusiktidsskrift.dk/77-3/anmeldelser-cd.asp 
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Hvad skal vi kalde musikken?  
Vi er mennesker og vi kommunikerer, og for at kommunikere har vi brug for et sprog. 
Genrebetegnelser er sproglige kasser, som vi kan bruge for at være nogenlunde sikre på, at vi 
forstår hinanden. Kasserne kan være problematiske at anvende omkring en bevægelig og flygtig 
udtryksform, fordi de fastholder og stivner det, de beskriver, men de er samtidig utrolig 
praktiske, især hvis man skal formidle denne musik til uindviede personer. 

Electronica er en meget brugt og stor kasse. Det er i sig selv et meget slagkraftigt navn, som 
normalt bliver brugt som paraplybetegnelse for et væld af små undergenrer, der oftest kun består 
af få kunstnere og dækker små nicher på scenen. Et problem ved Electronica-begrebet er, at det i 
nogle sammenhænge er blevet så bredt, at det også dækker house, techno, trance og dance (hvis 
man for eksempel går ind i en FONA butik, kan man opleve dette). I de fleste andre 
sammenhænge skelner man mellem Electronica og den danseorienterede musik.  

Dette projekt breder sig ud over den rene Electronica, og man kunne derfor overveje at anvende 
Electronic Listening Music eller den danske version elektronisk lyttemusik, som begge er 
konkrete og beskrivende. Jeg har valgt at bruge navnet ny elektronisk musik eller bare 
elektronisk musik. Navnet er ikke en ny opfindelse, da det bliver brugt på lige fod med 
Electronica, men det dækker bredere. Det er enkelt og ligetil og stadigvæk beskrivende. 

Så den elektroniske musik i dette projekt dækker altså den brede genre Electronica, den smalle 
noise-musik samt dele af lydkunsten og den elektroakustiske musik. Den brede fællenævner er, 
at man afsøger nye musikalske veje og udtryk med elektroniske og digitale værktøjer.  

Fællestræk på tværs på af subgenrer 
Det kan være problematisk at give et billede af en samlet scene, med alle de interne forskelle der 
eksisterer. Derfor er det mere relevant at fokusere på de fælles produktions- og 
kompositionsprocesser frem for at lede efter et homogent musikalsk udtryk. Scenen dækker 
altså et bredt musikalsk udtryk, hvor fællesnævneren er eksperimentet, det elektroniske og det 
digitale.  

Metoder og æstetikker 
Metoder og æstetikker dækker de forskellige arbejdsmetoder og processer der er forbundet med 
skabelsen af den elektroniske musik. 

Trial and error er et begreb, der dækker en grundlæggende arbejdsmetode på computeren; det at 
man hele tiden prøver sig frem, og eksperimenterer med en lyd indtil man er tilfreds. Undervejs 
kan man ligesom i et skriveprogram eller billedbehandlingsprogram fortryde sine handlinger og 
gå et stykke tilbage i sin proces og fortsætte videre derfra. 

Når en lyd er fundet kan den klippes op og bearbejdes til rytmer eller fragmenterede melodier, 
eller den kan vrides og twistes til sære klange. Disse kan man så vælge at loope, at køre i ring. 
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Det er i princippet muligt at lægge et uendeligt antal lydstumper og loops oven i hinanden, og 
der er derfor en kompositionsudfordring i at prøve at begrænse kompleksiteten. Loopteknikken 
blev i sin tid udviklet af musique concrète komponisten Pierre Schaeffer, og er i dag blevet et 
standardværktøj i musiksoftware. 

Glitch er en særlig æstetik eller et metodisk greb man kan anvende når man komponerer, som 
dog indimellem dukker op som en musikbetegnelse. Glitch betegner en særlig lyd der kommer 
fra elektronisk eller mekanisk udstyr af en eller anden art, når dette er i stykker eller ikke 
fungerer som det skal. Glitch er altså en fejllyds-æstetik og metode, der producerer et musikalsk 
materiale, der består af lyde fra forskellige apparater og computerudstyr, når de fejler eller ikke 
virker ordentligt.5  

En beslægtet teknik er Skip, hvor man udnytter de lyde en Cd-afspiller afgiver når den skipper 
eller hakker i numrene. Derved kommer der helt små stykker af musiknumret, nærmest bare et 
fragment af et anslag til en tone, som man kan optage og anvende, loope, komprimere, 
forvrænge eller bygge rytmer og klange af. Der er gennem tiden blevet eksperimenteret meget 
med denne teknik og en af metoderne er at ridse en cd eller på anden måde præparere den, så 
musikken hakker og springer vilkårligt når den afspilles.  

Digital processesering 
Fælles for musikerne er at de arbejder med meget af den samme musiksoftware, for eksempel 
MAX/MSP, Pro-Tools eller andet, der med filtre og effekter kan manipulere og processere 
lydfiler på et væld af utænkelige måder. Selv om der er elektroniske og digitale processer 
involveret i stort set alle typer musikproduktion i dag, så er de hovedsagligt støttefunktioner til 
den håndspillede musik. I elektronisk musik handler det derimod om hele tiden at udvide lyd-
vokabulariet, at frembringe umulige og utænkelige lyde. Det muliggør den seneste 
musiksoftware, hvor musikeren kan manipulere med selv de mindste bestanddele i musikken, 
og herved få en kontrol over materialet, der ikke har været mulig før. Samtidigt opererer nogle 
musikprogrammer med tilfældigheds- og vilkårlighedsprincipper i processeringen af lydene, 
hvilket gør det umuligt at forestille sig det endelige resultat når man komponerer.  

Lydmateriale 
Den elektroniske musik har ofte en særlig skramlet lo-fi æstetik, hvor man dyrker et specielt 
musikalsk materiale. Det kan for eksempel være hverdagens fejl-, bip- og kliklyde fra 
omgivelsernes maskiner eller andet elektronisk udstyr. Dette er især forbundet med glitch-
teknikken. Lydmaterialet kan også bestå af sinustoner kørt gennem filtre og effekter indtil en 
tilfredsstillende lyd eller klang er fundet.  

Mange musikerne indsamler desuden deres lydmateriale ved at optage lyde i omgivelserne 
omkring dem, som de efterfølgende bearbejder på computeren. Det kan foregå ved hjælp af 

                                                      
5 Se også Kim Cascones atikel om dette emne. 
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minidisc, dat eller almindelige kassettebåndoptager. Dette greb har sin oprindelse i musique 
concrète bevægelsen.  

Støj er også et væsentligt element i musikken. Dette har i nogle perioder eller hos nogle 
musikalske bevægelser været forbundet med en kritik af et industrialiseret samfund. I dag er 
vores del af verden kendetegnet ved at være et mere stille informationssamfund. Den ny 
elektroniske musik forsøger at tage et musikalsk materiale ind i musikken, der godt nok er støj 
fra samfundets omgivelser, men det er ikke altid larmende støj, men snarere afdæmpet støj. 
Således spejler denne type musik omgivelserne i et post-industrielt samfund, og kritikken af 
samfundet gennem støjelementer i musikken er derved også dæmpet. Som Henrik Marstal 
skriver i kataloget til Seesound-festivalen:  

”At anvende støj i en musikalsk sammenhæng er ikke længere nødvendigvis 
udtryk for modstand eller subversion, men snarere for en accept af støj som et 
ambient lydvilkår i den postmoderne virkelighed” 
(Millroth, Søndergaard, Goetz, Gylling: 2002: 33) 

Forskellige subgenrer  
Musikerne på denne scene har vidt forskellige baggrunde. De kommer fra den akademiske 
elektroakustiske tradition, der er klassisk skolede komponister, billedkunstnere der har fået 
fingre i en laptop, rock-, punk- og jazzmusikere der har kastet sig over de digitale muligheder, 
DJ’s fra klub- og ravekulturen samt pilfingrede og nørdede ingeniørtyper der programmerer 
deres egen musiksoftware. Den meget varierende musik og de forskellige subgenrer er udtryk 
for de forskellige indgangsvinkler og hvordan man arbejder med musikken. Her er en kort 
beskrivelse af de væsentligste subgenrer. 

Ambient  

musikken blev udviklet af Brian Eno fra midten af halvfjerdserne, hvor han udviklede sine 
tanker omkring musik, som stadig har indflydelse på den elektroniske scene i dag. Det 
melodiske og rytmiske element er skåret ud af musikken, der svæver af sted på langstrakte 
udviklinger af enkelte toner og klange. Musikken går i ét med baggrunden og skal flyde 
sammen med omgivelserne. Ambient musikken handler også om en tilstand i stedet for et 
fortællende melodisk forløb. 

Click_n_Cuts  

er bygget op af små klik eller knas, for eksempel den knasende susen fra en pickup, der kører 
rundt i slutningen af en Lp-plade eller et elektrisk summende Dzzz! Klikkene er byggesten til 
fragmenterede beats og melodier. Nogle kunstnere arbejder med et meget minimalistisk udtryk 
med en begrænset og langsom udvikling i musikken, som kan få den historiske minimalisme 
indenfor den klassiske musik til at lyde prangende og storladen. Click Hop eller Blip Hop bliver 
nogle gange brugt som betegnelse, men er ikke så populære navne blandt mange udøvere.  
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IDM 

der står for Intelligent Dance Music, er et navn, der også bliver brugt om meget Electronica. Det 
er typisk musik med finurlige melodier og et mere eller mindre sammenhængende beat, oftest 
med en vis kompleksitet i sit udtryk. Også dette navn bliver kritiseret i dele af scenen, blandt 
andet fordi der påstås, at det at komplicere i sig selv er intelligent, hvilket er en snæver 
definition på intelligens. 

Andre sjove navne 

Der dukker hele tiden nye mærkelige navne frem på scenen, som dog ofte betegner en enkelt 
eller små grupper af personers musik. Det sker ofte i mere eller mindre humoristiske forsøg på 
at beskrive musikken og derved skabe sin egen platform på en scene, der i forvejen er en niche. 
Mere eller mindre ironiske eksempler er Braindance, Drill’n’Ambient, micromusic, Illbient, 
laptop-vals og digital folk.  

Hierarki på scenen 
Der er ingen formel organiseringen af scenen, og alle er i princippet uafhængige og autonome 
og på lige demokratisk fod med hinanden. Alligevel kan man tale om, at der findes en vis form 
for hierarki på dele af scenen. Det handler om at med Internettet og laptoppens musiksoftware er 
det forholdsvis simpelt både at producere musik, og at udgive på egen hjemmeside eller via 
web-baserede forlag og pladeselskaber. Det kræver dog, at man har en vis teknisk snilde eller 
ihærdighed, da meget af arbejdet foregår foran computeren. Spørgsmålet er om dette ikke 
skaber en form for hierarki på scenen, om det ikke i sidste ende kun er de teknisk interesserede, 
- som absolut hovedregel mænd, som beskæftiger sig med at komponere? Der er da også en klar 
overvægt af mandlige musikere, selvom der langsom dukker flere kvindelige kunstnere frem på 
scenen.6 Men, jo, der er helt klart et hierarki, samstemmer de fleste interviewpersoner, men som 
journalist Ralf Christensen pointerer, så bliver dette tekniske og kompleksitetsmæssige hierarki 
også hele tiden udfordret. Det sker for eksempel i Electro-musikken, hvis enkle 
trommemaskine-musik indeholder en klar hyldning og dyrkelse af amatøren. I det hele taget er 
der mange musikere, der har et meget let og legesygt udtryk. Blandt andet nævnte han den oven 
i købet kvindelige gruppe Chicks on Speed som eksempel. Det samme sker i dele af 
støjmusikken, der også har en del punk-ånd intakt. Men igen, det hænger sammen med hvor 
musikeren kommer fra. En klassisk uddannet komponist griber musikken an på en radikal 
anderledes måde, end en punkmusiker ville gøre, - og så er der selvfølgelig dem, der er begge 
dele!  

                                                      
6 Se for eksempel websitet www.femalepressure.com der har en database med kvindelige DJ’s fra hele 
verden.  
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3. Hvor lever musikken? 

Spillesteder og foreninger 
Hvor går man hen og hører musikken? Der er flere spillesteder der en gang imellem tager den 
elektroniske musik ind, for eksempel Stengade 30, Rust og Lille Vega, steder der normalt spiller 
rockmusik. Der findes pt. kun KOMPONENT og LAB på Vesterbro der har meget elektronisk 
musik på programmet. Jeg vender tilbage til dem senere. Typisk for det elektroniske miljø søger 
man ofte til alternative steder at afholde koncerter i. Man kan se dette som en forlængelse af den 
tidlige rave-kulturs anstrengelser for at flytte musikken og festen ud i naturen eller til post-
industrielle tomme og forladte fabrikshaller.  

I de seneste år har der været en del initiativer på den elektroniske scene, der har søgt efter 
alternative rum, som normalt ikke forbindes med musik og koncerter. For eksempel har der 
været en del velbesøgte og bredt favnende arrangementer i H.C.Ørstedsparken og Frederiksberg 
Have i København, hvor man har kunnet sidde på sit tæppe i det fri med Electronica, trip hop 
eller Chill-out-musik som omgivende soundscapes.  

Subotnick og Kirken i Møllegade  
Det sidste års tid har foreningen Subotnick arrangeret en stribe koncerter i en gammel kirke i 
Møllegade, som blandt andet på grund af den usædvanlige cocktail af progressiv støjmusik og 
Electronica i et kirkeligt rum har vækket opsigt. Subotnick har arbejdet i et par år på at forbedre 
vilkårene for den elektroniske musik i København, blandt andet ved at finde nye utraditionelle 
koncertsteder. Deres aftale med kirken er nu ved at stoppe efter et år, hvilket mange beklager, så 
foreningen kigger sig om efter nye steder til deres arrangementer. Blandt andet har de 
samarbejdet med den Grå Hal på Christiania i forbindelse med ½ Machine festivalen, som 
startede 14. august i år. 

RADAR og Seesound 
I efteråret 2002 afholdtes festivalen RADAR som fokuserede på elektronisk musik, kunst og 
teknologi med besøg af nogle store Electronica-acts fra udlandet. En af arrangørerne var Jakob 
Weigand Goetz, som også var medarrangør på Seesound-festivalen i samarbejde med kurator 
Morten Søndergaard fra Museet for Samtidskunst i Roskilde. Seesound præsenterede talks og 
koncerter med hjemlige og udenlandske profiler indenfor den elektroniske musik.  

KOMPONENT og LAB 
En anden betydende aktør er foreningen Komponent, der definerer sin overordnede mission 
som ”at etablere en platform hvor elektronisk aktivitet i forskellige afskygninger kan blive 
præsenteret i en kontext på tværs af institutionelle og professionelle grænser, i et uformelt og 
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progressivt miljø.”7 Komponent udspringer fra foreningen LAB8 og holder til i deres lokaler på 
Vesterbrogade 107b, hvor man siden år 2000 har arrangeret koncerter, foredrag, udstillinger og 
performances mm. i samarbejde med andre kunstnere eller arrangører, hvoraf flere er nævnt her.  

Komponent har udviklet F.I.D.S.E., et forstærker- og højtaleranlæg med 32 kanaler i stedet for 
de normale to, og inviterer musikere til at komponere værker der udnytter alle 32 kanaler. 
Højtalersystemet er værd at nævne fordi det tilføjer musikken nye spatiale muligheder, som 
laptoppen normalt ikke tilbyder, og er derved med til at drive musikken nye steder hen og 
omdefinere lytteoplevelsen. Sandsynligvis vil teknologien på sigt blive mere udbredt men indtil 
videre kan man dog kun opleve dette i LABs lokaler.  

Den Anden Opera 
Et andet sted der skal nævnes er Den Anden Opera, som er et mødested og en scene for ny 
musik, med moderne opera, ny kompositionsmusik, video, lydkunst og elektronisk musik mm 
på programmet. Profilen er mere avantgarde end undergrund, men både Datanom, Subotnick og 
andre har arrangeret festivaler, musik og forelæsninger her.  

Datanom 
I en periode mellem ’98 og ’99 var Soyakagefabrikken på Islands Brygge ved Københavns havn 
det omgivende rum for koncerter, udstillinger mv. Blandt arrangørerne var Pelle Krøgholt, som 
står bag internetprojektet Datanom9. Datanom er en platform for elektronisk musik og har stået 
bag arrangementer med musik og forelæsninger om historiske, æstetiske og teknologiske 
vinkler på den elektroniske musik på blandt andet LAB, Kirken i Møllegade og Den Anden 
Opera .  

Af de forskellige projekter kan nævnes en Do-It-Yourself festival, som løb af stablen i januar 
2002, hvor man blandt andet kunne høre forelæsninger om pioneren Else Marie Pade, blive 
indført i musikprogrammet MAX/MSP og lære at trykke omslag til egne cd-rom’er og udgive 
dem, etc. På websitet er en omfattende dokumentation samlet. Det var planen at festivalen 
skulle være en tilbagevendende begivenhed, men der har ikke været nok ressourcer nok til at 
gentage succesen.  

Datamusik10 er et andet projekt fra Datanom. Det er et internetbaseret forlag og pladeselskab 
med mp3-filer fra 16 forskellige kunstnere fra Danmark og udlandet. Datamusik er et meget 
helstøbt websted til forskel fra mange sites og fildelingstjenester, hvor kaotiske og 

                                                      
7 www.komponent.dk 

8 LAB er en kunst og kulturforening der arbejder for at fremme nyskabende udvikling indenfor kunst og 
kultur. Find dem på adressen www.lab.107b.dk. 

9 www.datanom.com 

10 www.datamusik.dk 
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ustrukturerede fil-lister hersker i glad anarki. Det er ikke fordi man ikke værdsætter den flade 
struktur og anarkiet på Internettet, men målet har været at bygge noget, der var mere afrundet. 

Gallerier og museer 
Foruden de steder jeg nu har været inde på er der en del museer og ikke mindst gallerier, hvor 
man kan høre den elektroniske musik. På gallerierne har der været en tendens til at musikken 
bliver ”reduceret” til baggrundsmusik eller lydtapet til ferniseringer, hvilket ikke er så populært 
hos en række af mine interviewpersoner. Det kan være den mere konceptuelle lydkunst, den 
pænere ende af Electronica eller den minimalistiske Click’n’Cuts, man kan opleve her. De 
væsentligste gallerier og museer er Charlottenborg, Nikolaj Kirke, Museet for samtidskunst. 
Desuden har Louisiana for nogle år siden lagt have og natur til nogle chill-out arrangementer. I 
Malmø og omegn findes Rooseum, Konsthallen, Ystad Museum, Neon Gallery i Brösarp samt 
Electrohype11, en forening der har udstillingslokaler og værksteder til den digitale kunst.  

Mødesteder 
Internettet har en central betydning for scenen omkring den elektroniske musik. Musikken 
spreder sig via nettet, og det er her man møder hinanden og skaber kontakter på tværs af landene. 
På den lokale scene bruger man også nettet til at mødes og orientere sig i hvad der sker af 
koncerter og udgivelser, for eksempel på Geiger, et århus-baseret tidsskrift for alternativ rock og 
Electronica12, men også de små special-pladebutikker er levende fora for udveksling af musik 
og informationer. Der er ikke så mange butikker, men målgruppen er heller ikke enorm, og 
meget salg foregår via nettet. De vigtigste butikker er The Other Music, Loud Music og Circles, 
alle i København. Her kan man både høre og købe elektronisk musik blandt andet, og der er 
altid en stor bunke flyers man kan orientere sig i koncertlivet med. 

Uddannelse 
På Diem i Århus har man kunnet opleve den elektroakustiske musik ved koncerter og udgivelser. 
Et tilbagevendende kritikpunkt fra nogle af interviewpersonerne er, at man ikke har været særlig 
åben overfor omverdenen og især ikke overfor den elektroniske musik, der lever udenfor 
institutionen. Denne arbejder jo ikke med partiturer eller har den samme historiske tradition i 
baghovedet, når der komponeres. Men der er begyndt at ske en tilnærmelse mellem det 
akademiske og det autodidakte miljø nu. Efter at Diem er blevet underlagt det rytmiske 
konservatorium i Århus, har man åbnet studierne for nogle prominente Electronica-kunstnere, 
blandt andet Thomas Knak (Opiate) og Goodiepal. Og man planlægger nu uddannelser og 
kurser for laptop-folket, der kommer til at foregå på deres præmisser. De elektroniske musikere 
har ikke tidligere haft mulighed for at uddanne sig på nogle af konservatorierne, fordi de har 

                                                      
11 www.electrohype.org 

12 www.Geiger.dk 
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andre kompetencer, end optagelseskravene kræver. Kompetencer der altså ikke har været 
anerkendt i det akademiske miljø, men med de nye tiltag sker der en velkommen åbning mod 
det autodidakte og progressive musikmiljø. 
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4. Forstærkning af scenen 
Indtil nu er forskellige forhold på den elektroniske musikscene blevet beskrevet og analyseret. 
Projektets problemformulering lyder Hvordan kan man forstærke og forbedre infrastrukturen 
på den elektroniske musikscene i København? For at komme nærmere et svar vil jeg i dette 
kapitel samle op på de typer af problemer undersøgelsen har vasket frem og diskutere nogle 
handlemuligheder eller forslag til projekter, som en kreativ producent kan iværksætte for at 
forstærke scenen. 

Jeg starter med et forslag til et website, Re:sounds, der kan bidrage til at forstærke scenen 
indadtil, idet musikerne får nye muligheder for at knytte kontakter, skabe samarbejder og bygge 
netværk. Et andet projekt i forbindelse med dette website handler om at formidle musikken til 
nye lyttere, der er interesseret i at vide mere om musikken og hvordan den blive skabt. De to 
næste forslag handler om penge og finansiering - om hvordan man gennem lobbyarbejde og 
fundrasing kan skaffe flere økonomiske midler til denne kulturelle niche. En sidste 
handlemulighed handler om at organisere alle disse aktiviteter i et fysisk konkret hus.  

Re:sounds – community og formidling 
Som jeg har været inde på tidligere, så er de mange engagerede ildsjæle der arbejder idealistisk 
for den elektroniske musik ofte både musikere, producenter, pladeselskabsejere og distributører. 
Scenen er præget af en Do-It-Yourself attitude, hvor man løser opgaver sammen med kontakter 
fra sit netværk. Men samtidig er der en tendens til en vis spredning og isolation imellem de 
forskellige netværk. Hvis man kan gøre det nemmere at skabe nye kontakter på tværs af scenen, 
vil det styrke infrastrukturen og samtidig styrke den kultur, der findes i forvejen.  

Re:sounds 
Hvordan kan man så gøre det? Re:sounds er et designforslag til et website som kan være et 
samlende sted på nettet for en masse aktiviteter omkring den elektroniske lyttemusik - og 
derved styrke den interne scenes netværk og kontaktflader. Jeg har arbejdet med forslaget som 
en praktisk del i projektet og overvejelserne over sitet er vedlagt i bilag IV. I det følgende vil jeg 
gennemgå de væsentligste. 

I designforslaget indeholder sitet et community med to centrale dele: et diskussionsforum med 
emner som software, metoder og ideer, og et præsentationsvindue hvor hvert medlem har sin 
egen afdeling med plads til at uploade sin musik og eventuel grafik, tekster, artikler, skrive info 
om sig selv og sin musik mm. De øvrige funktioner på sitet er: en kalender, hvor alle kan poste 
arrangementer, en links- og en nyhedssektion osv. med en redaktion tilknyttet. 

Interviewpersonernes reaktion på websitet 

Da jeg afholdt interviewene medbragte jeg en skitse over sitet med et flowchart, der 
tydeliggjorde de forskellige muligheder og funktioner (se bilag IV, side xxii). Det blev 
præsenteret for interviewpersonerne for at undersøge, hvad de mente om ideen. Den generelle 
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modtagelse var imødekommende dog med nogle forbehold. Der var nemlig flere der påpegede, 
at nogle af funktionerne på sitet allerede eksisterer andre steder, og de var derfor usikre på om 
behovet for disse var særligt stort. Det gælder kalenderfunktionen, hvor mange i dag bruger 
Geiger-sitet til at poste arrangementer og orientere sig i hvad der sker. Links- og 
nyhedsfunktionen mente de fleste heller ikke var særlig nødvendige, da der er et væld af disse 
på de forskellige forlags’ eller kunstneres sites allerede; Men de mente samtidigt, at det ville 
være praktisk at inkludere disse funktioner på sitet, hvis det kunne blive det samlende sted for 
scenen, som intention var. 

Med hensyn til diskussionsforumet eksisterer der et par danske alternativer, der dog alle har et 
bredere musikalsk fokus. Tilsyneladende er Geiger det bedst fungerende og mest brugte sted, 
hvor Electronica og alternativ rock bliver drøftet. Der findes en del store internationale forums 
for den elektroniske musik (og kunst), hvor nogle af de mest kendte nok er Rhizome.org, som 
henvender sig til kunstnere, kritikere og publikum omkring nyskabende New Media kunst, og 
micromusic.org, der har nyheder og diskussioner vedrørende den computerbaserede musik i 
fokus. Her findes desuden også en række projekter, hvor et bestemt tema danner rammen for at 
man kan uploade sine egne musikfiler, der passer ind i temaet eller er komponeret til dette.  

Præsentationsvinduet 

De fleste interviewpersoner tvivlede altså på, at der var et specielt behov for kalender, nyheder, 
links og diskussionsforum, fordi der allerede eksisterede velfungerende alternativer til disse. 
Anderledes positive var de overfor præsentationsvinduet. Der var generelt god feedback på, at 
den enkelte musiker havde sit eget rum på sitet, som han selv kunne redigere. Pelle Krøgholt fra 
Datanom havde dog et særligt forbehold overfor præsentationsfunktionen. Han mente at det er 
problematisk hvis netop alle og enhver kan lægge sin musik på sitet, fordi der så vil være en stor 
risiko for at kvaliteten af musikken der bliver uploadet, hurtigt vil falde. Han foreslog i stedet en 
redaktion af en slags, som udvalgte musikerne ud fra nogle givne kriterier.  

Forslaget til sitet inkluderede allerede en redaktion, som skulle bestå af personer fra 
musikscenen med lysten til at engagere sig og kompetencerne til at gøre arbejdet. Men den 
oprindelige idé var, at redaktionen skulle redigere og producere indhold (anmeldelser, nyt om 
udgivelser, arrangementer) til nyheds- og kalenderdelen. At redaktionen skulle have en 
gatekeeperfunktion og sortere i, hvilke musikere der kunne få lov til at få adgang til sitet, lød 
umiddelbart som en hierarkisk modsætning til den flade struktur, der findes mange steder på 
nettet. Men ideen åbner nogle vigtige spørgsmål der skal afklares, hvis sitet skal bygges. Skal 
det være det helt glade anarki der kan stritte i mange retninger, og som også kan blive misbrugt 
eller saboteret(!), eller skal sitet være mere afrundet, styret og sikret en høj kvalitet. Hvis sitets 
formål blandt andet er at præsentere og skabe overblik – også til folk, der kommer udefra – kan 
det være værd at overveje, om der skal være en styrende instans, der præger sitets musikalske 
niveau og profil. Der er mange kvalificerede personer, der kan gøre dette arbejde, og alle de 
interviewede har kompetencer til at være med i en sådan redaktion, – udfordringen vil være at 
finde folk, der har lysten.  
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Jammin-funktion som samlende faktor 

På trods af de forskellige forbehold og indvendinger var de positive omkring ideen om ét 
samlende sted for den elektroniske musik. Men hvordan kan man så samle folk – og få liv på 
sitet? 

I designforslaget er der skitseret en online-jammin-funktion, som en ting, der kan blive udviklet 
med tiden og komme på sitet senere, når teknologien er mere tilgængelig og udbredt. Da jeg 
foretog interviewene havde jeg imidlertid forenklet ideen om denne funktion, så den ville 
fungere med rimelig enkle midler og skabe aktivitet og interaktivitet på sitet. Det er meningen at 
man skal kunne uploade en lydfil, som andre kan arbejde videre på i en forum-struktur. Det vil 
sige, at man kan følge trinene i udviklingen af lydfilen ved at følge de forskellige tråde 
i ”diskussionen”. 

Dette blev modtaget positivt af interviewpersonerne. Der var flere der syntes, at det var 
interessant, blandt andet fordi der ikke fandtes noget i den form i dag, og de mente, at jammin-
funktionen sandsynligvis kunne tiltrække folk og skabe liv på sitet. Funktionen skal samtidig 
være en ekstra kommunikationsvej mellem brugerne, idet man også kan kommentere egne og 
andres lyde, ideer eller metoder. På den måde får musikerne en ekstra mulighed for at skabe nye 
kontakter og udvikle musikalske ideer i samarbejde med andre. Og derved kan de udvide deres 
netværk. 

Efter at have fået interviewpersonernes reaktion på websitet er det oplagt at jammin-funktion 
skal opprioriteres, så det bliver et centralt element på sitet. Det skal være en slags lokkemad, 
som musikere og interesserede kan undersøge og lege med i. Det er derimod tvivlsomt, om det 
er værd at bruge kræfter på kalender- , nyheds- og linkssiderne, da der allerede findes 
velfungerende alternativer. Diskussionsforumet kan passende blive erstattet eller bygget ind i 
jammin-funktionen, der i forvejen har en forum-struktur. Præsentationsvinduet er stadig en 
interessant funktion, hvad enten der er en filtrerende redaktion eller ej, og har potentiale til at 
fungere som et katalog over danske elektroniske musikere og deres værker. 

En prototype af sitet er ikke blevet bygget endnu, selvom dette kunne have været med til at 
skabe kontakter til projektet. I stedet er ressourcerne brugt på undersøgelsen og kortlægningen, 
især interviewene, hvilket jo også har været en måde at knytte kontakter til projektet. Samtidig 
kan man også se undersøgelsen som en research af grundlaget og behovet for at bygge websitet. 

Formidling til nye lyttere 
Et andet værktøj til at forstærke musikscenen handler om at formidle musikken til et bredere 
publikum. I designforslaget til Re:sounds-sitet indgår også overvejelser og eksempler på 
formidlende tekster til nettet, der kan give et indblik i hvordan musikeren arbejder, og hvorfor 
musikken lyder som den gør. Ved at anvende nettet som formidlingsmedie kan man supplere 
teksterne med billeder og lydeksempler, hvilket er helt centralt når det handler om musik. Denne 
del er rimelig omkostningsfrit, da det er gratis at have 30 sekunder af et musikstykke liggende 
på et website, hvis komponisten har givet tilladelse.  
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Et formidlende website til nye lyttere kan, udover at konkretisere produktions- og 
kompositionsmetoder, også give indblik i den historiske baggrund, tekniske dimension og guide 
lytteren videre både på nettet og i koncertlivet. 

Bedre økonomi? 
Et generelt problem på den elektroniske scene er, at der fattes penge. Som jeg var inde på i 
kapitel 1, så er det ikke noget nyt eller exceptionelt, at en kulturel scene mangler midler til 
arrangementer eller fordybelse i skabelsesprocessen. Men hvad kan man så gøre ved det i den 
elektroniske musiks tilfælde?  

Kulturfremstød - Lobbyarbejde 
Ét forslag handler om at gøre noget ved scenens kulturelle status, der ikke er særlig afklaret. Når 
kunstnerne søger støtte til projekter, er der ofte forvirring og uenighed om det nu hører til hos 
Kunstfonden, Musikrådet, den klassiske musik eller den rytmiske musik. Det er ikke sikkert at 
disse gamle og forældede paradigmer indenfor kulturen vil ændre sig meget, selvom der er ny 
struktur på vej i kulturstøtteordningerne, men selvfølgelig har man lov til at håbe.  

Man har også lov til at prøve at påvirke beslutningstagerne. Hvis man kunne få embedsmænd og 
–kvinder i tale og prøve at skabe en større forståelse for denne type musik, en forståelse for at 
det er værd at støtte dette miljø, ville det være et skridt på vejen mod en efterlyst nytænkning og 
støtte af kunstarter, som ikke så let falder ind under de ”gamle” rubrikker. Det er ikke 
nødvendigvis målet at få disse folk til at kunne lide musikken, men at vise dens potentiale for en 
progressiv udvikling og afsmitning på det øvrige kulturliv.  

Det er heller ikke intentionen at hive musikken op af undergrunden og forvandle den til 
finkultur, det ville være imod musikkens væsen og ville sandsynligvis mislykkedes. Der vil 
sikkert altid være en undergrundsscene der trives for sig selv, og der vil altid være kunstnere, 
som skyr berøring med etablissementet. Det vil sikkert også altid blive diskuteret om et 
progressivt kunstnerisk udtryk er avantgarde eller undergrund. Så måske er der også brug for et 
paradigmeskift internt på scenen? 

Pointen er at den kreative producent kan gå ind i dette kulturpolitiske felt og agere som 
formidlende mellemled. Ved at arbejde for at fjerne en både praktisk og mental forhindring kan 
man forstærke den elektroniske musiks position i kulturlivet. 

Hvordan kan man så rent praktisk udføre dette stykke strategiske lobbyarbejde? Man kunne 
forestille sig, at man undersøgte nærmere hvem der tager beslutningerne og ud fra hvilke 
kriterier etc., og så foretog en række målrettede kampagner mod disse personer. Personer der 
normalt arbejder med at formidle musikken, for eksempel forfattere, journalister eller 
undervisere kunne blive inddraget i en charmeoffensiv, der gennem forskellige events prøvede 
at pirre beslutningstageres nysgerrighed. Disse overvejelser er stadig meget abstrakte og 
overordnede, et eksempel kunne derfor være at man arrangerede en workshop, hvor disse folk 
kunne erfare med deres egen krop, hvordan man arbejder og manipulerer med lyd og musik på 
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computeren. Og, hvis interessen fænger, kan man så vise potentialet af den elektroniske musik 
indenfor resten af musiklivet og dens kunsthistoriske forankring (som vel er en slags 
legitimering hos etablissementet).   

En anden vej der kan føre til en større forståelse af musikken går gennem de relevante 
etablerede kunstinstitutioner som for eksempel Museet for samtidskunst. Hvis man på et 
akademisk og mere officielt plan arbejdede på at definere den elektroniske musik, ville man få 
et meget stærkt kort i mødet med den danske kulturadministrations beslutningstagere. 

Fundraising og projektudvikling 
En anden måde man kan styrke scenen internt på, er at etablere en formidlende instans, der 
oplyser musikerne om støttemuligheder og hjælper dem videre med at skrive ansøgninger. Man 
kunne gå aktivt ind i udviklingen af projektidéer som sparringspartnere og være med til at 
udvikle ideer og tanker, som kan være med til at udvikle feltet, og måske på sigt bidrage til at 
gøre feltet attraktivt, for eksempel også for sponsorer. Fundraising-delen handler også om at 
støvsuge mulighederne for at søge støtte – og få grundlagt en praksis hos aktørerne på scenen. I 
et lignende inspirerende projekt i Malmø, Curiocity13, har man blandt andet stillet en server til 
rådighed for kulturelle projekter, der er centreret omkring byen. På denne måde kan man også 
styrke og udbrede det netværk der allerede findes og gøre det tilgængeligt for endnu flere. 

Et samlende aktivitetshus 
Endelig kan man forestille sig, at nogle af de handlemuligheder der er beskrevet indtil nu, hvis 
ikke alle sammen, kunne blive samlet under ét tag. Både i form af en interesseorganisation eller 
paraplyforening og samlet under samme tag, et hus dedikeret til den elektroniske musik.  

I øjeblikket er LAB og KOMPONENT tættest på at udfylde denne del, i og med at det er et sted 
for elektroniske aktiviteter. Men de har ikke så meget fokus på den formidlende del. Måske er 
det en dårlig ide at samle det hele. Måske ville det være bedre at skille koncertvirksomhed fra 
projektudvikling, netværksbygning og formidlingsprojekter. Et samarbejde ville være oplagt.  

Et projekt af denne slags vil også kræve en organiseret gruppe eller forening, blandt andet skal 
der jo søges midler, hvilket jo så kunne gøres i forbindelse med kulturfremstødets 
lobbyvirksomhed overfor beslutningstagerne. Organisatorisk er der i det hele taget mange ting 
der skal afklares i et projekt af denne type. Men ideen er interessant på trods af, at det kan blive 
besværligt at realisere økonomisk, som forholdene er i øjeblikket på kulturfronten, hvor der 
efterlyses støttepenge til kulturen generelt og til den nyskabende eksperimenterende del i 
særdeleshed. 

Men når den elektroniske musik får influeret resten af musiklivet og flyttet de musikalske 
grænser, vil det, vi i dag kalder elektronisk musik, være mainstream. Og da vil der sikkert være 
bedre muligheder for at etablere et elektronisk musikhus. 

                                                      
13 se www.curiocity.tk 
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5. Afrunding 
Dette har været et åbent og undersøgende projekt, som har problematiseret forholdene på den 
elektroniske musikscene. Hvilke problemer eller udfordringer står den elektroniske musikscene 
så overfor? Hvordan skabes musikken og hvorfor lyder den som den gør, hvorfor kan man 
overhovedet snakke om en scene, og hvordan er denne bygget op? Disse har været relevante 
spørgsmål i min undersøgelse af scenen. Jeg har desuden foretaget en kortlægning af udbuddet 
og mulighederne for aktører og publikum, og de produktionsmæssige forhold for musikerne og 
musikkens kulturelle status er blevet analyseret og diskuteret. 

Formålet har været at undersøge hvordan man kan forbedre vilkårene for kunstnerne, og hvilke 
handlemuligheder eller strategier den kreative producent kan bruge for forbedre og forstærke 
infrastrukturen på den elektroniske musikscene.  

I foregående kapitel behandlede jeg fem forskellige mulige projekter eller typer indsatser. Disse 
var 1) Re:sounds – styrkning af musikernes netværk og kontaktflader gennem et community på 
nettet, 2) Formidling af musikken til nye lyttere, 3) et kulturelt fremstød i form af lobbyarbejde 
hos det besluttende personale i kulturstøtteordningerne, 4) at hjælpe kunstnerne med 
Fundraising og projektudvikling, samt 5) at samle og forankre alle ovenstående projekter i 
samme hus og organisation.  

Umiddelbart kan man sige at disse overvejelser, der er kommet ud af analysen og kortlægningen, 
ikke er noget der vil revolutionere samfundet. Nogle af projekterne er mere gennemarbejdede 
end andre. For eksempel har Re:sounds-websitet været med længst i processen og er det mest 
konkrete og detaljerede forslag, mens ideen om lobbyarbejde er opstået i projektets sidste fase, - 
og er lidt svagt funderet og for abstrakt, kunne man indvende. Man kunne også indvende, at de 
typer af projekter der er foreslået her, også ville være relevante at iværksætte indenfor andre 
kulturelle felter end den elektroniske musik. 

Lobbyarbejde, Fundraising og Elektronisk hus 
Undersøgelsen og kortlægningen af den elektroniske musikscene har afdækket et centralt 
problem; der er stort set ikke nogle økonomiske interesser i denne type musik. Der er ingen 
nævneværdig fortjeneste på koncerter eller udgivelser eller gode muligheder for at søge støtte, 
så de fleste aktiviteter afhænger meget af enkelte personer og gruppers frivillige indsatser. Da 
den elektroniske musikscene har få midler og et (endnu) lille publikum, er tiden derfor nok ikke 
moden til at få etableret en egentlig infrastruktur eller blive formelt organiseret eller 
institutionaliseret, ligesom det bliver svært at gennemføre det samlende aktivitetshus-projekt 
uden at have en vis økonomisk sikring. Det bliver ligeledes svært at finde entusiasmen frem til 
at bruge en masse kræfter på fundraising og projektudvikling, hvis der alligevel ikke er det store 
håb om at få bevilliget støtte.  

Men det er ikke udelukkende den knappe økonomi og begrænsede udbredelse af musikken, der 
står i vejen for gennemførelsen af de skitserede projekter. Dele af scenens hemmelige 
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subkulturelle undergrunds-karakter bidrager også til besværlighederne ved at realisere det 
samlende aktivitetshus, da dette vil være mod den anarkistiske ånd, der hersker nogle steder. 
Desuden kan musikken være svær tilgængelig for folk, der ikke er vant til eller indstillet på at 
høre eksperimenterende musik. Dette gør nok ikke lobbyarbejdet umuligt, men så i hvert fald – 
udfordrende.  

Så selvom nogle tiltag kan baseres på frivilligt idealistisk arbejdskraft, er det alligevel ikke 
sikkert at de kan realiseres her og nu, blandt andet på grund af en stor kløft mellem 
etablissementet og en svær tilgængelig undergrundskultur og musikform.  

 

Min undersøgelse og analyse har altså vist, at der er et vist behov for at iværksætte nogle af de 
foreslåede tiltag, men samtidig er det ikke realistisk at gennemføre dem, som den økonomiske 
situation er lige nu på den elektroniske musikscene. Det er selvfølgelig nedslående at komme 
frem til at det, jeg troede var gode forslag, nok ikke kan realiseres her og nu. Det drejer sig om 
lobbyarbejdet, Fundraising-projektet og det samlende aktivitetshus. På den anden side er det 
stadigvæk udmærkede og relevante forslag, som tiden bare ikke er moden til, men som måske 
kan blive realiseret på sigt. Ikke desto mindre har dette være en nødvendig proces for mig for at 
erkende, at der rent faktisk er et grundlag for at gennemføre nogle af de andre projekter, som jeg 
ser mange lovende og interessante perspektiver i.  

Re:sounds netværk og Formidling til nye lyttere 
Og hvad er så det for projekter, der kan forstærke musikscenen? Lyset i mørket findes i de 
mange ressourcer blandt udøverne af den elektroniske musik. Ved at knytte nogle af de mange 
tekniske og kunstneriske ildsjæle til at bygge og vedligeholde Re:sounds-websitet kan man 
etablere et netværk omkring formidlingen af musikken. Der er mange personer involveret i den 
elektroniske musik, der kan kode for eksempel et forum eller lave et grafisk design, så det kan 
sandsynligvis lade sig gøre uden store udgifter. Den kreative producents rolle er her at tage 
initiativ, organisere og koordinere. Det er beklageligvis ikke særlig optimalt eller ønskværdigt at 
lade folk arbejde mere eller mindre gratis, men det er desværre nødvendigt med den nuværende 
situation.   

Re:sounds-websitet er projektets mest gennemarbejdede forslag til at forstærke scenens 
kontaktnet, og det er også en forholdsvis enkel ting at starte med. Forslaget kan med fordel 
frugtbargøre engagementet og kompetencerne hos scenens aktører og derved blive økonomisk 
overskueligt. Min undersøgelse har vist, at der er et kvalificeret grundlag for at bygge websitet i 
en nedtonet version, som koncentrerer sig om præsentationsvinduet og community’et med en 
jammin-funktion som en central del, der kan lokke brugere til sitet. Udover at musikerne får 
nogle nye kontaktflader, er sitet også et værktøj for mig som producent. Et værktøj der kan 
skabe overblik over scenen, og fungere som platform for projekter og initiativer der yderligere 
kan skubbe til udviklingen af den elektroniske scene.  
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Her kommer det sidste projektforslag ind i billedet. Det handler om at formidle forskellige 
perspektiver af den elektroniske musik på et website – mest henvendt til nye lyttere. Forslaget 
drejer sig blandt andet om, hvordan man med forskellige korte tekster kan konkretisere og 
eksemplificere hvordan musikken bliver skabt. I det hele taget indebærer dette 
formidlingsprojekt mange kreative udfordringer til, hvordan man kan øge forståelsen for en type 
musik, der kan være svær at få greb om. Blandt andet derfor er det et projekt, der bliver 
spændende at realisere. 

 

Projekt Re:sounds har altså afdækket, at der er visse tiltag, den kreative producent kan 
iværksætte med begrænsede midler for at forstærke den elektroniske musikscenes infrastruktur. 
Der er andre tiltag, der kunne være spændende, men de må vente på grund af den ringe 
økonomiske situation og det endnu forholdsvis lille publikum. Projektet har været en nysgerrig 
og udforskende rejse i et musikalsk landskab, der har potentiale til at revolutionere musiklivet 
og rykke til vores opfattelser af hvad musik kan være. Den kreative producent glæder sig til at 
være med til dette. 
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Bilag I – Spørgeguide 
Interview om elektronisk musikscene i DK 

 

Navn__________________________________________________________________ 

 

Aktiviteter / virksomhed 

- beskriv hvad du laver/dine aktiviteter?  

- Hvorfor gør du det du gør? 

- Hvem er publikum? 

- Hvordan distribuerer du din musik,  

- Har du en forlagsvirksomhed, beskriv den?. 

- hvordan når du publikum, hvem er det? 

- Hvordan prioriterer du at spille/komponere og formidle din musik? 

- Har du behov for at komme ud til et nyt publikum eller andre musikere? 

Andet… 

Komponisten 

- Hvad er din baggrund  

- hvordan i kontakt med musikalsk miljø 

- hvordan starte, hvorfor 

 i 
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Musikken 

- hvilke navne bruger i om den elektroniske musik, dækker de forskellige genrer? 

- Metoder (komponere) 

- værktøjer, hvordan arbejde (minidisc, max, etc) 

- ideer, inspiration, teoretiske tanker bag? 

 

Scenen / Musikmiljø 

- kan man tale om at der findes en scene 

- Kan du beskrive scenen, (sammensætning, forskeligheder, ligheder, hierarki) 

- Er du selv en del af en scene eller et mindre netværk? 

- Hvilke behov er der på scenen (kan være hvad som helst) 

- Hvordan fungerer kontakten mellem forskellige dele af scene (forums, fysiske møder, …)? 

- Hvilken relation har din musik/scenen til billedkunst, kunstmusik, populærmusik, techno 

eller andet 

- Et par ord om scenen i Århus og omegn? Hvordan fungerer den og hvorfor? 
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- Er det meget kontakt mellem musikmiljøerne i Århus og København – er den geografiske 

afstand en hindring for udveksling? 

Andet… 

 

Mødesteder 

- Hvordan orientere du dig hvad sker rundt omkring? 

- Hvilke medier bruger du? 

- Hvilke Netfora bruger du eller kender til? 

 

synspunkter 

- Hvor tilfreds er du med den nuværende Kulturpolitik 

- Hvad er dit syn ophavsrettigheder 

- Forholdet til den etablerede musikindustri 

- Hvordan kommer produktionen af denne type musik til at se ud i fremtiden? 

- Autonomi <> institutioner 

Andet… ordet er frit 

 

Økonomi 
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- Hvordan finansierer du din virksomhed 
Fonde, puljer 
Salg… 

 iv 



Re:sounds  Bilag 

Bilag II – interviewpersoner 
 

De personer jeg har interviewet er  

• Jakob Weigand Goetz (komponerer bl.a. som txture), musiker/komponist, arrangør, 
producer, underviser og kurator. Står bag www.happynewears.dk og en del af det 
nystartede pladeselskab Kontur. 

• Thomas Knak (Opiate), musiker/komponist og producer. Medejer af Hobby Industries 
(www.hobbyind.com). 

• Maximillian Moulettes, driver det i Malmøbaserede svenske eksperimenterende 
pladeselskab Komplott (www.komplott.com). 

• Christian Stadsgaard, musiker og medstifter af koncertforeningen Subotnick 
(www.menneske.dk/subotnick). 

• Ralf Christensen, musikjournalist, kritiker og anmelder på Politiken samt P2 
radioprogrammet RADIUM. 

• Jakob Brandt-Pedersen, laptop-musiker og grafiker 

• Personale fra pladebutikken The Other Music 

• Embedsmand fra MIC, Dansk Musik Informations Center. 

• Pelle Krøgholt, musiker, arrangør, driver webprojektet Datanom (www.datanom.com) 
og Datamusik (www.datamusik.dk). 

• Mail-kontakt med Bjarke Svendsen, involveret i den århusianske koncertforening Øre 
for Øre og musikmagasinet Geiger (www.geiger.dk). 
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Bilag III – oversigt over scene 
 

bravobar 

koncertarrangementer støttet af / i samarbejde med datanom.com 

Aktiviter:  live streaming, koncerter 

Kunstnere:  ned flanders, doctor mooner, shawroc 

Partnere: datanom 

Genre:  datamusik 

Website:  www.bravobar.dk 

kontakt-info:  

brus 

et kulturelt magasin om klub musik og elektronisk musik i bred forstand 

Aktiviter:  artikler, festguide, link og festguide til københavns scene, 

anmeldelser 

Hvem står bag: daniel tjäder (redaktør) 

Partnere: (komplott bl.a.) 

Genre:  elektronisk musik, hip hop, house etc. Rock? 

Website:  www.brus.nu. 

kontakt-info: daniel.tjader@brus.nu 

CoMa 

research projekt om byregional udvikling, … som respons på fremkomsten at et multikulturelt 
netværkssamfund. Fokuserer på Copenhagen og Malmø 

Aktiviter:   

Website:  www.coma.st 

kontakt-info:  

contemporanea 

orkester, ensembler der spiller ny musik… 
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Aktiviter:  koncerter med ny klassisk musik, med elektroniske elementer og vj'ing (jakob w. 

goetz) 

Kunstnere:  contemporanea 

Website:  www.contemporanea.dk 

kontakt-info:  

D!sturbances 

an opportunity for Nordic visual, sound and performing artists to participate in a series of 
innovative cross-over events. It is also a chance for the public to witness rare collaborations 
between artists of many disciplines. cross art manifestation. dynamic symposium attended by 
visual, sound and performing artists in an attempt to illustrate the latent potential of the interplay 
between sound, space and movement. the most visionary thinking within the realms of 
contemporary art, theatre and music. 

Aktiviter:  workshops, a number of panel discussions, master classes, lectures, concerts and other 

events 

Partnere: NordScen +NOMUS (nordisk ministerråd) 

Website:  www.disturbances.org 

kontakt-info:  

datamusik 

Electronic sound operator. Datamusik is an online project room for new electronic music. 

Aktiviter:  streaming listening facility and free but limited mp3 downloads, forlag, bogudgivelse 

(torben sangild), koncerter, Do IT Yourself datamusik festival i tre dage, koncerter, 

talks, screenings, artikler 

Kunstnere:  bl.a. Mainpal (Goodiepal), Per Høier, aerosol, jonas olesen, prins esso, kim hjorthøy, 

mikkel metal, o.a. 

Partnere: den anden opera 

Genre:  Electronic listening, laptop vals, databar, computerblues, digital folk, rave elektronica 

og ikea funk! 

kontakt-info:  

datanom 

autonomous media operator on the battlefield of sonic and visual signs. Datanom is particularly 
interested in non-institutional spaces. Places where ideas, critiques and energy are in a constant 
flow, wrenched out of rigid forms and logics. In this sense, the internet, the park, factory areas in 
the city scape all are open rooms making different thoughts and movements possible. 

Aktiviter:  koncert, salon, bar, gallery steder. xart hybrid, data bar, the electronic 

soundoperator :datamusik, butik, aktuelle projekter, arkiverede projekter, subsite 
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dedikeret til kunstneren Goodipal 

Kunstnere:  Goodipal 

Hvem står bag: Pelle Kroegholt 

Partnere: Datanom works on different levels and in different contexts with various institutions, 

artists, architects, intellectuals, programmers, designers, musicians, and others. 

kontakt-info:  

Den anden opera 

mødested og scene for ny-musik i danmark 

Aktiviter:  koncerter, operaer + "beslægtede begivenheder", festivaler, øverum, lydstudier, 

møderum, butik med avantgardemusik 

Kunstnere:  t.s.høgh, holland house, master fatman, SKRÆP, Ars Nova, Copenhagen Art 

Ensemble 

Hvem står bag: mogens winkel horn 

Genre:  eksperimenterende musik, ny-musik, ny kompositionsmusik, elektronisk musik, 

video og lydkunst 

Website:  www.denandenopera.dk 

kontakt-info:  

DIEM 

Danmarks nationale center for elektroakustisk musik, institution drives med støtte fra 
kulturministeriet, organiseret under det Jyske Musikkonservatorium. Institutionens formål er at 
forbedre vilkårene for produktion, undervisning, forskning og opførelse af elektroakustisk musik i 
Danmark. 

Aktiviter:  studietid, koncerter, seminarer, festivaler, workshops og specialkurser. Forskning i 

EAM. kurser og workshops i de senere år med emner som MAX, Csound, computer- 

musik, æstetik, algoritmisk komposition, Cmix og IRCAM Signal Processing 

Workstation. Digital Dance det største forskningsprojekt. Stor linksamling over 

institutioner og kunsntere i ind- og udland 

Hvem står bag: Wayne Siegel, direktør, administrator 

Partnere: kulturministeriet, det jyske musikkonservatorium 

Genre:  alle genrer af elektroakustisk musik, fra computer-jazz til båndmusik, fra interaktive 

installationer til avantgarde rock 

kontakt-info:  
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DR P2 -ny musik, musik til tiden 

DRs site – P2 – der handler om ny musik. Et forvirrende og svært eat overksue hvordan de 
enkelte aktiviteter koncerter fewstivaler og projekter der foregår hænger sammen. 

Aktiviter:  Audiotek, symposium, CD udgivelser, klumme. Audioteket er en guldgrube af lydkunst 

- med elektronisk, akustisk og elektroakustisk musik, med montager og støj. Projekter 

i audiotek: bl.a. UpNorth, SSSHHHHH lydbiennale 2001, Ghettoblasterkoncerter. 

lydfiler på Symposium er: SeeSound foredrag, New Media Edge, Fremtidens 

musikdistribution, Disturbances, interview med Bernhard Lang Konference om Børn og 

Ny musik DIEMs fremtid 

kontakt-info:  

Electraum 

En online Mp3 compilation. Idealistisk projekt. Hvewr måned skiftes 3-4 Mp3'er. Der er 12 mp3 til 
download fra forskellige kunstnere. Mp3erne udvælges af sitets ejer. 

Aktiviter:  mp3 download mulighed 

Hvem står bag: Claus Jungersen 

Genre:  Electronica. Også ambient 

Website:  www.electraum.com 

kontakt-info: hot_claus@hotmail.com, peter freuchensvej 7 1th, aalborg 

Geiger 

musiktidsskrift på web og tryk om alternativ rock og electronica. progressive hybrider fra den 
elektroniske scene til den radikalt eksperimenterende ende af rocken - vi giver os altså hen til den 
musik, der skratter, støjer og stejler mod de gængse rammer og konventioner. Geiger sætter 
tempoet ned - giver sig tid til at lytte og være selektiv i en tid, hvor holdbarhed og aktualitet nemt 
forveksles. 

Aktiviter:  artikler, anmeldelser 

Partnere: Geiger udgives i samarbejde og med hjælp fra Dansk Rock Samråd (ROSA) og Husets 

Forlag. RECession 

Genre:  alternative og electronica 

Website:  www.geiger.dk 

kontakt-info:  

HappyNewEars 

ufærdigt site med fokus på ELM scenen. 
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Aktiviter:  links til radar og seesound (og Else Marie Pade?) 

Hvem står bag: Jakob Weigand Goetz og Hans Sydow 

Genre:  ELM… 

Website:  www.happynewears.dk 

kontakt-info:  

kitchen motors 

pladeselskab, kulturproducenter 

Aktiviter:  orkestre, koncerter, udgivelser 

kontakt-info:  

komplott 

web-label: As a statement of objection against the music business the label promotes 
uncompromising music independent of current trends and commercial profit demands. 

Aktiviter:  udgivelser i cd vinyl, new digital media (mp3), full length albums 

Kunstnere:  andreas tiliander (Komp, se), Twine (us)Hans Appelqvist, son of clay 

Partnere: Starfield simulation 

Genre:  alternative electronica, electronic music 

Website:  www.komplott.com 

kontakt-info: möllevangstorget 12, SE-214 24 Malmo, Sweden, info@komplott.com, +46 (0)40 12 19 

19, +46 (0)73 754 2200 

Komponent 

scene for elektronisk aktivitet. platform hvor elektronisk aktivitet i forskellige afskygninger kan 
blive præsenteret i en kontext på tværs af institutionelle og professionelle grænser, i et uformelt 
og progressivt miljø. … Målet er at udfordre og udvikle elektronisk aktivitet og de tanker og 
meninger der omgiver denne. 

Aktiviter:  udstillinger, live koncerter, performances, foredrag, debater og internet-events 

Hvem står bag: komponents projektstyregruppe, organiseret under LAB 

Genre:  KOMPONENT definerer ELEKTRONISK AKTIVITET som aktiviteter der i varierende 

grad involverer elektronisk teknologi. 

Website:  www.komponent.dk 

kontakt-info:  
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Krydsfelt Norpol 

lyd på tværs af grænser og genreskel, musikalsk og journalistisk afsøgning af den nordiske 
elektronmusik og lydkunst 

Aktiviter:  produktin af nye lydværker på museet 

Hvem står bag: Hans Sydow iniativtager 

Partnere: arrangeret på Museet for Samtidskunst 

kontakt-info:  

kulturnet 

korridor til dansk kultur på internettet 

Aktiviter:  kulturguide, kulturnyt, kalender, fond - uddeler midler til institutioner til gennemførelse 

af eksperimetelle formidlingsprojekter på internet, konferencer, ekstranet for 

institutioner 

kontakt-info:  

LAB 

LAB er en kunst- og kulturforening hvis hovedformål er at støtte innovative, progressive 
strømninger i det københavnske, danske og europæiske kunst- og musikliv. 

Aktiviter:  koncerter, performances, techno-raves, har stået for afvikling af Chill-Out teltet på 

Roskilde Festival i 1995, 1997 og 1998. Labyrinth, som var en 10 dages 

kunst/musik-festival blev afholdt i Torpedohallen på Holmen med over 150 kunstnere 

fra hele Europa. Projektet, der vajr den største af sin slags, blev afviklet under 

Kulturby '96 og i samarbejde med en mængde forskellige institutioner, virksomheder 

og foreninger. Koncertkalender på website 

Hvem står bag: består af en række mere eller mindre selvstændige værksteder der arbejder tæt 

sammen på tværs af udtryk og koncept. 

Website:  www.lab.107b.dk 

kontakt-info: Henvendelse til LAB kan ske til Harald Viuff eller Christian Rohmann på telefon 33 25 

38 88, eller via email: lab@107b.dk LAB Vesterbrogade 107 B, baghuset 1620 Kbh. 

V Email: lab@107b.dk Email address protected by JavaScript. Please enable 

JavaScript to contact me. Tel/Fax: 3325 3888 

Loud Music 

pladeshop specialiseret i elektronisk og danse musik 

Aktiviter:   

Genre:  elektronisk og dansabelt musik 
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Website:  www.loudmusic.dk 

kontakt-info:  

mic 

Dansk musik informations center (Elektronisk musik hører under rock og pop) 

Aktiviter:  rådgivning, overblik over (genrespecifikke) organisationer, miløjer, skabere og udøvere 

i Danmark. 

kontakt-info:  

Mille-plateaux 

tysk pladeselskab med udtal post-strukturalistisk baggrundstapet i deres produktioner og 
virksomhedsfilosofi (Gilles Deleuze) 

Aktiviter:  streaming, mp3, flashgrafik og lyd, artikler og essays, stort kunstner 

katalog. 

Kunstnere:  bl.a. Oval, Andreas Tiliander mv. 

Genre:  (ELM, Glitch) 

Website:  www.mille-plateux.net 

kontakt-info:  

musicsystem 

record label, music and video production group 

Aktiviter:  record label, music and video production group, releases and streamin events, tool 

(vinyls for dj's and turntablists) 

Kunstnere:  peter tobias andersen, mikael schustin, benny robert jørgensen + hvem 

Hvem står bag: superflex, august engkilde 

Genre:  xp electronic music and sound, clubfriendly electronica as well 

Website:  www.musicsystem.dk 

kontakt-info:  

Musikerportal.dk 

Omfattende site primært med linksamlinger til bla foreninger og organisationer, plus desuden 
ophavsret-organisationer 
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Aktiviter:   

Website:  www.musikerportal.dk 

kontakt-info:  

Musikplaneten 

Musikplaneten.dk er et site, hvor danske musikere udgiver deres musik og samtidig kommer ud til 
et publikum, som ønsker at høre noget andet end hvad almindeligt kendte medier kan tilbyde. - 
Og så er det helt gratis for alle. 

Aktiviter:   

Genre:  Primært techno, trance, ambient, dance 

kontakt-info:  

Noise jihad 

Et slags kollektiv af enkelkunstnere der har det til fælles at de dyrker støjen i musikken. Meget 
anarkistisk og entrepenøragtigt site. 

Aktiviter:  koncerter, booking 

kontakt-info:  

NuMus 

Numus in Memoriam-festivalen vil være den sidste Numus festival før en ny festival i 2004 tager 
form. Numus Festivalen afholdes på den måde for sidste gang med et musikfyrværkeri, som ikke 
har til hensigt at stjæle billedet af Karl Aages Rasmussens store festivaler, men som skal være en 
værdig afslutning på en storslået æra indenfor den nye musik i Danmark. Samtidig varsler den en 
ny festival, der får 2004 som startår og som kunne hedde "Føniks Festivalen", der p.t. er vores 
arbejdstitel. Den nye festival skal være enestående i det danske landskab af festivaler for ny 
musik: hvad der mangler i Danmark p.t. er en festival for den nyeste internationale kunstmusik. 
Så ambitionen med den nye festival er at lave et vindue til den kreativitet, der udfolder sig 
internationalt, altså både i Danmark og i udlandet, på den mest spændende måde, netop nu. 

Aktiviter:   

Hvem står bag: Thomas Agerfeldt Olesen 

Genre:  den smalle kammermusik, musikteatret, dansen, den elektroniske lydkunst, den 

interaktive, computerstyrede lydkunst etc 

kontakt-info:  
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P2 Radium 

i programmet Radium hver tirsdag kl. 23 kan man tage på lydrejser i den elektronmusik, der 
engang var forbeholdt en snæver kreds af lydforskere i store musikstudier, men nu er en trend 
blandt dem, der voksede op med pc’en og alle dens muligheder. 

Aktiviter:  tirsdage om elektronisk musik ialle dens afskygninger 

Hvem står bag: Ralf Christensen 

kontakt-info:  

RADAR 

Festival med kunst, musik, installation, foredrag og diksussioner, debat – paneldiskussioner. 
Danske og internationale kunstnere og koncertarrangører. Forhold for lyd, støj, forskning, musik, 
kunst, teknologi og akustik. 

Aktiviter:  koncerter, installationer, kreative tekniske innovationer og workshops 

Hvem står bag: Jakob Weigand Goetz 

Partnere: Roskildefonden/Roskilde Festival, VEGA musikkens hus 

Genre:  krydsfelt mellem elektronisk musik, kunst og teknologi 

Website:  www.visit-radar.dk 

kontakt-info:  

RECession 

festival for alternativ rock og elektronisk musik. Nordeuropas største alternative festival. Meget 
rock men også electronic, bla. Goodipal 

Aktiviter:   

Partnere: link til Geiger 

kontakt-info:  

SeeSound 2002 

festival og symposier/foredrag om Electronic Listening Music (omtalt som "tidens lydkunst" på 
www.dr.dk/nymusik/symposier/seesoundneo.html) 

Aktiviter:  koncerter, foredrag, bogudgivelse 

Kunstnere:  oval, andreas tiliander, natascha barret, jacob kirkegaard, jonas olesen, felix 

randomiz mf. 

Hvem står bag: jakob weigand goetz, morten søndergård (mfsk) 
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Partnere: look at the music (søsterfestival i sverige om avantrock, museet for samtidskunst, 

ystad kunstmuseum 

Genre:  Electronic Listening Music (ELM), glitch, skip, digital processing, micromusic 

kontakt-info: jakob weigand goetz  

SSSHHHHH 

Samling af danske og internationale lyd og webprojekter. 

Aktiviter:  lyd biennaler (1999, 2001, 2003) 

Kunstnere:  Tobias Kirstein, jakob riis, Jakob Brandt-Pedersen, Anders elberling, William Louis 

Sørensen, Jørgen Teller, Jannick Kirk Sørensen 

Website:  ssshhhhh.dk 

kontakt-info:  

Starfield simulation 

Starfield Simulation är en förening för experimentell elektronisk musik och ljudkonst och 
samarbetar med Rooseum, galleri Ping-Pong, Laika och Komplott. Konserterna produceras ideellt 
med stöd av Malmö Kulturförvaltning. Koncertforening: Starfield Simulation syftar till att ge en 
plattform för musiker i regionen och att erbjuda en scen för ny musik. 

Aktiviter:  koncerter 

Partnere: Rooseum, galleri Ping-Pong, Laika och Komplott 

Genre:  experimentell elektronisk musik och ljudkonst 

Website:  www.komplott.com/starfield_simulation.asp 

kontakt-info: frans.gillberg@starfieldsimulation.cjb.net (producent) T: 0735-677760 

svingninger 

diskussionsforum for musik bl.a. dansk elektronisk musik, her blive bl.a. Opiate, Else Marie Pade 
og Goodiepal nævnt 

Aktiviter:  diskussionforum 

Hvem står bag: evt xbandet murmur der står bag siden? 

Partnere: murmur.dk - gammelt band, der har blandt andet en omfattende samling af links til 

danske og udenlandske websites indenfor primært alternativt rock. 

Genre:  elektronisk musik bredt. Electronica 

Website:  www.svingninger.dk 
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kontakt-info:  

twisterella 

webzine, musik tidsskrift: det vi gillar att lyssna på, det vi inspireras av eller det vi retar oss på för 
tillfället, skall göra tydliga avtryck i det redaktionella utrymmet, oavsett om det rör sig om långa 
essäer eller korta recensionsliknande texter. Det viktigaste påpekandet sparar vi alltid till sist: 
Twisterella vill alltid ha in texter - korta som långa - från nya vänner. Skicka era bidrag till 
text@twisterella.com. Välkommen! 

Aktiviter:  anmeldelser, artikler, links 

Hvem står bag: Mathias holmberg 

Website:  www.twisterella.com 

kontakt-info: Twisterella Mattias Holmberg c/o Olson Terapivägen 4C, 8tr 141 55 

HUDDINGE 

Ung konst 

øresundsprojekt om samling af ung kunst på et website. Støtte og opmuntre unge kunstnere, 
skabe interesse hos almenheden for ung konst. 

Aktiviter:  udstillinger, kunstnere kan præsentere sine værker, en mødesplads 

Website:  www.ungkonst.nu 

kontakt-info: rihcard wendt, richard@ungkonst.nu, +46 (0)40 23 97 64 --- +46 (0)70 488 36 

13 

UpNorth (set på musik til tiden) 

UpNorth! var titlen på en dansk/irsk ny musik-festival, der løb af stabelen i begyndelsen af 
december i Dublin. Nu er de ti koncerter på vej ud her på sitet. (Audioteket - musik til tiden, P2, 
DR) 

Aktiviter:  koncerter 

Kunstnere:  Ejnar Kanding, Wayne Siegel, Contemporanea ensemblet 

kontakt-info:  

v/Vm 

Engelsk noisepladeselskab 

Aktiviter:   

Kunstnere:  Goodiepal 
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kontakt-info:  

vibration 

festival for alternativ rock og elektronisk musik 

Aktiviter:  

kontakt-info: 
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Bilag IV – skitse over website 
Re:sounds websitet har to overordnede funktioner: et community og en formidling af hvad 
elektronisk lyttemusik er til nye lyttere. I dette kapitel gennemgår jeg de forskellige dele af 
community og formidling. For community’ets vedkommende handler det om hvilke funktioner 
og muligheder der skal være for det enkelte medlem, og hvilke funktioner og muligheder der er 
fælles på sitet. Hvor det er relevant vil forskellige muligheder blive diskuteret i forhold til 
scenens karakteristika. For formidlings-delens vedkommende vil dette kapitel skitsere, hvilket 
indhold der kommer til at være og et bud på en struktur.  

Forholdet mellem de to afdelinger skal afklares – også i forhold til hvordan det skal bygges op i 
websitet.  

Community 
Re:sounds ønsker at forstærke og samle scenen ved at bygge et community og netværk for 
komponister og aktører på scenen. Sproget på sitet skal være engelsk, for at forberede at 
kunstnere fra andre sprogområder kan være med. Et community hvor den enkelte bruger får et 
vindue ud mod verden, hvor man kan præsentere sig selv og sin musik. 

 

Community-delen er et netværk for medlemmerne. Det skal være muligt dels at interagere med 
andre medlemmer gennem diskussionsforum, at kommentere på de mp3-filer med lyde eller 
sange andre har lagt op på sitet, spørge til hinandens arbejdsmetoder, kompositionsteknikker og 
software.  

For den enkelte person skal det community-delen desuden fungere som et præsentationsvindue 
ud mod resten af scenen og offentligheden. Vinduet skal være offentligt tilgængeligt og derfor 
også være synligt for de som ikke er medlem af community’et, for eksempel pladeselskaber, 
agenter, koncert- og festivalarrangører.  

 

Netværket kan danne grundlag for nye kontakter og samarbejdsprojekter og virke inspirerende 
metodisk og idemæssigt for den enkelte komponist.  

 

Indhold 

Community’ets øverste niveau er et fælles generelt niveau og har følgende kategorier: 

 

• News  
nyheder, artikler, essays. 
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• Calender  
med koncerter, events, udgivelser. Med mulighed for at få kalenderen for en uge ad gangen 
sendt til sin email. 

• Forum  
diskussionsforum om ELM emner, for eksempel metoder, kriterier for musik, nye ideer, 
inspiration til hinanden. 

• Links  
med links til labels, kunstneres hjemmesider, foreninger, organisationer, fonde etc. 

• View members  
her ser man oplysninger om netværkets medlemmer (se nedenfor). 

• Log-in  
login til community. Giver adgang til at administrere egne oplysninger. 

 

Der er ikke så meget nyskabende over de ovenstående indholdspunkter (det er heller ikke dette 
sites fremmeste mål), det må betragtes som standardindhold på et website. Nedenunder er en 
række funktioner listet op, der rækker ud over ”det almindelige” og som kan give sitet en 
attraktionsværdi for scenens aktører.  

 

• ”konkurrence”  
et forløb hvor to eller flere komponister processerer det samme originalmateriale og kommer 
frem til vidt forskellige resultater. 
Dette kunne også fungere indenfor rammerne af et diskussionsforum (med en 
uploadfunktion til lydfiler), hvor man udfordrer – eller inspirerer hinanden.   

• Online jammin 
I stil med ovenstående kunne man have en ”online jammin” funktion, hvor medlemmerne 
kunne jamme, enten via et interface direkte i browseren, eller via et downloadet (client) 
program der forbinder folk med hinanden via en server. Denne funktion eksisterer i dag, 
men er ikke så tilgængelig, at det ville være muligt at overføre det og integrere det til dette 
site. Udførelsen af dette vil kræve at man selv udvikler det eller venter til teknologien er 
mere tilgængelig. 

 

Når man er logget ind er der følgende muligheder: 

 

• Info 
En præsentationsside hvor man kan skrive de oplysninger om sig selv, man synes er 
relevante. Der skal være nogle faste kategorier, man selv kan vælge om man vil udfylde. Det 
kan for eksempel være navn, aliaser, udgivelser, kontakt info, baggrund, CV.  
Her kunne det desuden være interessant at have en rubrik, hvor medlemmet kunne skrive 
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hvad han selv kalder sin musik for. På den måde kunne man få input til den fortsatte 
genrediskussion og udvikling af scenen. Her er også mulighed for at have links til egen og 
andre hjemmesider 
 

• Archive 
Her kan man uploade lydfiler og billeder. Det skal være muligt at kommentere for eksempel 
hvordan man har arbejdet med en bestemt lyd. Man kan også uploade billeder af sig selv, 
eller noget der repræsenterer én grafisk. Eventuelt kan man have en lille foto-album funktion, 
så man kan uploade en række billeder. Komponisterne arbejder ofte også sideløbende med 
grafik og visualitet, og generelt bliver elektronisk musik sjældent fremført uden en visuel 
præsentation, der er en lige så stor del af helhedsoplevelsen, så derfor kan man lade dette 
komme til udtryk hos den enkelte udøver på denne måde. 
Det er også her man skriver artikler og essays. Man kan vælge, om det kun er besøgende til 
ens eget vindue, der kan læse dem, eller om ens artikler skal publiceres i den fælles 
artikelafdeling (news). 
 

• Method 
En relevant kategori for kunstnerne man kunne have her, er oplysninger om ens 
arbejdsmetoder, hvis man altså ikke mener, at det er en stor hemmelighed hvordan man 
komponerer/programmerer musik, hvilke programmer man bruger og hvordan, eller hvilket 
lydmateriale man anvender og hvordan man har skaffet det. 
 

• Calender 
En kalender hvor man kan skrive sine egne aktiviteter ind, for eksempel når man skal spille 
koncert eller udgivelser. Man kan se den enkeltes kalender, når man er inde på hans side, 
mens man kan se input fra alle medlemmer, når man er på den generelle kalender.  

 

Problemer der skal afklares? 

Teknisk – hvad skal sitet skrives i? PHP eller ASP. Målgruppen taget i betragtning kan man nok 
gå ud fra at mange er MAC-brugere, og det stiller krav til hvordan html og CSS skal kodes hvis 
det skal se ens ud på alle styresystem og browserkombinationer. Pga. dette kan det være at det 
er bedst at satse på linuxserver/apache og php frem for windows og asp.  

 

Rettigheder, … lovgivningen omkring ophavsrettigheder og KODA skal undersøges. Når 
brugerne uploader deres eget musik, er der så en afgift, og hvordan hindrer man at nogle 
uploader andres materiale eller ulovligt software.) 

 

Fortsat udvikling 
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Det er meningen at sitet skal blive ved med at udvikle sig, når det først er etableret. Det er 
planen, at det skal forankres i den fysiske verden ved at arrangere koncertevents og fysiske 
møder for netværkets medlemmer.  

 

En online jammin funktion på sitet har været planlagt. Med denne er det muligt at komponere 
og spille sammen over nettet på det samme stykke musik, men disse planer er i øjeblikket i bero. 
Det er meningen at når der bliver fundet en teknisk løsning, som er tilgængelige, skal denne 
funktion integreres på sitet. Dette vil i endnu højere grad tilskynde til at samarbejde eller mødes 
over nogle fælles projekter og på den måde være kontaktflade for komponisterne, men desværre 
må vi vente lidt endnu på teknikken. De løsninger der findes i dag, er ikke mulige at integrere på 
eget site, så enten må sitet vente på, at det kommer (og det skal det nok gøre), eller hvis der 
bliver fundet ressourcer til det, kan man selv udvikle det i samarbejde med programmører. 
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Flowchart 

 

Community 

Log in News Calender Forum Links View 
members 

Methods 
Workmethod 
Software 
System 
Setup 
Instruments 

Calendar 
Releases 
Concerts 
events 

Contact 
Email 
form 

Info 
Name 
Alias 
Labels 
Releases 
Contact info 
CV 
Homepage 
 

Archive 
Sound 
Music 
Visuals 
Articles 
Essays 
 

Edit profile 
Info 
Archive 
Method 
Calendar 
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Formidling 
Formidlings-delen henvender sig til nye lyttere og skal konkretisere hvad det er for en slags 
musik og hvorfor den lyder som den gør. Den består af korte tekster der er linket sammen i en 
hypertekststruktur. De skal indeholde links til musikeksempler og dække emner som den 
historiske baggrund, lydmaterialet og hvordan det fremskaffes, hvilket hænger sammen med 
kompositionsmetoder og ideer, elementer og parametre i musikken samt digitale filtre og 
processeringsteknikker. Sitet tilbyder også en guide for den nye lytter til scenen med links til 
kunstnere, foreninger, music download fascilities på nettet, koncertvenues og pladeselskaber. 

 

Formidlingsdelen skal formidle hvad elektronisk musik er for en størrelse både til folk der ikke 
er så bekendt med elektronisk musik og folk der har snuset til det eller befinder sig i omegnen 
(lydkunst, ambient, elektroakustisk musik). Den formidlende del er grundlæggende bygget op af 
tekster og lydfiler, og skal forklare, konkretisere, anskueliggøre og skabe forståelse for ELM og 
genren.  

 

Teksterne skal være forholdsvis korte, levende tekster, der anskueliggør så meget som muligt, 
så vidt det er muligt, det vil sige, at sproget skal være levende med eksempler, sammenligninger, 
konkrete sanselige beskrivelser osv. 

 

En tilgang til en baggrundstekst er at give svar på nogle af de spørgsmål en lyter/læser vil have 
til hvordan musikken er lavet. For eksempel baggrund om hvordan processureres lydene digitalt, 
eller helt konkret hvordan har en bestemt kunstner komponeret et bestemt nummer. Dette skal 
give en indsigt i arbejdsprocessen og dermed hvilke kompositionsprincipper der er specielle for 
genren, samt tanker bag musikken. Man skal have svar på: hvordan er et bestemt resultat opnået 
– og ikke mindst hvorfor.  – spørgsmålet er om ikke dette hører til et indenomsperspektiv – det 
tror jeg det gør.  

Herunder kunne også være en slags etnografisk beskrivelse af scenen og dens udøvere. Stikord: 
undergriund, ideologisk opgør med etab. Musikbranche, andre succeskriterier, god og dårlig kan 
ikke længere bruges, hvorfor ikke, skal forbindes til fremkomsten af en technokultur, 
teknikkritik, internetkultur. 

 

Følgende er eksempler på hvordan jeg har tænkt mig at gribe de korte tekster an:  

Lyd og metode: Glitch 
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• Glitch. En fejllyd fra en maskine. Lyden af et teknologisk system der ikke virker. 

En maskine der summer eller klikker. Hov, hvad er det for en lyd, der er da 

noget galt. Ah, pokkers, systemet er nede.  

 

• Du bliver afbrudt midt i en sætning. En støjlyd i baggrunden der ikke burde 

være der, distraherer dig, gør dig opmærksom på at noget er galt. Cd-afspilleren 

er gået i hak, står og siger tsak, tsak, tsak, tsak. Så gør dog noget, klik videre til 

næste nummer. Glitch. den irriterende lyd når Cd-afspilleren går i hak, hak, hak, 

hak. 

 

• Glitch. Du bliver afbrudt midt i en sætning. En støj der ikke var der før, blander 

sig med baggrundsstøjen, og det trækker i mundvigen. Opad. Glitch. Den 

skønne støjlyd når Cd-afspilleren går i hak, og minder os om maskinernes 

skrøbelighed. Det er jo ren musik, tænker du, kan man ikke bruge det til et eller 

andet.  

 

 

Glitch er en arbejds- og kompositionsmetode indenfor ELM og betegner også på 

samme tid en subgenre. Glitch er den lyd, en maskine eller et teknologisk system 

giver, når den ikke fungerer som den skal, eller bare slet og ret maskinstøj. 

Komponisten optager støjlydene og manipulerer dem i computerens musiksoftwar, 

til en unik stump lydmateriale, han kan indarbejde i en komposition. 

 

Lyd og metode: Skip 

 

• Når man holder Cd-afspillerens forward-knap nede og spoler sig igennem et 

nummer er det som om højtalerne er ved at snuble. Det sprutter ud med korte 

fragmenter af lyde, lige korte nok til at vi stadigvæk kan orientere os i 

nummeret, men ikke lange nok til at vi værdsætter dem som lyde i sig selv. Det 

er der nogle der gør. Skip. 

 

• Den ultrakorte bid af en sang, af en strofe, af en tone – nærmest en brøkdel af 

et tilbageholdt åndedræt. Komponisten propper den lyd ind i labtoppen og kan 

skabe materiale til tretten helaftenskoncerter. Skip. 

 

• Vel igennem de digitale filtre kommer den manipulerede skip-lyd ud igennem 

højtalerne. Denne gang snubler højtalerne ikke. De svæver. På en overjordisk 

klang. Skip. 
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• En ny skip filtreres. Kommer ud gennem højtalerne. Denne gang svæver de ikke. 

De stønner, vakler lidt og brækker så over i to dele. Lyden af en skærebrænder 

har gjort det af med dem. Skip. 

 

Lyd og metode: Støj 

 

• Vores omgivelser er fyldt med støj. Vores hverdag en lang ambient lydkoncert. 

 

• Klonk, klonk, kapaw, K’tung. Hssssssssss.  

Sskkkrrrreeeeeee. Ssssssshhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiuuuuuuuu. 

 

• Støj fra et industrisamfund. Engang var det de store maskiner og fabrikkerne 

der larmede. De larmer stadigvæk, men de er flyttet længere væk fra der hvor 

folk bor.  

 

• Et digitalt samfund støjer også. Bare mere afdæmpet. Fingre på tastaturer, 

susen fra højtalere og computerens processer og dens køler der knokler.  

 

• Nutidig støjsvaghed orkestreres af laptop-kunstneren i minimalistisk stil.  

 

Hverdagen i vores samfund er fyldt med støj. ELM-komponister tager dette alvorligt 

og søger at spejle samfundet i en nutidig musik. De sampler den omgivende 

hverdagsstøj og bygger musik op af vedvarende udstrakte støj-droner som 

erstatning for toner. Hisssssss, ssshhhhh eller shuuuu bliver loopet sammen med 

klik og blib-fejllyde. Målet er ikke nødvendigvis at kritisere et teknologisk inhumant 

samfund, som praksis har været i tidligere tiders støjmusik. Den nutidige 

støjæstetik peger hen mod en accept af støjen omkring os som et vilkår vi ikke kan 

undslippe.   

 

Citat:  

”At anvende støj i en musikalsk sammenhæng er ikke længere nødvendigvis udtryk 

for modstand eller subversion, men snarere for en accept af støj som et ambient 

lydvilkår i den postmoderne virkelighed” 

Henrik Marstal, i artiklen ”støj, ’noisalitet’ og nostalgi”, i SeeSound kataloget 

udgivet i forbindelse med SeeSound festivalen på Museet for Samtidskunst, efterår 

2002. 

 xxv


