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Kønsdiversitet og fællesskaber
for handling
Et aktuelt billede af debatten om og arbejdet for en mere lige
kønsrepræsentation i dansk musik med HUN SOLO som case
”Kom nu, be the change! For der er en komet på vej, og er du dino, så dør du!» Sådan
afsluttede musiker og sangskriver Annika Aakjær i september 2020 en kommentarartikel i musikmagasinet GAFFA (Aakjær 2020). I artiklen fremlagde hun egne erfaringer med sexistiske strukturer i den danske musikbranche og gav adskillige eksempler på diskriminerende adfærd over for kvinder i musikverdenen; ikke blot hvad hun
selv havde været genstand for, men også episoder, hun havde været vidne til, som
omhandlede andre musikere.
Annika Aakjærs opråb stod ikke alene. Det var en del af en række af tiltag i dansk
musikliv, som i særlig grad fandt sted i løbet af 2020 – en kulmination, der kan ses
som frugten af indsatser, som rækker langt længere bagud i tid, og som både tegner sig som opgør med sexisme og som indsatser for at skabe større ligevægt i den
skæve kønsfordeling i dansk rytmisk musik. Det, der i 2020 og 2021 har manifesteret sig, er toppen af en bølge, der har samlet kraft over adskillige år, og nu er brudt
igennem som en kulturkamp for diversitet, respekt og ligeværdighed i musikkens
økosystemer. En bølge, som ikke mindst er båret frem af aktivistiske fællesskaber og
initiativer blandt musikere, der udfordrer kønsubalancens status quo. Denne artikel
belyser aktører og hændelser, der har spillet en betydende rolle i processen, og den
forsøger at fremkalde baggrunden for tidens sexisme-opgør og diversitetstiltag i musik
ved at undersøge den udvikling af modstand og bevidstgørelse, der har fundet sted de
seneste cirka 10 år. Dertil søger den at skitsere, hvor debatten står netop nu, og hvilke
muligheder, der synes at tegne sig for, at vi kan bevæge os frugtbart videre.

Empiri og egne erfaringer
Debatten om kønsubalancen og sexisme i dansk musikliv har oplevet et boom i løbet
af 2020, som er fortsat ind i 2021, og empirisk materiale er især hentet fra artikler,
som danske medier i disse år har bragt om emner relateret til arbejdet for mere diversitet i dansk populærmusik og et opgør med sexistiske strukturer i musikbranchen.
Samtidig inddrager jeg også egne erfaringer og overvejelser som medstifter af
koncertformatet HUN SOLO og som deltager i køns- og diversitetsdebatten omkring
musik gennem mange år. Mit engagement i debatten går tilbage til slut-1990’erne, og
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i 2007 udgav jeg bogen Feminint forstærket på DRs forlag. Bogen var baseret på samtaler med en række kvindelige artister fra dansk rytmisk musik, bl.a. Kirstine Stubbe
Teglbjærg (Blue Foundation), Signe Høirup Wille-Jørgensen (Speaker Bite Me/Jomi
Massage) og Kira Skov, og vinklen for samtalerne var bl.a. et ønske om at belyse, hvorvidt musikernes personlige karriereveje og eventuelle udfordringer i løbet af disse
kunne bidrage til en forståelse af, hvorfor der var så relativt få kvinder og langt flere
mænd i dansk musik. Samtalerne blev også sendt som en radioserie. Idéen til bogen
var baseret på, at jeg gennem mit arbejde som musikjournalist i DR havde oplevet,
at der var betydeligt færre kvinder i den danske musikbranche end mænd. Dengang
eksisterede der imidlertid ingen talbaserede undersøgelser af dansk rytmisk musik, der
dokumenterede kønsfordelingen og bakkede mit indtryk op med statistisk materiale.
Disse tal kom først fem år senere og viste en fordeling på 80% mandlige aktører og
20% kvindelige.1 I det indledende arbejde med bogen kom det bag på mig, at nogle af
de musikere, jeg henvendte mig til med forespørgsel om interviews, var forbeholdne
over for at deltage. Min antagelse var, at det ville være et interessant og neutralt emne
for musikere at tale om. Denne opfattelse viste sig at være en fejlslutning. At tale om
hvordan det var at være kvindelig musiker, og om man eventuelt mødte barrierer relateret til køn, blev af flere potentielle medvirkende opfattet som farefuldt terræn. Der
blev bl.a. udtrykt bekymring for, at man ville blive opfattet som en vred feminist og
kunne komme til at skade sine karrieremuligheder i branchen ved at komme i en slags
bad standing blandt indflydelsesrige brancheaktører.
At dette ikke nødvendigvis var en ubegrundet bekymring underbygges af en artikel i det amerikanske TIME Magazine fra 2014 med overskriften “How To Reclaim the
F‑Word? Just Call Beyoncé” (Bennett 2014). Artiklen er skrevet på baggrund af Beyoncés optræden ved MTV Video Music Awards 2014, hvor hun i et sidenhen yderst eksponeret og omdiskuteret øjeblik står foran ordet “Feminist” i høje lysende bogstaver.
TIME-artiklen kalder i overskriften ordet “The F-Word” og sidestiller således “feminist”
med ordet “fuck”, et ord der generelt betragtes som et af de mest uacceptable i engelsk
sprogbrug. Med hjælp fra en sprogforsker fremlægger artiklen data, der viser, at nogle
af de ord, der oftest ses i sammenhæng med feminist i amerikanske nyhedsmedier og
på websites er ord som “radical”, “militant” og “man-hating” (ibid.). Man skal selvfølgelig være varsom med at drage alt for direkte paralleller fra amerikansk kultur til
danske forhold, men artiklen vidner om de mange negative konnotationer, der kultu
relt er blevet knyttet til begrebet “feminist”. At noget lignende kan gøre sig gældende i en dansk kontekst, har kunnet ses i den aktuelle #MeToo-debat. I en artikel om
Morten Østergaards tilbagetræden som formand for De Radikale, udtalte en tidligere
sekretariatschef fra partiet fx, at: “Besindelse og omtanke blev skubbet helt til side af
en feministisk, inkvisitorisk heksejagt forestået af en gruppe ikke-tilgivende, nådesløse
furier og amazoner, som virker som om, de ikke helmer før det ultimative matriarkat
1

“Kønsbalancen i rytmisk musik”, 2012.
https://docplayer.dk/8643073-Koensbalancen-i-rytmisk-musik.html
Denne undersøgelse blev foretaget på foranledning af Dansk Artist Forbund (DAF), DJBFA – Danske
sangskrivere og komponister, Dansk Musiker Forbund (DMF) og Danske Populær Autorer (DPA).
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er indført på værste fundamentalistiske vis.” (Ritzau 2020). Det er ingen overdrivelse
at påpege, at negative betegnelser her står i kø ved ordet “feministisk”.
Selv om feminisme og kønsdebat dengang ved Feminint forstærkets tilblivelse i s idste
halvdel af 00’erne var potentielt mere kontroversielle områder end nu, blev bogen realiseret. Musikerne i den talte om mangel på forbilleder, om hvordan man kunne komme ud for som kvinde ikke at få credit for sine bidrag til kompositioner, hvordan det
blev antaget, at det var de mandlige med-musikere der havde stået for alt det kreative,
hvordan vrede og grimhed kan være sjældnere i kvinders musik, fordi piger og kvinder
opdrages til ikke at udforske de såkaldt “negative” følelser og den “uskønne” æstetik,
og om drømmen om større netværk og at have mentorer, ældre erfarne kvinder, man
kunne lære af.
Den viden, som bogen havde samlet, affødte for min del mulighed for at tage emner
relateret til kønsubalancen og dens konsekvenser op i flere panelsessions og oplæg om
køn og musik samt i avisartikler og andre medieindslag gennem de efterfølgende år, og
i 2016 var jeg medinitiativtager til koncertformatet og musikernetværket HUN SOLO,
der arbejder for at skabe større synlighed for musik af kvinder og kønsminoriteter.

Den skæve kønsrepræsentation i dansk rytmisk musikliv
Men hvorfor er det overhovedet vigtigt at arbejde for øget kvindelig repræsentation
i musikkens verden, kan man spørge. Det er der mange gode grunde til. En af dem
handler om synlighed. Hvis vi kigger på de tilgængelige tal omkring aktører fordelt på
køn i dansk musikliv, så viser de en kraftig underrepræsentation af kvinder.2
En optælling fra 2011 af analyseinstituttet NIRAS foretaget på initiativ fra fire af de
store danske musikfagforbund konkluderede, at den kønsmæssige fordeling i dansk
musikliv dengang var på omkring 80% mandlige aktører og 20% kvindelige (”Kønsbalancen i rytmisk musik”, 2012). Undersøgelsen målte kønsfordelingen i dansk r ytmisk
musik på tre felter: Uddannelsesområdet, det professionelle område og gatekeeperområdet. I 2017 fulgte en anden konstellation af musikorganisationer op med en ny
undersøgelse af tallene.3 Denne optælling fandt, at kønsfordelingen samlet set var
75% mandlige aktører og 25% kvindelige. Der er muligvis sket en lille forbedring mellem de to optællinger, men eftersom det ikke var helt de samme organisationer, der
var involveret, og ligesom der ikke blev talt på helt samme parametre, er de to rapporter ikke direkte sammenlignelige. En fordeling på omkring 75-80% mandlige aktører
2

3

De to store undersøgelser, der kom i løbet af 2010’erne – hhv. i 2012 og 2017 – opererede kun med
kategorierne “mand” og “kvinde”, altså med binære kønskategorier, i en spejling af tidsånden, da
undersøgelserne blev udformet. Opmærksomheden på og accepten af andre kønsidentiteter end
“mand” eller “kvinde” var noget lavere på dette tidspunkt. Skulle tilsvarende undersøgelser foretages
i dag, ville der formentlig og forhåbentlig være fokus på det ekskluderende i kun at operere med to
kønskategorier.
“Diversitet i musikbranchen – Mod en bedre kønsbalance”, 2017.
https://gramex.dk/wp-content/uploads/2019/04/Diversitet-i-musikbranchen_2017.pdf
Denne undersøgelse blev foretaget på foranledning af Dansk Live, Gramex, JazzDanmark, Dansk Artist
Forbund og Dansk Musiker Forbund – altså to gengangere fra 2011 (DMF og DAF) og tre nye.
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og 20-25% kvindelige må dog anses for et retvisende billede. Begge rapporter arbejder
med binære kønskategorier, og det er derfor ikke muligt at udlede noget af dem i forhold til repræsentation af andre kønsidentiteter end ‘mand’ eller ‘kvinde’.
Det danske radiobillede har ligeledes en kraftig slagside til fordel for mandlige kunstnere. Hvert år offentliggør Gramex, rettighedsorganisationen for plade
selskaber og udøvende kunstnere, tre top-10-lister på basis af deres oplysninger om,
hvilke danske numre og kunstnere, der er de mest spillede på landets radiokanaler.
Én liste opgør årets 10 mest spillede danske numre, en anden årets 10 mest spillede danske hovedartister – dvs. den solist eller gruppe, i hvis navn udgivelsen er udsendt – og en tredje liste rangerer de 10 mest spillede danske musikere, da disse kan
være studiemusikere eller producere, som medvirker på flere forskellige udgivelser og
ikke udkommer som hovedartist.4 I 2016, 2017 og 2018 var der tre år i træk ikke én
eneste kvindelig kunstner på nogen af de tre top 10-lister. I 2019 var ganske få kvinder
repræsenteret på listerne og heraf kun én, Clara, som hovedartist.5 Og i 2020 var Drew
Sycamore den første kvinde nogensinde på listen over mest spillede danske musikere.
Tal fra komponistrettighedsorganisationen Koda viste i 2020 et tilsvarende skævt
billede. Blot 19 procent af Kodas medlemmer er kvinder, og kvinderne modtager kun
10 procent af den samlede udbetaling fra Koda (“Ulighed i kønsbalancen – Kønsstatistik 2020“). Kvindelige kunstnere er altså ikke blot i markant undertal, de tjener
også mindre på egen musik, end deres mandlige kolleger gør. Kodas formand Niels
Rønholdt opsummerede det problematiske i denne situation i en Politiken-artikel
om undersøgelsen med ordene: “Kunsten er en afspejling af samfundet. Lige nu er
det et decideret vrangbillede, der afspejles i musikken. Ser vi på den kommercielle del
af musikbranchen, er vi oppe i noget kulturdefinerende på linje med folkesport eller
mad. Og der ser det endnu værre ud med ligestillingen” (Benner 2020).
Som Rønholdt påpeger, er musik blandt de mest kulturdefinerende kunstformer,
der findes. Musik er en del af de fleste menneskers liv på stort set daglig basis, fra barndommen og gennem hele livet. Yndlingskunstnere og favoritsange er med til at danne
idealer og verdensanskuelser hos lyttere og fans. Og særligt i ungdommen går musikkens budskaber og profilerede personaer ind som betydningsfulde elementer i identitetsdannelsen, ikke mindst som billeder på, hvordan køn performes og hvilke kvaliteter hos kønnene, der idealiseres. Tager man en kærlighedssang, så er teksten eksempelvis med til at fortælle personer af det køn, teksten har som sit objekt, hvilke egenskaber
der sættes højt eller mindre højt. Netop fordi musik ofte handler om emner som begær, seksualitet og kærlighed, bliver billedet også misrepræsentativt, hvis det som nu i
langt overvejende grad er ét køns blikke, drømme og erfaringer, der udtrykkes.
Den udtalt skæve kønsfordeling i de to officielle rapporter fra 2012 og 2017 tyder
samtidig på, at der må foregå et betydeligt talenttab. I hvert fald er det relevant at
4
5

Listerne kan findes på Gramex’ website: https://gramex.dk/om-gramex/tal-og-statistik/
På listen “Årets mest spillede danske sang” var bandet Alphabeat med Stine Bramsen i front nr. 3.
Alexander Oscar indtog sammen med den svenske kunstner SVEA plads nr. 10. Der var ingen kvinder på listen over 2019’s mest spillede danske musiker.
Kilde: https://gramex.dk/om-gramex/tal-og-statistik/
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s pørge, om ikke vi lider et stort kulturelt tab af talent, hvis så få piger og kvinder bliver
professionelle musikere eller på anden vis får en karriere i musikbranchen. Branchen
og publikum må være interesserede i, at flest mulige talenter kommer i spil, både
hvad angår kvaliteten og mangfoldigheden af den musik, der skabes og publiceres.
Det handler både om nydelsen af musik, og det handler om hele det økonomiske
økosystem i branchen.
Der kan være mange årsager til dette talentfrafald. Brancheaktører længere fremme
i fødekæden har jævnligt peget på musikskolerne. At det er hos dem, der skal sættes
ind. Det er relevant at finde værktøjer til at fastholde piger i musikskoleregi, men det
er nok en forsimpling at koncentrere sig om musikskolerne eller andre af de tidligste led i fødekæden. Musikere og bands opstår ikke blot i institutionaliserede rammer
eller ud af den læring, der foregår i disse fora. Den rytmiske musikhistorie er rig på
eksempler på kunstnere, der er autodidakte. Adgangen til elektroniske muligheder for
komposition, spil og produktion er blevet ultra-demokratiseret, og musik kan måske
mere end nogensinde før opstå i alskens miljøer.
Det giver derfor mening også at tage højde for det perspektiv, der handler om
kultur
billeder generelt. Hvis man ser på musikhistorien er den i overvældende
grad domineret af mandlige kunstnere. Det billede, vi kulturelt er blevet præsenteret for og stadig i overvejende grad ser, er, at en musiker er en mand. Rockmusikkens største ikoner, når det gælder fundamentet, er navne som Elvis Presley, Beatles,
Rolling S tones, Bob Dylan, Jim Morrison, Jimi Hendrix, David Bowie, Leonard Cohen.
Ser man på den klassiske musik, var de berømte komponister også næsten udelukkende mænd. Bach, Brahms, Beethoven, Mozart og en lang række andre mandlige
fagfæller. Der fandtes kvinder, der komponerede i den klassiske musiks storhedstid, men grundet samtidens normer var de som regel henvist til at publicere under
mandlige pseudonymer eller havde ganske enkelt ikke mulighed for at forfølge deres
talent og passion. Fanny Mendelssohn udgav i sin brors navn indtil kort før sin død.
Clara Schumann var en anerkendt pianist, men opgav at komponere. Alma Mahler,
gift med Gustav Mahler, skrev om sine egne ambitioner som komponist: “I buried my
dream and perhaps it was for the best. It has been my privilege to give my creative gifts
another life in minds greater than my own. And yet the iron had entered my soul and
the wound has never healed” (Mahler 1946, 23).
Hvis man kigger på det betydningsfulde fundament for nutidig populærmusik,
nemlig tidlig afroamerikansk blues og gospel, er det også først og fremmest de mandlige legender, der huskes. Det er navne som Leadbelly, Robert Johnson, Son House
eller Blind Lemon Jefferson. Hvorimod kvindelige pionerer, der var stjerner i deres
samtid, såsom Mamie Smith, Ma Rainey eller Sister Rosetta Tharpe gled ud i historiens margener. Samlet set må kvindelige kunstnere siges op gennem musikhistorien
at have befundet sig i en betydeligt mere marginaliseret position end mænd. Derfor er der vægtige grunde til at synliggøre kvindelige musikkunstnere i det offentlige
rum og sætte ind omkring at gøre dem lige så meget til normen som mandlige artister. I Feminint forstærket (2007), min førnævnte bog, fremhævede flere af de interviewede musikere, der alle var kvinder, at de havde savnet rollemodeller i løbet af deres
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 arrierer, især i begyndelsen. Det har betydning, hvem man ser omkring
sig, hvem der fremhæves som de mest betydningsfulde kunstnere og de mest beundringsværdige g enier. Derfor er synlighed for kunst skabt af kvinder – både den, der
blev skabt på tidligere tidspunkter i historien, og den, der skabes omkring os nu – vigtig. Ikke mindst fordi vores kulturhistorie kunstnerisk set er fattigere på kvinders fortællinger end på mænds. Der er behov for at høre pigers og kvinders egne udtryk og
egne fortællinger skildret i kunst, både af historisk interesse, som samtidsskildringer
og som elementer, der kan forme og forandre fremtiden.

Kvalitet og repræsentation
I begyndelsen og midten af det forgangne årti blev der tit opsat et skel mellem opmærksomhed på køn og hensynet til kvalitet fra bookeres og andre gatekeeperes side.
Når journalister fx spurgte ind til gatekeeperes syn på kønsubalancen og deres villighed til at arbejde for forbedringer, blev der ofte fremsat udtalelser, som syntes baseret på holdninger om, at hvis man forholdt sig aktivt til kønsubalancen, ville man gå
på kompromis med kvaliteten af musikken. Som landets største festival-aktør vendte danske mediers fokus sig tit mod Roskilde Festival. I en Ritzau-artikel fra 2010 om
kønsfordelingen blandt kunstnerne på festivalen, særligt på Orange Scene, citeres festivalens daværende musikchef for følgende begrundelse: “Vi kommer ikke til at tænke
over, hvilket køn folk har, når vi køber dem. Der er færre kvinder end mænd, der har
en karriere, så de kan bære Orange scene, derfor kunne det gå ud over kvaliteten af
programmet.” (Ritzau 2010).
Da Roskilde Festival satte den svenske hiphop-artist Silvana Imam på som åbningsnavn på Orange Scene i 2019, var det første gang i 34 år, at æren tilfaldt et kvindeligt
hovednavn (Bjerregaard 2019)
I 2015 talte avisen Information med Roskilde Festivals nye musikchef om overvægten af mandlige artister. Hans holdning til spørgsmålet om, hvorvidt festivalen havde
ansvar for at være med til at skabe en positiv ændring i musikbranchen, lød dengang:
“Jo, men ikke på den måde, at vi vil tvinge flere kvinder ind på vores scener. Vi udvælger musik alene ud fra et kvalitetsbegreb, det handler ikke om køn, etnicitet, religion
eller noget helt fjerde” (Kjeldtoft 2015).
Andre bookere og festivalrepræsentanter gav i samme periode udtryk for et tilsvarende blik og praksis. Northsides daværende talsmand udtalte til Politiken i 2013: “Vi
kigger på, hvor gode musikerne er. Der er ikke noget med ’uha, nu bliver vi nødt til at
have tre kvindelige forsangere for at få programmet til at se bedre ud’” (Schmidt og
Lund 2013). Og fra Tinderbox lød svaret på en kritik af festivalens lave repræsentation
af kvinder i 2016, at “(…) det er ikke et tema for os. Vi er en festival, der booker efter
at få det bedst mulige program, og det er med streg under mulige” (Paulsen 2016).
Køn versus kvalitet blev også et kulturministerielt stridspunkt midt i 2010’erne. I
maj 2015 lancerede kulturminister Marianne Jelved en musikhandlingsplan, som
skulle træde i kraft 1. juli samme år og gælde til og med 2018. Planen fik titlen “Mere
musik – fra en stærk fødekæde” og indeholdt syv fokuspunkter, herunder “LigestilSÆRNUMMER – MUSIKKENS FÆLLESSKABER · 2021
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ling og mangfoldighed i musikkens verden”. Inden planen nåede at træde i kraft,
blev SR-regeringen imidlertid afløst af en Venstre-regering, og Bertel Haarder blev ny
kulturminister. Haarder omstødte Jelveds handlingsplan og lancerede en ny for perioden 2015-2018 under overskriften “Talent forpligter.” Han understregede, at køn ikke
længere skulle være et parameter. ”Marianne Jelved indførte jo et kønsregistrerings
bureaukrati, og det har jeg fjernet alle steder. Mit synspunkt er, at det er kvaliteten og
intet andet, vi skal gå efter,” udtalte Haarder ved offentliggørelsen af handlingsplanen
(Møller 2015).
Det er indlysende, at kvalitet vil være et af de vigtigste parametre for personer eller organisationer, der kuraterer et kunstnerisk udvalg. Men der findes indikationer
for, at selv professionelle aktører ikke altid er i stand til at lade en kvalitetsvurdering
være upåvirket af køn. Den amerikanske undersøgelse “Orchestrating Impartiality: The
Impact of “Blind” Auditions on Female Musicians” fra 2000 er et velkendt studie, der
underbygger dette (Goldin og Rouse 2000). Her fandt de to forskere bag undersøgelsen indikation for, at kvindelige ansøgere generelt havde lettere ved at gå videre i ansøgningsrunderne til stillinger i de største amerikanske symfoniorkestre, når optagelsesprøverne foregik bag en skærm eller et forhæng, sådan at ansættelsesudvalget ikke
kunne afgøre kønnet på den, der spillede.

Acts of Resistance – DIT: Do It Together
Hvis man følger debatten om den skæve kønsbalance i dansk musik op gennem
2010’erne, så synes der at være sket en iøjnefaldende og opmuntrende forandring. Parallelt med 2010’ernes kortlægning af kønsubalancen i dansk musik, opstod der i løbet
af årtiet en lang række initiativer, der havde til formål at skabe en mere lige balance
– formentlig fordi NIRAS-rapporten fra 2012 gav en dokumenteret basis at tale om
behovet for en øget balance ud fra. Mange af tiltagene var aktivistiske og subkulturelle,
men de etablerede musikorganisationer tog også opgaven på sig.
ROSA (Dansk Rocksamråd) startede i 2012 projektet Pop-Pilot, som er musikcamps, der finder sted i skolernes efterårsferie og er henvendt til piger i alderen
14-19 år.6 To år senere, i 2014, startede brancheorganisationen for jazzmusikere,
JazzDanmark, deres “Jazzcamp for piger” henvendt til piger i alderen 10 til 15 år.7
En inspirationskilde til Pop-Pilot var de svenske musiklejre Popkollo, som har en
næsten 20-årig historie i svensk regi. I Sverige, hvor man har en stærkere tradition for
at være bevidst om kønsproblemstillinger og et mindre politisk ubehag ved feminisme, fandt den første Popkollo-camp sted i 2003 i forbindelse med Hultsfred-festivalen. Siden da er Popkollo vokset til at blive en landsdækkende organisation med adskillige lokalforeninger rundt om i Sverige. Popkollo hentede selv inspiration fra det
aktivistiske amerikanske tiltag Girls Rock Camp Alliance, der går endnu længere til
bage og kan spore sin oprindelse i den amerikanske subkultur Riot Grrrl fra begyndelsen af 1990’erne (Amtoft Jensen 2012).
6
7

https://rosa.org/pop-pilot/
https://jazzdanmark.dk/projekter/jazzcamp-piger
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Det er værd at hæfte sig ved, at svenske Popkollo anvender begrebet Do It Together
eller DIT som et samlende begreb for de metoder og den tilgang, de har til kreativitet.8
DIT er en videreudvikling af begrebet DIY (Do It Yourself), et velkendt udtryk asso
cieret med punkkulturens autonome energi og modstand mod dominerende, kommercielle strukturer. Ved at omskrive DIY til DIT betoner Popkollo fællesskabet frem
for det individualistiske i modstanden. Konkret skriver Popkollo på organisationens
hjemmeside:
“Vi använder uttrycket Do It Together eller DIT, som ett samlingsbegrepp för de
metoder och det förhållningssätt vi har till kreativitet. Vi använder begreppet DIT
som en vidareutveckling av DIY (do it yourself) för att än tydligare understryka att det
handlar om att göra saker tillsammans – men vi tar med oss innehållet från DIY – till
exempel eget skapande, ifrågasättande av normer kring vad kvalitet är, motståndet mot
en proffskultur och ett synsätt att endast några få är experter och får tillgång till att
uttrycka sig eller skapa kultur.”9
Det er vigtigt at understrege, at DIY-kulturen på ingen måde var eller er et individualiseret fænomen – den var og er en fælles kulturel modstand, især udtrykt af
subkulturelle fællesskaber. Men ved at skifte “yourself” ud med “together”, som Popkollo gør, tydeliggøres det, at fællesskabet er en helt central værdi i Popkollos virke
for en mere lige kønsbalance og en normkritisk og mere inkluderende atmosfære
i musikverdenen.
Det samme kan siges at kendetegne de mange initiativer, der er kommet til i Danmark. Udenfor den institutionaliserede musikbranche har aktivistiske tiltag som eksempelvis She Can Play, PigeBEAT og Beats By Girlz Denmark samlet teenagepiger,
unge kvinder og kønsminoriteter i safe spaces, hvor der undervises i musikskabelse.

HUN SOLO – en case
Parallelt med disse tiltag, der både er opstået i institutionaliseret og mere aktivistisk
regi i løbet af 2010’erne, begyndte der desuden i sidste halvdel af årtiet at blive dannet
flere fællesskaber og netværk af kvinder, som på forskellig men beslægtet vis sætter ind
for at forbedre repræsentationen af kvinder i dansk musik.
Et af eksemplerne er HUN SOLO, som jeg var med til at starte i 2016, og som fokuserer på koncerter med kvinder og kønsminoriteter. Koncerterne sammensættes med
skiftende line-ups og med flere, oftest fem, artister ved samme event, sådan at publikum præsenteres for en bred vifte af kunstnere og udtryk ved et enkelt show og hver
gang oplever nye kunstnere, hvis de går til flere HUN SOLO-koncerter.
HUN SOLOs baggrundshistorie er illustrativ, fordi den vidner om den etablerede branches dengang manglende interesse for at arbejde med kønsrepræsentation.
Kirstine Stubbe Teglbjærg og Nana Jacobi, som begge er etablerede danske musikere,
havde i 2015 udviklet en fælles idé om at afholde en koncert d. 8. marts 2016, på
Kvindernes Internationale Kampdag. Idéen gik ud på at sætte en koncert op med en
8
9

https://www.popkollo.se/om-oss/
https://www.popkollo.se/om-oss/
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række kvindelige musikere, der hver skulle spille et komprimeret solo-set. Men ingen
af de etablerede spillesteder, som blev kontaktet og præsenteret for idéen, havde lyst
til at gå ind i projektet. Det var ikke muligt at komme igennem hos branchens etablerede gatekeepers med idéen om en koncert, der satte fokus på kvindelige artister
og kønsrepræsentation.10 Kirstine Stubbe Teglbjærg og Nana Jacobi henvendte sig til
mig omkring årsskiftet 2015/16, idet jeg via mit arbejde som booker af musikarrangementer ved Roskilde Bibliotekerne havde adgang til en koncertscene. I fællesskab
og på kort tid arrangerede vi den første HUN SOLO-koncert med et line-up bestående af Lydmor, Julie Maria og Maggie Bjørklund plus Nana Jacobi og Kirstine Stubbe
Teglbjærg. Det var dengang ikke endegyldigt besluttet, om det skulle være en enkelt
stående event eller noget, vi ville arbejde videre med. Vi havde dog talt om den amerikanske festival Lilith Fair som et forbillede for formatet og noget, vi gerne ville lade
os inspirere af i dansk regi. Den mangel på interesse, som idéen til HUN SOLO i første omgang havde mødt i branchen, gjorde imidlertid, at det ikke var muligt at vide,
om der ville være en realistisk fremtid for projektet. Så snart den første koncert var
offentliggjort, tog interessen for formatet imidlertid fart. Anden koncert fandt sted
allerede d
 agen efter på Krudttønden i København, og spillestedet Vega henvendte
sig med tilbud om at huse et show i efteråret. HUN SOLO har nu eksisteret i fem år
og præsenteret mere end 90 forskellige artister på scener rundt om i hele Danmark
samt på Færøerne og i Pakistan. Året efter debut’en var HUN SOLO blandt navnene
på Roskilde Festival 2017 med en koncert på festivalens tredjestørste scene, Avalon, og
i 2020 modtog HUN SOLO fra GAFFA prisen “Tak Rock”, som gives til “en aktør, der
har gjort en ekstraordinær indsats for dansk musik”.
Baggrunden for idéen til HUN SOLO har flere forskellige facetter. Én var den, som
det er tydeligt at få øje på: Ønsket om at skabe et scenerum for unikke og interessante kunstnere i dansk musik via koncerterne. Det tilbagevendende argument fra
bookere og andre gatekeepere om, at man kun forholdt sig til kvalitet, samtidig med
at bookingerne i praksis viste, at mandlige artister i overvældende grad blev favoriseret, var en medvirkende katalysator. Vi nærede helt enkelt et ønske om at være med
til at løfte og hylde alle de fremragende kvindelige musikere, som vi kunne få øje på,
og dermed, forhåbentlig, være med til at åbne såvel branche-gatekeeperes som publikums øjne for disse kunstnere i en opløftende, positiv og inspirerende ånd.
Dertil kom ønsket om at bidrage til den offentlige debat om kønsubalancen – at
dele den viden, vi alle tre havde samlet efter mange år i branchen som henholdsvis
kunstnere, formidlere og debattører. Jeg havde som nævnt udgivet Feminint forstærket
i 2007 og været løbende involveret i debatten, Nana Jacobi stod i 2015 bag et debat
indlæg om musikbranchens ”broderskaber” i Politiken om netop den skæve køns
repræsentation (Jacobi 2015), og Kirstine Stubbe Teglbjærg havde deltaget i debat
sessions om emnet siden 00’erne. HUN SOLO blev en fælles platform at sætte sagen
på dagsordenen ud fra.
10

Denne del af musikbranchen agerer generelt efter, hvad der er økonomisk rentabelt, så det må antages, at vurderingen har været, at en koncert med udelukkende kvindelige kunstnere og dertil en koncert som satte fokus på køn ville være en økonomisk risikabel satsning.
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En anden kilde til idéen var, at Kirstine Stubbe Teglbjærg og Nana Jacobi i en uformel kontekst var kommet til at tale om, hvor få kvindelige kolleger de k
 endte personligt
i musikbranchen. Kirstine Stubbe Teglbjærg beskrev i et interview med Weekendavisen
fællesskabet med andre kvinder i branchen som: “Noget vi begge savnede, for vi ville
gerne have flere kvindelige kollegaer og gerne høre dem spille. Det havde ikke undgået vores opmærksomhed, at drengene havde et større fællesskab, de hang ud i hinandens øvelokaler og medvirkede på hinandens plader, de gik i byen sammen og havde
en større udveksling af ideer, hvor vi mere følte os som øer. Forsanger, projektleder,
booker, jo vist, men ikke et egentligt kvindeligt netværk. Vores kvindelige kollegaer var
sådan nogen, vi læste om i blade og aviser eller hørte i r adioen” (Lynggaard 2020).
HUN SOLO er således også bygget op ud fra en ambition om at opbygge et gensidigt inspirerende netværk af kvindelige kunstnere – at skabe rum for at mødes, erfaringsudveksle, opleve hinanden spille og understøtte såvel den kreativitet som den
spejling og inspiration, der kan opstå i et fælles rum.
Et andet aspekt handler om det performative. HUN SOLO er, som navnet antyder,
bygget op om solokoncerter. Hver kunstner går på scenen helt alene og akkompagnerer sig selv. I musikmæssig sammenhæng kan en solokoncert også nogle gange forstås
som en solokunstner med andre musikere som backing. Det er ikke tilfældet i HUN
SOLO-regi. Her er artisten vitterlig helt alene på scenen. Dette handler om, performativt set, at skabe et anderledes space for kunstneren og en anderledes oplevelse for
publikum. I førnævnte interview fra Weekendavisen udtrykker Kirstine Stubbe Teglbjærg det således, set fra det udøvende kunstneriske perspektiv: “Det er en vild ting
at skulle erobre rummet helt alene og en smule udfordrende første gang. Ud fra det
opstod tanken om at arrangere en koncert med fem solister, hvor dogmet var, at hver
enkelt gik alene på scenen med sine sange.” (ibid.)
Udover at give kunstneren en udfordring og publikum en anderledes oplevelse af
en artist, der måske normalt spiller i et band eller backes op af andre musikere, er dette
format også med til at rokke ved en indgroet kulturel forestilling om, at kvindelige
musikere primært er sangere. Når en kvindelig kunstner akkompagnerer sig selv på scenen – med guitar, synth, klaver, elektroniske tracks eller hvad hun måtte vælge – highlightes det, at hun også selv spiller musikken. Der har været eksempler på publikumsreaktioner ved HUN SOLO-koncerter, der netop fremhævede, at formatet havde gjort
tilskuere opmærksomme på egne fordomme om, at kvinder ikke er instrumentalister.
En lignende kulturel fordom handler om det kompositoriske. Ved en artist talk
med Lydmor i januar i år, fortalte hun eksempelvis, at hun generelt ikke spiller live
sammen med mænd, fordi hun har erfaret, at det så antages, at det er den mandlige musiker, der har komponeret musikken. I Feminint forstærket påpegede flere af
de interviewede kvinder det samme, bl.a. Maria Laurette Friis fra Tys Tys. Hun var
gruppens grundlægger, bandleader, sanger og komponist. Orkestrets øvrige musikere
var mænd. Hun forklarede sine oplevelser således: “Jeg har egentlig aldrig oplevet, at
det har være noget problem at blive tager seriøst, men det har altid været meget, meget
lettere for mig at blive taget seriøst som sangerinde end som komponist og tekstforfatter og producer. Det tror jeg stadig gælder ret mange kvinder (…) Lige i starten var det
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næsten altid pianisten, der blev krediteret som komponist i artikler eller anmeldelser.
Det bliver man jo ekstremt træt af” (Poulsen 2007, 137).
I en kulturtradition som den vestlige, hvor originalitet og kompositorisk ophav tillægges meget høj værdi, risikerer kvindelige musikere en uforskyldt og uretfærdig nedvurdering, når en underliggende kulturel forestilling får modtagere til som udgangspunkt at antage, at det ikke er kvinderne, men en mandlig kollega, der har komponeret værkerne. Det udgør simpelthen en potentiel ekstra barriere, kvindelige musikere
skal forholde sig til. Jeg drøftede engang fænomenet med en mandlig forsanger i et
dansk band, som kunne berette, at det stik modsatte gjorde sig gældende i hans tilfælde. Selv om han ikke spillede nogen instrumenter på scenen, og selv om gruppens
sange blev komponeret i fællesskab, fik han oftest al credit for det skabende arbejde.
Han skulle faktisk kæmpe med det modsatte problem. For ham var det nødvendigt at
gøre en indsats for at rette offentlighedens opmærksomhed mod, at hans bandkolleger, der alle var mænd, også havde været med til at skabe musikken – at det ikke kun
var ham. Der er med andre ord noget, der tyder på, at en kvindelig frontfigur ofte er i
fare for uberettiget at blive frataget sit authorship i kulturens opfattelse af hende, hvorimod en mandlig frontfigur ofte bliver tillagt mere.
For at vende tilbage til HUN SOLO, så har et yderligere aspekt i grundlæggelsen
og vores mål med projektet været at skabe positiv forandring i kulturhistorien og ud
fordre vanetænkning. Det er for eksempel også vigtigt for os, at kvinder er subjekter i
og derved afsendere på deres egne fortællinger.
Kvinders kunst og fortællinger er op gennem historien i overvældende grad blevet formidlet af mænd. Dette er først begyndt at ændre sig nævneværdigt inden for
allernyeste tid. Journalistik om rytmisk musik – et fagfelt, der i altoverskyggende
grad har formuleret og defineret musikkulturens grundfortællinger – har på samme
måde været kendetegnet af en markant større andel af mandlige aktører, og denne
repræsentationsskævhed kan give et andet blik på kunstneren og hendes udtryk og en
vægtning af andre aspekter i kunsten, end hvad kvinder ville lægge vægt på.
Kulturhistorisk bærer kvinders kunst desuden på et historisk efterslæb, der har
anskuet kunst af kvinder som sekundær og af lavere værdi end mænds kunst. Vestlig
kulturhistorie baserer sig på en tradition for at betragte det kunstneriske geni som værende en mand, en opfattelse som har stærk tilknytning til romantikken, hvis idealer i
høj grad har formet den rytmiske musik.
Historisk har kvinders udtryksformer også ofte måttet indordne sig og har i
tidligere tider ikke haft mulighed for at udfolde sig på lige fod med mænds eller er
blevet direkte undertrykt. Dette har haft afsmitning helt op i vor tid, bl.a. i en ringere
bevidsthed om kvinders kunstneriske værker historisk set og færre rollemodeller at
søge inspiration i.
Historisk har det endog forholdt sig sådan, at usædvanlige kvinder, kvinder med
særlige evner eller kundskaber, har været særligt udsat for at blive betragtet med
mistro og stigmatisering.
Bevidstheden om denne historiske arv er også en vigtig baggrund for det nutidige
arbejde med at synliggøre kunst skabt af kvinder.
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Opblomstringer af fællesskaber
HUN SOLO er som nævnt et enkelt blandt en række af netværksinitiativer for kvinder
og kønsminoriteter i musikkens verden, som er opstået i 2010’erne.
Women In Live Music, forkortet WILM, med den danske CEO Malle Kaas, fokuserer
på live-produktionssiden, hvor kvinder også er i markant undertal. WILM er en europæisk sammenslutning af kvindelige lydteknikere, lysteknikere, tourmanagers, stagemanagers og andre behind-the-scenes-faggrupper. WILM-netværket fungerer både som
et online-community og som en database, hvor brancheaktører kan finde kvindelige
crew-medlemmer. Desuden organiserer WILM meet-ups blandt medlemmer på tværs
af landegrænser og organiserer workshops – tiltag, der styrker kompetencer, netværksbånd og faglige og personlige fællesskaber.
GRAMEX’ førnævnte radio-top-ti-lister og deres fravær af kvindelig repræsentation
tre år i træk har været en anden faktor, der har affødt flere initiativer med sigte om at
skabe en mere balanceret kønsrepræsentation i musikkens miljøer.
I 2018 oprettede sanger og sangskriver Fallulah playlisten Hej Søster på Spotify for
at sætte fokus på kvindelige kunstnere. Playlisten har aktuelt i omegnen af 5400 følgere og indeholder over 16 timers musik. Omkring playlisten og en tilhørende Instagram-profil er et feministisk community vokset frem. Hej Søster udvidede sidenhen
med koncert-events, og i februar 2020 føjedes en podcast til på netmediet Heartbeats.
På Heartbeats’ website beskrives emnerne for Hej Søster-podcasten som ”meget mere
end repræsentation i musikbranchen. I hver episode inviterer Fallulah to gæster i studiet til en samtale om, hvordan kvinder bedre kan løfte hinanden og gøre verden til et
endnu vildere sted at være.” (Collin 2020).
Året efter grundlæggelsen af Hej Søster i 2018 så endnu et initiativ dagens lys.
Musikbevægelsen af 2019 blev etableret i sommeren ’19 som reaktion på endnu en
række top-ti-opgørelser fra Gramex uden kvindelige artister. Musikbevægelsen af 2019
begyndte som en Facebookgruppe for kønsminoriteter i den danske musikbranche, og
sidenhen er flere fora kommet til, der alle er for kvinder, ikke-binære og transpersoner, som beskæftiger sig med musik foran, på og bag scenen. Facebookgruppen har
aktuelt omkring 2300 medlemmer og er et forum for udveksling af erfaringer, holdninger, gensidig hjælp og gode råd – alt sammen med henblik på at styrke og støtte
hinanden og skærpe opmærksomheden på kønsubalancen og arbejde for forandring.
Musikbevægelsen af 2019 eksisterer også som en Instagram-profil, der jævnligt lader
bevægelsens medlemmer lave take-overs og dermed portrættere sig selv og fortælle om
de emner, der optager dem hver især. I efteråret 2019 blev Foreningen Musikbevægelsen af 2019 stiftet som et separat led i arbejdet for ligestilling (Frank 2021). Musik
bevægelsens fora er således både safe spaces for debatter, samtaler og fællesskabsstøtte
foreningens medlemmer imellem og samtidig en aktør, der arbejder udadvendt politisk for at ændre kønsubalancen.
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Medierede budskaber
I 2020 var det som om en række strømninger løb sammen og kulminerede i en kraftfuld bølge, der for alvor har skabt gennemslag i musikbranchen. Blandt disse strømninger er dels de mange fællesskabs-initiativer beskrevet i det foregående, og dels det,
der kaldes den anden bølge af #MeToo i Danmark. Portene for den anden #MeToobølge blev som bekendt slået op via Sofie Lindes tale ved Zulu Comedy Awards i
august 2020, hvor hun bl.a. fortalte sin personlige historie om som 18-årig at blive antastet af en “stor tv-kanon” og bedt om at give ham et blowjob med trusler om, at han
ellers ville ødelægge hendes karriere. Lindes offentlige vidnesbyrd afstedkom en strøm
af solidaritetserklæringer og opfølgende sexismevidnesbyrd i store medier fra en lang
række faggrupper, herunder 97 kvindelige musikere, som stod samlet frem med egne
beretninger om sexistisk behandling og overgreb i en omfattende artikel i Politiken
(Wind-Friis, Dalsgaard, Søndergaard og Jensen 2020).
I musikbranchen var jorden dog blevet gødet for sexismeopgøret allerede inden
Sofie Lindes tale. En én-stjernet anmeldelse af trioen Velvet Volumes nye album i
Ekstra Bladet med overskriften “Amatøragtige: Ulideligt jysk band” skrevet af Thomas
Treo i maj var tændsats (Treo 2020). Den danske musiker Lydmor (Jenny Rossander)
tog til genmæle over for anmeldelsen med en kommentarartikel i GAFFA under overskriften “Så er det nok, Ekstra Bladet”, hvor hun gik i rette med den overordnede holdning til kvindelige kunstnere i Treos anmeldelser. Bl.a. kritiserede hun skarpt: ”At det
skal handle om det faktum, at de er kvinder, om hvad de har på, og hvad han synes
om det. Om han så kalder Madonna “en dum blondine” eller Lana Del Rey “en fæl
narrefisse”, er det altid tydeligt, hvad hans holdning til kvindelig tilstedeværelse på en
scene er” (Rossander 2020).
Nogle undrede sig over, hvorfor Treos anmeldelse af Velvet Volume blev opfattet som sexistisk, da den ikke indeholdt explicit nedgørende ord som fx førnævnte
“narrefisse”. Anmeldelsen opererede mere subtilt. En af de sammenligninger, Treo benyttede i anmeldelsen, lød: “Symptomatisk larmer titelnummeret, som det må have
lydt, da pigerne sloges om slikskålen i kravlegården” (Treo 2020). Den norske forsker Berit Ås er kendt for sin kortlægning af det, hun har kaldt herskerteknikker, og
som netop handler om patriarkalsk magtbevarelse ved at bruge herskerteknikkerne
til at holde kvinder ude eller nede (Ås 1979). Disse teknikker opsummerede Ås som
usynliggørelse, latterliggørelse, tilbageholdelse af information, dobbeltafstraffelse
samt påføring af skyld og skam. Senere er begrebet blevet nuanceret yderligere med
bl.a. “umyndiggørelse/patronisering” som en tilføjelse (Fast Jensen, Torp, Brandstrup,
Sørensen, Højbjerg, Jensen, Gregersen, Hansen og Sørensen 2007). Denne teknik, altså patronisering i form af nedladende italesættelse af alder, sammenholdt med latterliggørelse, er et af eksemplerne på den sexisme, som anmeldelsen udfolder.
Lydmors kritik af Thomas Treo blev samlet op i flere store medier. Både TV 2 og
DR lod Lydmor og Ekstra Bladets daværende chefredaktør Poul Madsen debattere
sexisme og anmelderpraksis i store nyhedsprogrammer. I Politikens faste “Mediekommentar” påpegede Søren Schultz Jørgensen under overskriften “»Punkteret sexdukke«
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og »syg kælling«: Hvorfor skriver Thomas Treo fra Ekstra Bladet stadig sexistisk om
kvinder?”, at den debat, Lydmor havde åbnet, var vigtig af mange årsager. Bl.a. skrev
Schultz Jørgensen, at: “Den viser for det første, at sexismen – ikke bare den subtile og
skjulte, men også den eksplicitte, der bevidst går efter at skabe klik og annoncekroner
på nettet – stadig trives i dele af den danske mediebranche. Den forsvinder næppe,
før de sidste brovtende boomere har forladt redaktionslokalerne. Buhet eller båret ud”
(Schultz Jørgensen 2020).
I hvad der efterhånden tog form af en slags serie i GAFFA, støttede flere andre musikere hen over året op om Lydmors kritik og bredte den ud. En af de første var Caroline
Henderson der fulgte op med kommentar-artiklen “Da Lydmoren og Jazzsangerinden
mødte hulemændene” i GAFFA i juni (Henderson 2020).
I september føjede Annika Aakjær sine personlige oplevelser og overvejelser til debatten, ligeledes i en GAFFA-kommentarartikel. Under overskriften ”Nu skal musikbranchen også til at lytte” berettede hun om egne oplevelser med anmelder-sexisme
og forklarede bl.a. de skadelige effekter af fænomenet ‘negativity bias’: “Jeg så engang
Dr. Phil fortælle en skuespillerinde, der havde været udsat for en masse internethad, at
de ondskabsfulde og sårende ord kun behøver at blive sagt eller læst en enkelt gang.
Herefter skal din egen hjerne nok sørge for at gentage det tusindvis af gange – særligt
i de situationer, hvor man træder forkert. Så henter hjernen de grimme ord frem fra
det sted, hvor skammen sidder” (Aakjær 2020). Aakjær folder desuden debatten videre
ud ved at fremlægge eksempler på sexistiske udtalelser, hun havde været vidne til på
pladeselskaber, herunder en samtale mellem to midaldrende, mandlige pladeselskabsfolk, der om en kunstner havde sagt: “Hun er jo sådan set meget fræk og kan nogenlunde synge, og så skal vi bare have fyret bandet og fundet et godt repertoire til hende”
(ibid.). Aakjær fortalte senere, at det drejede sig om en nu internationalt kendt dansk
kunstner. De to pladeselskabsfolk havde været blinde over for denne kvindes talent
og mere optaget af at omforme hende til deres egen kreation frem for at styrke og
løfte de kvaliteter, hun kom med. I artiklen genfortæller Aakjær også en oplevelse med
en større dansk producer, der direkte havde fortalt hende, at pladeselskaber prioriterer
forskelligt alt efter kunstneres køn, både hvad angår økonomi og graden af langsigtet
karriereplanlægning: “(…) med de mandlige artister følger der flere penge til produktion. Der er også flere ansatte på projektet til at hjælpe musikken frem, og derudover
er der plads til flere svipsere hos dem, der er længere line. Med de kvindelige artister
skulle den gerne være der med det samme” (ibid.).
Som del af samme serie af kommentar-artikler i GAFFA vendte en mandlig booker blikket mod egen fortid. ”Jeg har svigtet en kvindelig artist. Det må ikke ske igen”
fastslog Malte Birkelund, mangeårig booker, bl.a. hos det store bureau PDH Music.
Hans artikel belyste egne tidligere blinde vinkler og fortalte heriblandt om, hvordan
han havde deltaget i negativ kønsbaseret behandling af Fallulah, som han var booker for. “Vi var altid en flok mænd, som kunne blive enige om, hvorvidt hun var besværlig, sur eller for sart – bag hendes ryg,” skriver han og perspektiverer: “På samme tid arbejdede jeg også med mandlige artister, der ligesom Fallulah var succes- og
talentfulde. Bag deres ryg kaldte vi dem for egocentriske og ambitiøse, men aldrig for
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at være “sur” eller “sart”. Se, det er en ærgerlig forskelsbehandling mellem mænd og
kvinder” (Birkelund 2020). I relation hertil konstaterer Birkelund, at han svigtede sin
ypperste funktion i forhold til den artist, han repræsenterede: “(…) jeg ved, at jeg ikke
hjalp hende nok til at kunne finde plads i branchen, og få ro til at skrive og turnere
med sin musik” (ibid.).
Det, som musikbranchen i mange år havde benægtet eller ikke ønsket at tale om – at
vilkårerne ikke er lige uanset køn – blev for første gang lagt åbent frem i løbet af 2020.

Plads nok til mange?
I oktober 2020 bragte Politiken som nævnt en stor vidnesbyrd-artikel, hvor 97 kvinder fra den danske musikbranche stod frem med beretninger om de mange former
for sexistisk adfærd, de havde oplevet igennem deres karrierer i branchen (Wind-Friis,
Dalsgaard, Søndergaard og Jensen 2020). Overskriften lød: “Kvinder i dansk musik
skal være unge og ’fuckable’, og der må ikke være for mange af dem.” Eksemplerne
i artiklen spænder bredt. Der er de fysiske overgreb, som at blive befamlet eller udsat
for andre former for uønskede seksuelle handlinger. Der er eksempler på at blive bedt
om seksuelle ydelser til gengæld for hjælp, lønforhøjelse eller for at blive booket eller
signet. Der er nedgørende udsagn, som når Barbara Moleko på 34 år fortæller, at hun
fra en magtfuld mand i branchen fik at vide: “Nu skal vi altså til at have noget musik
ud, for du er ved at have den alder, hvor der ikke længere er nogen, der har lyst til at
røre ved dig” (ibid.).
Flere af artiklens medvirkende fortæller også, at det har været udbredt i branchen
at blive afvist fra projekter eller ikke at blive booket ud fra en holdning om, at der kun
kan være en eller få kvinder ad gangen inden for en genre. Den svenske musikjournalist Annah Björk kalder det “konkurrencemyten” og perspektiverer fænomenet således
i artiklen: “Konkurrencemyten er en subtil, men enormt stærk struktur (…). Det er den
gamle såkaldte sandhed om, at der kun kan være én pige i enhver kontekst, og at alle
andre piger er potentielle trusler. Det er en kæmpestor myte, der trænger til at blive
punkteret” (ibid.). Denne pointe, som også er fremhævet i artiklens overskrift, kan
perspektiveres til begrebet “queen bee syndrome”, som har sin oprindelse inden for
psykologisk kønsforskning i begyndelsen af 70’erne (Staines, Tavris og Jayaratne 1974).
Tre forskere formulerede det i 1974 som begreb for et observeret fænomen, der indikerede, at visse succesfulde kvinder inden for et mandsdomineret felt behandlede under
ordnede kvinder mere kritisk eller holdt andre kvinder ude eller nede. Fænomenet kan
overfladisk set tage sig ud som et usympatisk træk i kvindelig mentalitet, men hollandske forskere som Naomi Ellemers, der beskæftiger sig med arbejdspladspsykologi, har
argumenteret for, at fænomenet skyldes den sexisme, kvinder har mødt (Ellemers og
van den Heuvel 2004). Er man minoritet på et felt kan det være medvirkende til, at
man mere eller mindre ubevidst forholder sig usolidarisk med andre fra egen gruppe af
flere årsager, bl.a. for at beskytte sin egen position. I forhold til “queen bee”-fænomenet har Ellemers således påpeget, at problemet ikke skal løses på det individuelle plan,
men ved at forandre de organisationer, der giver anledning til, at problemet opstår.
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Nye toner hos store gatekeepers og skabelse i fællesskaber
Når man følger sporene op gennem dansk musikliv i 2010’erne og ind i det nye årti,
tegner der sig en støt voksende bevidsthed om kønsubalancen og den skæve repræsentation fulgt af et tiltagende fokus på udfordringerne og en voksende aktivisme. Med
læringsinitiativer som Pop-Pilot, She Can Play og Beats By Girlz, kunstneriske tiltag
som HUN SOLO og netværksprojekter som Musikbevægelsen af 2019 samt de mange
andre initiativer nævnt i denne artikel, ser problematikken ud til at have affødt et omfattende kulturelt entreprenørskab båret af fællesskaber. Et entreprenørskab som videre har været med til at øge opmærksomheden på skævhederne og bragt nye tiltag på
bane, nogle fra græsrodsniveau, andre fra de store aktører i branchen.
I HUN SOLO har vi samtidig oplevet flere eksempler på, at fællesskabet bringer nye
kunstneriske alliancer og skabelse af ny kunst med sig. For eksempel i form af en stor
artist, der løfter en upcoming kunstner frem, som da Eivør tog Hannah S chneiders
band AyOwA med som opvarmning ved koncerter i Europa, efter at Eivør og H
 annah
Schneider havde været en del af samme HUN SOLO-turné. Eller i form af direkte
kunstnerisk skabelse relateret til projektet, som da Dicte i 2018 ved HUN SOLOs markering af FNs Internationale Pigedag på Vega ankom om eftermiddagen og fortalte,
at hun optændt af #MeToo og kampen for pigers og kvinders rettigheder var gået i
gang med at skrive et nummer. Hun måtte hjem og gøre det færdig. Ved aftenens koncert havde “I’m On Fire” uropførelse – med et omkvæd, der indeholder linjer som
“Hallelujah for the beaten / hallelujah for the voice / hallelujah for the women / who
dare make the choice.” Sangen er nu at finde på Dictes album All Good as It Is. Et andet
eksempel på kunstnerisk nyskabelse er, at Selina Gin, der var en del af trioen Nelson
Can, komponerede flere nye sange specifikt til sit HUN SOLO-soloset på Hotel Cecil.
De kunstneriske nybrud kan også handle om at opleve empowerment for de involverede artister. Drew Sycamore akkompagnerede som noget nyt sig selv på guitar ved en
HUN SOLO-koncert og udtrykte, at det “benspænd”, som soloformatet var, først var
en overvindelse, men derpå havde givet hende en nyoplevet tiltro til, at hun kunne
spille live alene, og at hun kunne bruge guitaren på scenen.
Også fra musiklivets allermest indflydelsesrige aktører har synet på diversitet og
blikket for mangfoldighed som en ressource løftet sig i løbet af 2010’erne. I sidste
halvdel af årtiet synes der at være indtruffet en gennemgribende holdningsændring til
køn og diversitet blandt magtfulde brancheaktører. Hvor eksempelvis Roskilde Festival i begyndelsen og midten af 2010’erne gav udtryk for ikke at forholde sig til kønsdiversitet, har festivalen sidenhen introduceret en aktiv politik om at skabe bedre
kønsbalance og berigelse af musiklivet. I en hensigtserklæring på festivalens website med titlen “Ligestilling” kan man læse, at: “Vi vil proaktivt ændre verden, og vi
ønsker at give kvinder en bedre chance for at være en del af musikbranchen. Vi føler,
at vi har et ansvar for at få indflydelse og ændre tingene til det bedre. Både på og
uden for scenen.”11
11

”Ligestilling.” Roskilde Festival. https://www.roskilde-festival.dk/da/about/solidarity/equality/genderequality/
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Mens Roskilde Festival tog skridtet for nogle år siden, så er DR først på det allerseneste kommet med. En artikel i Politiken fra februar 2021 fortæller, at DR i efteråret 2020 søsatte “et projekt, der skal sikre flere kvinder i DR’s musiktilbud på tværs af
radiokanalerne. Senere vil der også komme fokus på tv og på redaktionelle indsatser”
(Wind-Friis 2021). Indsatsen er ifølge artiklen implementeret ud fra en erkendelse af,
at kvindelige talenter har for svært ved at komme i radioen. Kasper Tøstesen, der er
ledende DR-redaktionschef i Kultur, Børn og Unge med ansvar for P3, P4, P5 og P6,
udtaler til artiklen: “Det er helt centralt, at vi som branche finder ud af, præcis hvorfor
og hvor det er, kæden hopper af, og får gjort noget ved det, så flere kvindelige talenter – både komponister, sangere, musikere og producere – bliver udgivet og spillet i
radioen. Det er i min optik den store opgave, og der vil vi i DR gå aktivt ind og spille
en vigtig rolle.” (ibid.).
Netop nu tegner der sig således et billede af, at indflydelsesrige musikbranche
aktører aktivt melder ud, at de ønsker at arbejde for ændringer i de strukturer, der gør
det sværere for kvinder og kønsminoriteter at få karrierer i branchen. Det interessante
bliver at følge, hvilke initiativer, der sættes i værk. Og ikke mindst, om de erklærede
hensigter og projekterede initiativer vil blive fastholdt. Sagt på en anden måde: Vil vi
se “real change”? Vil der komme en forandring, der bliver forankret og ikke forsvinder
som en bølge, der trækker sig tilbage igen? Det er vigtigt at have blik for dette fremadrettet. Ligesom det også er værd at arbejde med at finde nye og flere metoder til at
få kønsfordelingen mere i balance. Vi står et sted, hvor potentialerne ligger åbne og
tegner til at være lige til at gribe.
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