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Jeg opfatter mig selv som øremusiker. Hvis jeg på scenen får udleveret 

en node, så kigger jeg på den, men mit instinkt fortæller mig, at jeg skal 

lægge den væk og bare spille på øret. Det ligger også i selve det at 

improvisere - ret beset kan man jo slet ikke ”improvisere efter noder”, 
hvis det skal gå ærligt til. For så er det ikke improvisation. At spille på 

øret er jazzens kerne, kan man sige. Hvis en musiker i bandet pludselig 

begynder at spille et eller andet, så tænker jeg ikke, gud nej, hvad jeg 

skal jeg nu gøre - tværtimod! Så bliver jeg glad, fordi det er en 

udfordring fuld af jazz og muligheder for, at der kan ske alt muligt. Øret 

er også fuld af tradition og historie, og når jeg spiller på øret, så er alt 

det, jeg nogensinde har hørt og oplevet, med mig. Mange spiller det, 

der står i noden, mere eller mindre historieløst. Så bliver det hurtigt 

kedeligt at høre på. Jeg kan næsten blive helt bange for en node - 

hvilken betydning og mening for musikken har det, der står lige der? 

Og det begrænser mig i mit spil.  
 

Søren Kristiansen, pianist 

 
 

Det sker tit for mig, at jeg ubevidst søger tilbage til sangenes 

udgangspunkt, sådan som de blev skabt og spillet oprindeligt. Jeg har 

hørt alle sangene nærmest fra før, jeg kunne gå! De er printet ind i mit 

øre på en eller anden mærkelig måde, og det er jo derfor, jeg har så 

mange meninger om det. Hvis jeg skal spille noget andet eller nogle 

andre akkorder, så skal jeg til at tænke og forholde mig bevidst til 

musikken; og der vil jeg jo helst spille på intuitionen i stedet for. Hvis 

jeg skal spille over nogle nye akkorder, så gør jeg faktisk det, at jeg øver 

mig rigtig meget for at få et 'nyt print' lagt ind i mit øre, kan man sige. 

Så kan jeg høre det for mit indre øre. 
 

Christina von Bülow, saxofonist 

 

 
Det er altid med ørene først! Når man spontant skaber musik sammen 

på den måde, så udløser det et eller andet måske ligesom, hvis man 

løber eller tager stoffer. Oplevelsen er på den måde meget større end 

de enkelte dele eller elementer i musikken. Man løfter noget op på et 

højere plan på en måde. Løfter i flok. Og der er noget åndeligt 

opløftende i dette fællesskab. 

Nikolaj Hess, pianist
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FORORD 

Denne afhandling præsenterer forskning, som er en del af et fælles 

forskningsprogram på danske musikkonservatorier initieret og finansieret af 

Kulturministeriet i 2011. Formålet med dette forskningsprogram er todelt: for 

det første at kvalificere de kunstneriske og pædagogiske uddannelser på 

musikkonservatorierne; og for det andet at udvikle og forankre 

forskningskompetencer inden for lærerkollegiet på de enkelte musik-

konservatorier. Det er et formuleret krav til forskningsprogrammet, at den 

udførte forskning skal være både relevant og nyttig med hensyn til den 

kunstneriske og pædagogiske virksomhed på de deltagende institutioner. 

Afhandlingens valg af emne og genstandsfelt er informeret af de aktuelle 

udfordringer og behov for formel viden om jazzmusikere og jazzperformance 

med henblik på at skabe tidssvarende og kulturrelevante uddannelser på 

musikkonservatorier, universiteter og musikskoler i Danmark såvel som i Norden 

og resten af verden. 

 Derudover har Copenhagen Business School (CBS) støttet dette 

forskningsprojekt via forskningsprogrammet Society, Art, Culture, Renaissance, 

and Evolution (SACRE, 2014). Dette sker ud fra ønsket om at trække på 

undersøgelsens opnåede resultater omkring betydningen af improvisation, 

spontanitet og gruppeprocesser for skabelse af mening, dannelse og 

bæredygtighed i en visuel og mediestyret samtidskultur. Jeg har derfor indgået i 

dette projekt som en del af SACREs forskningsgruppe på CBS og har været 

medlem af SACREs styregruppe siden januar 2014. 
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TAK TIL 

Denne afhandling har i en vis forstand været undervejs i mere end 30 år, selv om 

jeg først for alvor er blevet bevidst om det inden for de seneste tre år. I august 

1982 var jeg som ny optaget studerende på Musikvidenskabeligt Institut i 

København på rustur med mine kommende studiekammerater; jeg var begyndt 

at spille elbas et halvt års tid før studiestart, og i kursusejendommens kantine var 

der allerede på rusturens første dag sat en scene op, og en jamsession var i fuld 

gang. En pianist, en trommeslager og en guitarist var godt i gang med at spille, 

og kun bas pladsen stod tom. Selv om jeg mest havde siddet derhjemme og lært 

Queen og Earth, Wind and Fire basgange på øret, så tog jeg alligevel mod til mig 

og gik op på scenen med min bas. Jeg fik sat den til en forstærker og satte mig 

ned; og det næste, der skete var, at pianisten aftalte at spille ”Autumn Leaves” 

med guitaristen og – til min store skræk – straks begyndte at tælle for. 

Jeg anede ikke, hvad ”Autumn Leaves” var for en sang, for jeg kendte endnu 

ikke Real Book og vidste derfor endnu ikke, hvad en jazzstandard var for noget; 

og efter et par pinlige minutter med en jazzgruppe, der forsøgte at spille med en 

panisk el-bassist, så blev jeg resolut smidt ned af scenen. Dette mit første store 

musikalske nederlag (det første af mange) blev startskuddet på min kamp for at 

blive en god jazzmusiker; og siden da har jeg forsøgt at fatte, hvad jazz er, hvad 

en kontrabas er, og hvordan man kan få lov til at spille denne fantastiske musik 

sammen med andre jazzmusikere. Lange dage foran pladespilleren og utallige 

nætter som en skygge efter Hugo Rasmussens kontrabas på jazzturné i det 

københavnske værtshusliv. De Tre Musketerer, Wessels Kro, Skindbuksen og 

Palæ Bar kombineret med en evig, ulige kamp med tarmstrenge, mandelolie, 

harpiks og vabler. Takket være den musikvidenskabelige rustur kom mit liv til at 

handle om jazz i stedet for Queen og Earth, Wind and Fire, og Jens Westergaard 

Madsens kurser på Musikvidenskab i jazzimprovisation og Big Band arrangement 

fortrængte snart koralharmonisering og sangtimer. Fire år senere blev jeg 

optaget som studerende på første årgang på det nyligt åbnede Konservatorium 

for Rytmisk Improvisationsmusik, og ti år efter min bortvisning fra MI rusturens 

jamsession blev jeg ansat som timelærer i sammenspil, hørelære og arrangement 

på den selvsamme institution; og ikke længe efter igen havde jeg nu selv som 
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docent i hovedfagene sammenspil og hovedinstrument ansvaret for unge 

menneskers musikuddannelse i rytmisk improvisationsmusik.  

Jeg har igennem disse mere end 30 år været så heldig at få lov til at lære at 

spille jazz ved rent faktisk at spille musikken live med nogle af Danmarks og 

verdens bedste jazzmusikere; og jeg skylder dem alt. At fremhæve nogle frem for 

andre er uretfærdigt, men jeg kan alligevel ikke lade være med at sig tak til de 

musikere og læremestre, der igennem årene har gjort sig den ulejlighed at holde 

mig fast på musikken; give venlige skub i den rigtige retning og råbe op, når jeg 

blev for skråsikker på mig selv og min time: en stor tak til Niels-Henning Ørsted 

Pedersen, Kenny Drew, John Scofield, Ole Stolle, Ole Kock Hansen, Eddie Gomez, 

Bent Haastrup, Etta Cameron, Debbie Cameron, Steen Vig, Lee Konitz, Finn 

Ziegler, Muhal Richard Abrams, Jesper Thilo, David Murray, Sven-Erik Nørregaard 

og Leif Johansson. 

At lære at forske minder mig på mange måder om det at lære at spille jazz; 

det er ikke tilstrækkeligt at vide noget om forskning, det er ligefrem en kundskab 

forstået som dét at kunne-forske – og det kræver mange og gentagne 

eksperimenter og en helt ubeskrivelig mængde skribentvirksomhed. Jeg har lært, 

at dét at skrive er at tænke, og disse tre forløbne år som Ph.d. stipendiat har lært 

mig at værdsætte også den 8. og 9. gennemskrivning af den samme lille passage 

og det samme kapitel; det kan – og skal – altid blive bedre! Her har min vejleder 

Fabian Holt på en lydhør og meget tålmodig men samtidig kompromisløs måde 

vist mig, at forskning er vigtigt; og jeg har haft den glæde at opleve, hvad det vil 

sige at forske sammen og blive inviteret med ind i Fabians værksted. Tak, Fabian!  

Jeg vil også takke professor Bo Jacobsen fra Københavns Universitet for 

inspiration og engagement i mit projekt og professor Ida Willig for at lukke mig – 

en jazzmusiker – ind på Roskilde Universitets forskerskole; og jeg vil takke 

Kulturministeriet, Rytmisk Musikkonservatorium samt Center for 

Virksomhedsledelse på Copenhagen Business School for økonomisk støtte til 

projektet. 

Jeg har haft en helt utrolig stor glæde af de mange Ph.d. kurser, af 

konferencer og af forskningsgrupperne på Roskilde Universitet og Copenhagen 

Business School, og her vil jeg især takke professor Dorthe Jørgensen fra Aarhus 

Universitet samt Søren Tinning for inspirerende kurser og forelæsninger, hvilket 

denne afhandling også vidner om.
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FORSPIL: BALLADE I JAZZLAND 

Der er ballade i jazzland. I både de traditionelle og på de sociale medier 
fyger anklager og eder lige nu rundt, så man skulle tro, at det handlede 
om liv og død. Og det gør det måske også.1 

I november 2014 blussede en debat op mellem musikere, spillesteder, 

musikanmeldere og bevillingsgivere omhandlende Copenhagen Jazzhouse i 

dagspresse, på lokal-tv, internettet, de sociale medier og på mail; en debat, som 

blev sat i gang af jazzanmelder Christian Munch-Hansen fra dagbladet Politiken, 

da han i en klumme under titlen Er Jazzhouse et jazzhus eller hvad? 

problematiserede, at spillestedet præsenterede for lidt etableret jazz til fordel 

for eksperimenterende rock- og støjmusik. Munch-Hansen stillede i sin klumme 

spørgsmålet ”Er huset ved at afhænde sit oprindelige publikum og sin hidtidige 
status på grund af en programlægning, der er kørt af sporet?” (Munch-Hansen, 

2014). 

Munch-Hansen genstartede dermed en debat, som fem år tidligere, i 20092, 

havde splittet det danske jazzmiljø op i to hovedgrupper: kritikerne af Jazzhouse 

på den ene side, der fandt udviklingen problematisk, da Jazzhouse som regionalt 

spillested modtager offentlig støtte for til gengæld at præsentere og udvikle 

både den etablerede og den progressive og grænsesøgende jazz – og fortalerne 

for Jazzhouse på den anden side, der ikke kunne tilslutte sig kritikken, da jazz som 

musikkultur netop definerer sig ud fra sin evne til konstant at genopfinde sig selv 

i nye udtryk, former og genrer. 

 Disse debatter synliggjorde nogle holdningsforskelle, som gik midt ned 

imellem de enkelte musikere, spillesteder og anmeldere snarere end at udgøre 

                                                           
1  Kulturredaktør Lars Rix i Berlingske Tidende 30. november 2014 i artiklen ”Stop 
Jazzkrigen” (Rix, 2014) 
2 Denne første debat i 2009 blev ført på Jazzblog.dk, hvor en lang række jazzmusikere, 
bookere og debattører gav deres mening til kende, ikke blot om Copenhagen Jazzhouse 
men også om jazzkulturens væsen, forudsætninger og fremtid. 
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ydre skillelinjer mellem de respektive grupper af aktører. Således italesatte 

debatterne dermed en ikke tidligere set splittelse internt mellem jazzmusikere, 

mellem anmeldere og mellem spillestedsbookere i spørgsmålet om, hvad jazz er 

og hvilken rolle musiklivets aktører kan og bør spille i jazzkulturens formidling og 

udvikling. I den seneste, korte debat over nogle dage i november 2014 kom 

centrale perspektiver på det danske jazzmiljøs selvforståelse til syne; og det på 

en måde, der tydeliggjorde, at jazzkulturen har svært ved at organisere sig 

diskursivt. Dette medførte, at debatten i stedet for øget gensidig forståelse og 

sammenhold endte med, hvad Rix betegnede som ballade i jazzland i form af 

enkeltsceners og enkeltpersoners kamp for legitimitet og overlevelse. 

Nedenfor redegøres for november måneds debat mellem musikere, 

journalister, jazzfotografer og kulturaktører i tidsrummet d. 26.-30. november 

20143. Debatten startede som en mailkorrespondance, der derefter flyttede over 

i facebooktråde, nyhedsblogs, lokal-tv og undervejs tilbage igen mellem mails og 

facebooktråde – alt sammen båret af de enkelte debatdeltageres ønske om at 

fortsætte debatten på netop deres platform. Dermed havde kun få deltagere fuld 

adgang til alle indlæg i debatten, og det resulterede i flere samtidige og forskudte 

del-debatter med hver deres fokus. Jeg har her samlet en række af de mest 

markante indlæg fra de forskellige positioner i debatten (med angivelse af 

platform i parentes):  

[Mail] 26.nov. 2014 kl. 14:22 – Christian Munch-Hansen, jazzanmelder: 
To whom it may concern: I morgen torsdag er der debat i TV2Lorry (vist 

nok kl. 15) om Jazzhouse som jazzhus. 

 

[Facebook] 26.nov. 2014 kl. 14:35 – Kenneth Agerholm, jazzmusiker: 

Da bebop startede, mente flertallet i starten at det ikke var jazz. Da Miles 

gik elektrisk, var det jazzens død. Vi må huske, at jazzen altid har været 

arnestedet for udvikling. Ikke et museum. Jazz house skal afspejle det - Big 

time. Ikke kun det - men også det. 

 

[Mail] 26. nov. 2014, kl. 15:40 – Jan Persson, jazzfotograf: 
Den tendens, der er til i jazzkredse med blot at feje tingene ind under 

                                                           
3 Jeg har redaktionelt justeret de enkelte indlæg i en kondensering af tilkendegivelserne, 
således at de står klart frem; og personlig kritik er udeladt, da jeg ser den som irrelevant 
for denne case.  
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gulvtæppet for ikke at skade sagen og især pengekassen fra fondene, den 

er fuldkommen fejlplaceret. Nu er der blevet holdt kæft alt for længe. At 

den daglige ledelse [i Copenhagen Jazzhouse] er problematisk er en ting, 

men hvad foretager bestyrelsen sig? Men lad os gøre det enkelt. Vi kan da 

fjerne navnet og tilskuddet fra Copenhagen Jazzhouse. Og så kan de jo 

kalde sig det, de vil, og spille alle mulige mærkelige ting. 

 

[Mail] 27. nov. 2014, kl. 11:28 – Jens Skou Olsen, jazzmusiker: 

Jazzkulturen er presset fra alle sider, og det er afgørende, at vi ikke også 

internt begynder at hakke på hinanden. Vi skal give hinanden plads og lytte 

til hinanden! Det er vel i virkeligheden jazzens inderste væsen, at vi alle 

har en stemme og kan komme til at spille en solo. 

 

[TV2LORRY] 27. nov. 2014, kl. 15:04 – Frederik Elkær Denning, 

jazzanmelder: 

Jeg synes, at det er problematisk, at Christian [Munch-Hansen] i sin kritik i 

Politiken siger, at der ikke er nok jazz, og at Jazzhouse ikke overholder 

rammeaftalen med kommunen og staten. Når jeg kigger på Jazzhouses 

program, så ser jeg helt vildt meget jazz, og jeg ser en ekstrem bredde. Jeg 

synes, at det er fantastisk, at man kan se Lennart Ginmann og Pierre Dørge 

samme sted som man kan se udfordrende ting som Paal Nilssen-Love og 

Anthony Braxton. Det jeg oplever nu, det er, at de nu går hånd i hånd, og 

at der er plads til begge dele. Kritikken undrer mig, fordi jeg oplever, at der 

er en ekstrem bredde nu. Før i tiden var det en meget bestemt del af den 

etablerede jazz, og det oplevede jeg som en lukket klub. Det var bare de 

samme musikere, der gik igen. 

 

[TV2LORRY] 27. nov. 2014, kl. 15:06 – Lars Rix, jazzanmelder: 

Jazzhouse har en forpligtelse over for musikken og ikke nødvendigvis over 

for den her lidt dogmatiske tankegang om, at det skal være jazzmusik, det 

skal være rockmusik, det skal være popmusik. Musik i dag bliver blandet 

på alle mulige forskellige måder med alle mulige forskellige genrer, og det 

er kun på den måde, at jazzen ligesom kan udvikle sig, få et nyt publikum 

og møde nogle nye mennesker. Og det synes jeg faktisk, at Jazzhouse har 

været rigtig gode til og måske de bedste til at gøre herhjemme 

overhovedet. Jazzhouse har formået at tiltrække en ungt, jazzinteresseret 

publikum til huse måske i modsætning til mange andre steder i 

København, som også har jazz på repertoiret. Og det må man bifalde. 
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[Mail] 27. nov. 2014, kl. 15:36 – Ib Skovgaard, tidl. DR medarbejder: 

Kære Venner, dette er for mig at se en futil og intetsigende debat blandt 

"gamle mænd", der ikke rokker ved noget som helst. Hvorfor er der ikke 

en eneste deltager af yngre eller ung årgang? Og da vi i København 

forvejen har spillesteder som Paradise, (Unicorn), Montmartre, Sofies 

Kælder og et hav af andre steder - er det så ikke lidt svært at se, hvad 

problemet egentlig er? 
 

[Mail] 27. nov. 2014, kl. 21:13 – Trine-Lise Væring, sanger/komponist: 

Jeg har ved Gud aldrig været tilhænger af et smalt jazzbegreb, og jeg er 

rimelig uinteresseret i mainstream som genre. Derfor synes jeg heller ikke, 

at Jazzhouse skal gå hverken Paradise eller Sofiekælderen i bedene, men 

det er vel heller ikke det, vi snakker om! Det er bare det, at Jazzhouse skal 

være et rimelig rummeligt sted. Der skal være plads også til det, der ligger 

lidt mere inden for jazzens traditionelle kerneydelse. For er det ikke bare 

det bedste, der skal have plads på den nationale jazzscene? 

     Det ærgrer mig, når programmet bliver for "spidsvinklet", fordi det så 

udelukker så megen god musik. Når projektfeberen tager over, og alt skal 

være særlige projekter, der ser spændende ud på papiret, men sjældent 

lyder uforglemmeligt, fordi folk har brugt alle kræfterne på at undfange 

ideen om, at det er så og så fedt at spille med den og den. Og så har de 

bare lige glemt at øve sig. 

 

[Mail] 28. nov. 2014, kl. 00:21 – Ole Mathiessen, jazzmusiker  
Vi gider ikke endnu en gang have en debat om, hvad der er jazz og ikke 

jazz, Det er gjort så mange gange før. En vigtig variabel i definitionen på 

jazz er tid, da jazzen selvfølgelig hele tiden ændrer og udvikler sig. Den 

nyeste udvikling herhjemme er de senere år gået i retning af et mere hvidt 

udtryk, hvor flere af tidligere tiders vigtige afrikanske elementer ikke 

længere findes i den nye musik. På det seneste har tendensen gået i 

retning af et mere snævert kammermusikalsk udtryk. Sagt mere populært 

er negerkvotienten i musikken generelt faldet. 

     Det er et da et flot program, som Jazzhouse ud fra sin nuværende 

målsætning har stablet på benene. Og hvis det var et privat drevet 

spillested, skulle der ikke komme en lyd herfra i den anledning, ganske 

ligesom andre private spillesteder i byen selv definerer deres musikpolitik. 

     Problemet er bare, at Jazzhouse er udpeget som regionalt spillested, en 
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slags nationalscene for den bedste danske jazz uanset genre. Man 

modtager et tilskud på over 3 millioner kroner til at løse denne opgave. 

Med mindre, at de offentlige myndigheder har ændret i forudsætningerne 

for tildelingen, uden at resten af miljøet har fået noget at vide herom, så 

virker det udefra ud som om, at man på Jazzhouse anvender de tildelte 

midler til noget andet, end de egentlig var bevilget til. Hvis man er grov, 

kunne man mene, at der var tale om en form for bedrageri! 

 

[Mail] 28. nov. 2014, kl. 11:32 – Jan Kaspersen, jazzmusiker  
Hvis man har den holdning, at kun ny og eksperimenterende musik er 

kreativ, så kan man ikke sin historie godt nok. Genrer er totalt ligegyldige. 

Om det er Atli Bjørn, Kjeld Bonfils, Arne Forchhammer eller Søren 

Kjærgaard er fuldstændig underordnet. 

     Jeg forstår godt, at mange musikere føler sig godt og grundigt trådt over 

tæerne over nogle af de udtalelser, som er kommet frem i den seneste tid. 

Men jeg er i visses optik sikkert kun et gammelt reaktionært røvhul, som 

ikke ved en skid om noget som helst.  

 

[Jazz Special] 29. nov. 2014, kl. 16:31 – Bjarke Svendsen, Leder af 

Copenhagen Jazzhouse: 

Vi arbejder med jazzen som levende samtidskunst og føler os ikke bedst 

hjemme i den definition af genren, som man kan karakterisere som 

kulturbevarende – men jeg er helt med på, at man kan operere med meget 

forskellige udlægninger af genrebegrebet og også, at der sjældent er 

enighed om, hvad der er den rigtige. Jazz er til forhandling. Som 

genrespecifikt regionalt spillested er vi forpligtet til at tage hånd om en 

musik, der har vanskeligere eksistensvilkår and andre typer jazz. Meget af 

det vi præsenterer, er relativt ukendt og i den mere  

eksperimenterende ende, og vil have vanskeligt ved at finde en scene i 

København, hvis det ikke var for Jazzhouse. Det handler også om udbuddet 

af spillesteder i København, hvor jeg ikke er interesseret i at konkurrere 

med andre. Det er et væsentligt bidrag vi yder i den forstand, at vi er med 

til at udvide paletten af jazztilbud i København, i stedet for at vi alle 

klumper os sammen på midten. 

 

[Jazz Special] 29. nov. 2014, kl. 16:31 – Jacob Anderskov, Jazzmusiker: 

Jeg forstår kritikken men er grundlæggende ikke enig. For første gang i 10-

15 år er der ugentlig en koncert i Jazzhouse, jeg vildt gerne vil opleve, hvis 



6¸ FORSPIL: BALLADE I JAZZLAND    

 

_ ROSKILDE UNIVERSITET 2015 

jeg ikke var optaget. Eksempler på koncerter jeg enten har set eller – 

desværre oftere – ville ønske jeg havde set den seneste måned er 

Schlippenbach / Lovens duo – F.E. Denning Descension Orchestra – Digital 

Primitives – Chris Corsano / Joe McPhee – Joe Lovano & Dave Douglas – 

Uri Caine & Han Bennink – Wildbirds & Peacedrums – og det utrolige 

scoop, Anthony Braxton i januar. Jeg kan ikke se, hvilke andre spillesteder, 

det skulle ske på. Jazzhouse bekræfter ikke en konvention om, hvad jazz 

engang var. Hvis man kunne blive enige om, hvad jazz er, så er jazzen 

endelig død. Det er rigtig nok, at meget aldrig bliver præsenteret i 

Jazzhouse, men sådan vil det altid være, og det er ikke i sig selv noget 

problem. Men der var lang tid under en tidligere booker, hvor det var 

svært at se forskel på Jazzhouse’ og Montmartres programlægning. 
 

[Facebook] 30. nov. 2014, kl. 12:30 – Christian Brorsen, Leder af Jazzhus 

Montmartre: 
Det er ren avantgarde, hvis man siger at man er mainstream i dansk jazz… 

 

[Blog] 30. nov. 2014, kl. 22:50 – Lars Rix, musikredaktør på Berlingske: 
Der er næppe tvivl om, at Jazzhouse overholder rammeaftalen. Et blik på 

spillestedets repertoire alene i år viser, at der er blevet spillet både 

etableret og progressiv jazz i Jazzhouse. Der står der jo ikke skrevet nogen 

steder, at bare fordi man hedder ’Jazzhouse’, så må man ikke have andre 
genrer på programmet. Stedet har i en del år kæmpet med en dårlig 

økonomi og svingende besøgstal, så man kan næppe klandre dem for at 

supplere jazzprogrammet med et par pop- eller rocknavne, der kan trække 

publikum til huse. 

     Så kan man diskutere, om der skal være mere af det ene og det andet, 

men begge dele er der. Med al respekt for Danmarks glorværdige 

jazzhistorie, så er der ingen anden musikgenre, der har nogen 

nationalscene. Samtidig virker denne trang til at institutionalisere sig selv 

og gøre Jazzhouse til en form for ’jazzmuseum’, hvor vi kan komme og se 

og høre denne mærkværdige afart inden for musikken, helt håbløs. 

 

[Facebook] 30. nov. 2014, kl. 15:30 – Lars Thorborg, tidl. leder af 

Copenhagen Jazzhouse: 

Spørgsmålet er ikke ’hvad er jazz’ og ’hvad er ikke jazz’! Spørgsmålet er 

hvad der lugter af jazz, swinger som jazz, eksperimenterer og improviserer 

i forlængelsen af historien. Jazzhouse lugter ikke for tiden – det knitrer 
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digitalt.  

To fortællinger om jazzkulturen 
Hvordan kan vi forstå denne korrespondance? I debatten udfoldes spændingen i 

jazzkulturens selvforståelse og tradition: som erfaringsbaseret, aural musikkultur 

på den ene side – og på den anden side dens immanente, stærke oprørstrang og 

behov for fornyelse igennem en vedblivende spejling af nutidens musikalske, 

sociale og kulturelle virkelighed. Individuelle interesser præger debatten, men 

ikke desto mindre italesætter korrespondancen også vigtige positioner og 

forforståelser, der over flere generationer tegner feltet op i to grundlæggende 

fortællinger, der står overfor hinanden i opposition: (1) Jazz er en musikkultur 

båret af sin tradition og erfaring; og (2) Jazz er en samtidskunstform båret af 

rekontekstualisering og åbenhed. Disse fortællinger er hver især informeret af 

både værdibaserede, politiske og strategiske interesser, der stilles op over for 

hinanden undervejs i debatten; og måske er denne tavse opposition mellem 

tradition og fornyelse en af årsagerne til, at debatten vanskeliggøres både 

specifikt omkring Jazzhouse og overordnet omkring den akustiske instrumental 

jazz’ kulturelle betydning.  

1. fortælling: Jazz er en musikkultur båret af sin tradition og erfaring 
Munch-Hansen problematiserer i debatten om Jazzhouse – støttet af flere af de 

aktive jazzmusikere og kulturaktører, der gennem en menneskesalder har 

opnået en dyb erfaring med jazzen i Danmark – at den centrale jazzscene i 

København, hvor skabelsen og oplevelsen af akustisk instrumentaljazzkultur 

burde være i højsædet, i stedet præges af andre musikformer såsom støjrock og 

pop. Denne fortælling fokuserer på jazz som en musikkultur, der udvikler sig 

gennem sin tradition og gennem den aurale overlevering, når ældre, erfarne 

musikere spiller med unge, uprøvede talenter; musikken eksperimenterer og 

improviserer i forlængelse af historien. Jazz handler her ikke om ideer, 

koncepter, projekter og markedsføring, men derimod om musikalsk håndværk 

og grundig øvning som adgangsbillet til at kunne få lov til at spille på Jazzhouse. 

Jazz italesættes i debatten som en sanselig, menneskelig analog musikkultur med 

ligefrem vulgære undertoner: ”Spørgsmålet er ikke ’hvad er jazz’ og ’hvad er ikke 
jazz’! Spørgsmålet er hvad der lugter af jazz … ” (Lars Thorborg, se side 7). 

Dansk instrumentaljazz er i denne fortællings optik en central del af den 

danske kulturarv og –kanon, som bør have adgang til at kunne udtrykke sig og 
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finde sit publikum under professionelle forhold på Danmarks største jazzscene. 

Jazz udfolder sig – som musikkultur betragtet – langt overvejende gennem sin 

livevirksomhed, og her er Jazzhouse en afgørende del af det spillestedskredsløb, 

som sikrer både bredden og højden i dansk jazz. I denne fortælling handler 

kulturpolitik først og fremmest om værdier og dannelse. Den offentlige støtte til 

dansk jazz er en anerkendelse af dens kulturelle værdi og betydning i nutiden. 

2. fortælling: Jazz er en samtidskunstform båret af rekontekstualisering og 
åbenhed  
Denne fortælling – som også her fremføres af både musikanmeldere, 

jazzmusikere og kulturaktører i forening – bæres af ideen om jazz som ”[s]elve 
indbegrebet af musikalsk innovation, hvor åbenhed over for nye indtryk og 

stilarter er en del af hele genrens DNA.” (Rix, 2014). Her står åbenheden og de 

nye retninger i jazzen over for mainstreamjazzens sedimentering som 

underholdning4 centralt, og det er i denne fortælling Jazzhouses opgave at støtte 

denne åbenhed gennem en stadig rekontekstualisering af jazzen ved at ”[g]øre 
jazzen tilgængelig for et publikum, der i udgangspunktet ikke er interesserede i 

jazz, bl.a. ved at forbinde genren med andre samtidsudtryk og insistere på 

jazzede kvaliteter i ’ikke-jazzmusik.’” (Copenhagen Jazzhouse, 2014, p. 1). 

Frem for at være et museum skal Jazzhouse være arnestedet for udvikling 

og lade sig inspirere og informere af samtidens strømninger og samværsformer. 

Samtidens musik ”[b]liver blandet på alle mulige forskellige måder med alle 

mulige forskellige genrer, og det er kun på den måde, at jazzen ligesom kan 

udvikle sig, få et nyt publikum og møde nogle nye mennesker.” (Rix, side 3); og 

dette fokus på samtiden er en forsikring om kulturel relevans og en 

gennemslagskraft, som ikke føler sig forpligtet på at være kulturbevarende. Hvor 

Jazzhouse i 1990’erne i modsætning til i dag primært fokuserede på traditionen 

og den etablerede jazz og kun i mindre grad på de genreoverskridende 

eksperimentaludtryk, så får nye stemmer således mulighed for at sætte 

dagsordenen på et stort regionalt spillested. 

                                                           
4 Instrumentaljazzen har historisk været en central del af dansk populærkultur i film, TV-
serier og quizzprogrammer som f.eks. Olsen Banden (Papa Bues Viking Jazz Band), Huset 

på Christianshavn (Steen Holkenov, Hugo Rasmussen og Alex Riel), Hvornår var det nu, 

det var? (Finn Ziegler) og En By i Provinsen (Theis Jensen, Fuzzy og Bo Stief). 



  

 

JENS SKOU OLSEN _ 

    AT SPILLE PÅ ØRET¸ 9 

Forventninger til jazzmusikken 
Det fremgår af denne intense debat om Copenhagen Jazzhouse, at positionerne 

er skarpt trukket op – og at det er ’de etablerede’ danske instrumentaljazz 

musikere, der siden 2009 har arbejdet for at genvinde et fodfæste på 

Københavns største jazzscene. Jazzmusikere er eksperter i at spille og 

improvisere musik og er som udgangspunkt ikke skolede i at udtrykke sig skriftligt 

og manøvrere politisk; og det stiller musikerne over for en udfordring, da debat 

om kulturpolitik og spillesteders programpolitik ikke kan foregå i musikken. 

Enkelte jazzmusikere forsøger dog at etablere et diskursivt rum, hvor denne 

debat kan finde sted, her i et blog indlæg fra trommeslageren Morten Lund: 

[Er] instrumental (jazz)musik således ved at uddø herhjemme? Det 
føles ærligt talt sådan ind imellem. Hvor skal Ulrik, Lundin, Clausen, 
Bentzon, Fischer, Antunes, Møller, Fridell, Tranberg, Mortensen, 
Knudsen, Waidtløw, Christoffersen, Gade etc. præsentere deres 
projekter henne? De får jo afslag allesammen i øjeblikket – og hvad nu, 
hvis de ikke lige synes det er fedt at arbejde sammen med L.O.C eller 
DJ Müsli?? At alt absolut skal være nyt, trendy og cutting edge er efter 
min mening en stor fejltagelse (åååhh hvor lyder jeg dog gammel her), 
men i disse X-factor- og talentshow tider, hvor det eneste man ser i 
medierne er amatørfjolser der hverken kan synge eller spille, så er der 
da intet så livsbekræftende og befriende som at se en helt almindelig 
koncert med en gruppe (jazz)musikere, der rent faktisk HAR ØVET sig 
og KAN SPILLE PÅ DERES INSTRUMENTER! [sic] Længe leve jazzen!!! 
Verdens i særklasse mest interessante musikform – vi er fandme nogen 
af de bedste til det i Europa, og det synes jeg, Jazzhouse burde udnytte 
meget mere!5  

Alt imens jazzkulturen forsøger at forholde sig diskursivt til disse yderpoler fra 

’det etablerede’ til ’det nye’ rejser debatten dels spørgsmål om, hvordan jazz 

afgrænser sig mod andre genrer; og dels om hvilken rolle, den etablerede, 

traditionsbårede jazzmusik fremadrettet skal spille i musikkulturen som en ’smal’ 
genre blandt bredere populærmusik genrer som pop, rock og elektronika. 

Jazzhouses kunstneriske leder lægger vægt på jazz som en åben arbejdsform: 

                                                           
5 Indlæg fra jazztrommeslageren Morten Lund på Jazzblog.dk, 15. oktober 2009  
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[j]azz er en åbenhed i forhold til musikken, en villighed til at sætte 
noget nyt [på dagsordenen] med en stærk historisk bevidsthed. Det er 
ikke nødvendigvis med en musikalsk forankring. På den måde betragter 
vi jazzen som en arbejdsform, en metode, en tilgang og en ånd mere 
end en bestemt lyd og en bestemt tradition ... [Dette] matcher mange 
unge menneskers musikforbrug, hvor man er mindre genreloyal. Så for 
os er jazzen snarere en værdi end en kategori, kan man sige.6 

I citatet ovenfor skaber daglig leder af Copenhagen Jazzhouse Bjarke Svendsen 

en beretning om, hvad jazz er i et interview i netmagasinet Seismograf. Ifølge 

Svendsens beretning er jazz en åbenhed og nyskabelse uden nødvendigvis at 

være forankret i musik, og jazz er her en arbejdsform og en metode snarere end 

en musikkultur eller –tradition. I denne beretning om jazzen som åben 

samtidskunstform vil i sidste ende alle udtryk – ikke bare musikformer som 

støjrock, pop og klassisk musik men ligefrem alle former for kreative udtryk 

såsom maleri, poesi, skulptur, arkitektur og design – kunne italesættes som jazz 

(uddybes i kapitel 4, Jazzimprovisation som oprør). Stadig er der musikere, der 

vier deres liv til at skabe og improvisere mere traditionelle former for jazz 

forstået som en musik, og debatten rejser spørgsmålet om, hvorvidt der fortsat 

vil være plads til denne musik, eller om den ”[e]nder som f.eks. Godset i Kolding, 
hvor jazzen lever en nichetilværelse og planlægges [eksternt] af en jazzforening. 

Man kunne måske ligefrem se en jazzforening, der hed ’Jazz på Cph. Jazzhouse’”7  

Denne fremtidsvision fra 2009 om jazzens rolle på Copenhagen Jazzhouse 

er i dag blevet til virkelighed i form af en fast praksis på spillestedets lille 

foyerscene Herluf, hvor eksterne jazzklubber som f.eks. Unicorn Jazz, Jazz Club 

Loco og Børnejazzklubben programsættes ”[i] intime rammer på Jazzhouses lille 

foyerscene. Det musikalske niveau er højt, mens stemningen er uprætentiøs, 

hvad Unicorn Jazz’ solide stampublikum for længst har fundet ud af. ”8 Begrebet 

’uprætentiøs’ har mange mulige betydninger som for eksempel beskeden, 
fordringsløs og uhøjtidelig, og det fremgår ikke af Jazzhouses præsentation, hvor 

vidt dette gælder for al jazzmusik, at den er uprætentiøs. Hvor Jazzhouses 

oprindelige scene i kælderen (nu benævnt som Store Scene) kan tilbyde et ny-

stemt flygel og professionelle lyd- og sceneforhold, er den lille foyerscene 

                                                           
6 Bjarke Svendsen i det uafhængige webmagasin Seismograf/DMT (Nielsen, 2014) 
7 Jazzpianisten Martin Lutz på Jazzblog.dk, 15. oktober 2009 
8 Fra Copenhagen Jazzhouses hjemmeside om faste foreninger og klubber. 
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kendetegnet ved et ældre opretstående klaver og et mindre, mobilt lydanlæg, 

der er stillet op i baren. 

Såvel det uhøjtidelige som det jazz-autentiske er sider af jazzen, som den 

etablerede akustiske instrumentaljazz værdsætter højt; og det vil fremgå af 

denne afhandling, at den uformelle ramme på flere måder passer godt til 

musikkens spontant-improvisatoriske tilgang til live jazzperformances. Men 

debatten viser også, at der er en forventning om, at den etablerede jazzmusik 

tages alvorligt gennem de forhold og udfoldelsesmuligheder, den tilbydes. 

Jazzmusikken i Copenhagen Jazzhouse har et fast publikum, og debatten 

afspejler ikke mindst, at også de forventer at blive hørt:  

Som ‘bruger’ af Jazzhouse og med min store forkærlighed til jazzen – 
og derfor også det fantastiske udbud af fantastiske jazzmusikere og 
kvalitetsjazz, vi har i Danmark – så er det helt afgørende for mig, at der 
findes et større spillested i Danmark, som indbyder netop alle disse 
musikere og skaber et koncerthus, hvor den sublime og 
kvalitetsorienterede jazz er i højsædet. Det er klart, at man altid skal 
arbejde med og støtte op omkring fornyelse - men bestemt ikke på 
bekostning af alle de storslåede Jazz musikere, vi har herhjemme. Jeg 
tror, at jazzen skal lære at opsøge publikum – gi’ dem en oplevelse, de 
ikke glemmer – noget, der er lidt frækkere end den traditionelle 
præsentationsform; og gøre danskerne opmærksomme på, hvor 
nytænkende og forførende jazzen er!9  

Denne opfordring fra en tilhører og bruger af Copenhagen Jazzhouse om, at 

jazzen skal lære at opsøge publikum bliver central senere i afhandlingen, hvor 

netop bestræbelserne på at få jazzmusikken helt tæt på lokalsamfundene via 

utraditionelle initiativer spiller en afgørende rolle for jazzkulturens trivsel 

(uddybes i kapitel 8 og 10). 

Som et svar på denne debats mange kritiske indlæg udgav Copenhagen 

Jazzhouse i december 2014 en rapport med titlen Jazzhouse – På kanten af jazz, 

improvisation og eksperimenterende musik. I denne rapport gør spillestedet rede 

for sin programpolitik og skriver i den forbindelse: 

Vores ambition er at være Skandinaviens førende spillested for jazzen 
som eksperimenterende, samtidskunstnerisk og ekspansiv 

                                                           
9 Indlæg fra en bruger af Copenhagen Jazzhouse på Jazzblog.dk, 15. oktober 2009 
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udtryksform, gennem særligt fokus på at rekontekstualisere, diskutere 
og aktualisere den i sammenhæng med andre genrer ... Historien skal 
også med, men vi ønsker først og fremmest at videregive fortællingen 
om, at jazzen finder sted nu og her og har berøring med samtiden. 
(Copenhagen Jazzhouse, 2014) 

I citatet opstiller Copenhagen Jazzhouse begreberne ’historie’ og ’samtid’ i et 
dikotomisk forhold som distinkt forskellige måder at spille jazz på: jazz som 

samtidskunst over for jazz som historieformidling. Denne begrebslige 

konstruktion af en jazzmusik, der i realiteten er reduceret til historisk 

jazzformidling, antages her at være ikke-eksperimenterende og ikke-

aktualiserende – og skønnes dermed ikke at være et primært satsningsområde 

for Jazzhouses programpolitik. 

De jazzmusikere, der i ovennævnte citat klassificeres som 

historieformidlere snarere end samtidskunstnere spiller, improviserer og lever 

ikke desto mindre i vores samtid på specifikke jazzscener og i specifikke 

jazzkulturer verden over, og de har fortsat et stort publikum, som aktivt 

værdsætter denne musikform. Vi savner konkret viden om, hvordan disse 

jazzmusikere selv oplever deres musikalske praksis og om, hvor vidt skabelse af 

store musikoplevelser i jazzen forudsætter et opgør med – i et oprør imod – 

jazzens tradition italesat gennem samtidskunstens begrebsapparat: diskursivitet, 

ekspansivitet, rekontekstualisering og genreaktualisering. Formentlig vil kun 

ganske få jazzmusikere kunne genkende deres musikalske praksis i disse 

begreber, og ingen vil givetvis være optaget af at rekontekstualisere eller 

genreaktualisere hverken før, under eller efter at have spillet en storswingende 

blues i Bb foran et varmt publikum. Disse samtidskunstneriske sprogspil er ikke 

jazzmusikernes men tilhører derimod alle de, der rammesætter, indplacerer, 

vurderer eller på anden vis bruger jazzmusikken; og det gør det relevant at 

spørge ind til jazzmusikernes egen italesættelse af deres skabende praksis, som 

denne undersøgelse gør det. 

Christian Munch-Hansen, som med sin klumme i Politiken startede balladen 

i Jazzland, sluttede i december 2014 i et interview med Jazz Special debatten af 

med at opfordre til, at man finder en fælles platform for jazzen som helhed. 

Hele denne udmattende debat har blotlagt en dyb polarisering i forhold 
til det hus, man har opfattet som den centrale scene for jazz i Danmark. 
Men der er ikke længere nogen konsensus om, hvad det betyder. Nogle 
ryster på hovedet og brækker sig over, at der overhovedet er en debat. 
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Men der er brug for, at man taler sammen. Det her handler ikke om 
progressivt kontra konservativt, men om at finde en platform, som det 
brede jazzmiljø i København kan leve med. (Munch-Hansen 2014) 

Debatten vidner om en jazzkultur, der har mistet sin fælles fortælling. Kulturen 

er ikke blot polariseret men ligefrem splintret – samspillet mellem tradition og 

fornyelse er i opløsning, og tilbage står en fragmenteret kultur, der løsrevet 

kæmper for sin overlevelse. Hvor jazzkulturen historisk ikke bare har formået at 

overleve men ligefrem udviklet sig netop i kraft af sin evne til at kunne rumme 

denne dynamiske forskellighed og sam-individualitet som fællesskabets 

absolutte andet, så er jazzens demokratiske call-and-response processer her 

afløst af afvisning, udelukkelse og forvrængning; de, der kan, går selv og 

definerer hver især deres individuelle, løsrevede bud på, hvad jazz er og bør 

være. Holt (2015) ser debatdeltagernes stadige søgen efter et holdepunkt i de 

kulturpolitiske rammer – i vigtigheden af støtte, af et regionalt spillested og af et 

levende spillestedskredsløb – som mere og andet end blot et ønske om flere 

midler og mere opmærksomhed omkring jazzen; det er ligefrem en søgen efter 

et socialt fundament for jazzkulturen i erkendelse af kulturens tab af sin indre 

sammenhængskraft10. 

På vej mod undersøgelsen 
Denne indledende analyse af debatten omkring Copenhagen Jazzhouse kan både 

diskuteres og nuanceres yderligere, men de grundlæggende perspektiver om 

forskellige interesser, fortællinger og deres baggrund er velbegrundede og står 

tydeligt frem i eksemplet. Hvad debatten omkring Copenhagen Jazzhouse ikke 

formår at italesætte er, at der bag diskussionen om, hvad jazzperformance er, og 

hvilket ansvar et genre-baseret regionalt støttet spillested har, gemmer sig en 

lang række jazzmusikeres erfaringer høstet gennem lange karrierer; og disse 

erfaringer når ikke i denne debat at komme til orde i en form, der er drevet af 

deres egne fortællinger. 

Jeg er – som november måneds debat om Copenhagen Jazzhouse viser det 

– selv aktivt til stede i denne undersøgelse som professionel kontrabassist og 

internationalt anerkendt jazzmusiker gennem mere end 30 års musikalsk 

skabende virksomhed; og afhandlingen er dermed også båret af min omfattende 

                                                           
10  I en mailkorrespondance i januar 2015 med Fabian Holt omhandlende november 
måneds debat. 
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erfaring med, indsigt i og direkte adgang til musikken og musikerne i den 

akustiske instrumentaljazz kultur. Dette rejser to spørgsmål, som jeg gerne vil 

søge en afklaring på her på vej mod undersøgelsen: for det første et spørgsmål 

om afhandlingens brug af begrebet ”jazz” i undersøgelsen af denne musikkultur; 

og for det andet et spørgsmål om værdier og videnskab i socialforskning. 

Mellem begreb og kultur 
I november 2011 erklærede trompetisten Nicholas Payton på sin blog, at 

begrebet Jazz er et for længst dødt begreb, der intet har at gøre med den 

afrikansk amerikanske musikkultur; et begreb, som både musikbranchen selv og 

musikforskningen for langt størstedelen ureflekteret gjorde og fortsat gør brug 

af som en betegnelse for denne musikform. Payton skrev bl.a.:   

Jazz ain’t cool, it’s cold, like necrophilia. Stop fucking the dead and 
embrace the living. Jazz worries way too much about itself for it to be 
cool. Jazz died in 1959. If you think Jazz is a style of music, you’ll never 
begin to understand. It’s ultimately on the musicians. People are fickle 
and follow the pack. Not enough artists willing to soldier for their shit. 
People follow trends and brands. So do musicians, sadly. Jazz is a brand. 
Jazz ain’t music, it’s marketing, and bad marketing at that. It has never 
been, nor will it ever be, music. Here Lies Jazz (1916 – 1959).11 

Dette blog indlæg affødte et væld af både protester og støttetilkendegivelser og 

genstartede en debat om jazzbegrebet, der i perioder i jazzens historie har været 

fremme. Da denne afhandling i høj grad bruger begrebet jazz som en central 

begrebsramme for den musikkultur, der studeres, bliver jeg nødt til at forholde 

mig til denne kritik. Som et svar til sine kritikere, der anklagede Payton for at 

skade jazzkulturen og bruge denne debat til at markedsføre sig selv, skrev 

Payton: 

Let me make one thing clear. I am not dissing an art form.  I am dissing 
the name, Jazz. Just like being called Nigger affected how Black people 
felt about themselves at one time, I believe the term “JAZZ” affects the 
style of playing. I am not a Nigger and I am not a Jazz musician. What 
do Duke Ellington, Miles Davis, Max Roach, Abbey Lincoln, Rahsaan 
Roland Kirk, Gary Bartz and myself share in common? A disdain for Jazz. 
I am reintroducing a talk to the table of a conversation that my 

                                                           
11 https://nicholaspayton.wordpress.com/2011/11/27/on-why-jazz-isnt-cool-anymore/ 
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ancestors wanted to have a long time ago. It is on their shoulders that 
I stand. “Jazz” is an oppressive colonialist slave term and I want no parts 
of it.12 

Denne afhandling er et resultat af en undersøgelse af jazzperformance i 

København og New York udført af en dansk forsker bosat i Danmark, og 

spørgsmålet om brugen af begrebet Jazz bliver dermed et kompliceret emne med 

mange eksplicitte og implicitte musikalske, sociale, kulturelle og racebårede lag. 

Den musik, som af mange beskrives som jazz, er et produkt af koloniale 

brydninger i USA, og musikken vil for altid være knyttet til spørgsmål om race 

tilhørsforhold. Men disse spørgsmål er ikke på samme måde centrale i Danmark, 

når danske musikere og tilhørere samles omkring denne musik. Basunisten Chris 

Washburne peger på, at denne musiks globale udbredelse har skabt forskellige 

lag af mening båret af de lokale samfunds sociale og kulturelle liv; samt, at disse 

forskellige lag af mening kan være bundet og afgrænset til lokalsamfundene i 

større eller mindre grad: 

You do not get those types of debates in Denmark or in any other place 
in the world where at a lot jazz is played because the cultural stakes are 
not that high. Even though jazz has been played by Danes since 1923, 
if jazz were outlawed by the Danish Government tomorrow and you 
couldn't play it anymore, what would the cultural backlash be? My 
guess is, that it would be relatively neutral. If that were to happen here 
in USA we would have a civil war once again. That is the basic difference 
between American jazz and European jazz, and the rejection in USA of 
the notion of jazz is playing out an aspect of this. Miles Davis called it 
Social Music, Billy Taylor called it America's black classical music. 
Nicholas Payton calls it Black American Music. These debates go back 
all the way back to the beginnings of jazz. It should be difficult to use 
the word and you should know that it is difficult.13 

Idet jeg anerkender de problemer og udfordringer, som begrebet jazz stiller os 

over for, så er det en gennemgående fortælling i undersøgelsen, at jazz som 

begreb spiller en vigtig rolle i skabelsen og kommunikationen af musikernes 

musikalske, sociale og kulturelle identitet. Jeg har derfor valgt at bruge jazz og 

                                                           
12 https://nicholaspayton.wordpress.com/2011/12/02/1319/ 
13 Interview med Chris Washburne på hans kontor på Columbia University, februar 2014. 
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jazzperformance som samlende begreber for en musikkultur og en musikscene, 

der finder en glæde, værdi og et sammenhold i ikke bare at være musikere men 

ligefrem jazzmusikere.    

Værdier, politik og videnskab i socialforskning 
Sociale fænomener er aldrig blot fakta; de er levede værdier, og forskeres brug 

af begreber som musik, kultur, oplevelse og uddannelse er ikke en værdineutral 

praksis. Inden for etnografien har man foreslået forskellige tilgange til en 

forståelse af dette forhold, og en af dem er Bernard Williams (2006), som i bogen 

Ethics and the Limits of Philosophy giver os mulighed for at forstå begreber om 

sociale fænomener som tykke etiske begreber, der på en og samme gang 

beskriver og værdisætter de sociale fænomener, de henviser til. Implicit 

anerkender vi musik, kultur, oplevelse og læring som centrale værdier, idet de er 

afgørende for vores overlevelse og trivsel, og i en Aristotelesk forstand ”[k]an 
man derfor ikke skelne mellem at have en god viden om mennesker og handle 

på en god måde blandt dem (Brinkmann, 2014, p. 198). Svend Brinkmann 

uddyber denne pointe i Det Kvalitative Interview og taler for en engageret 

forskning: 

[v]i bør opfatte forskeren som en deltager i samfundslivet og som en, 
der beskæftiger sig med menneskers liv og oplevelser gennem 
samtaler. Samfundsvidenskab som offentlig filosofi er offentlig i den 
forstand, at den udgør en del af den løbende diskussion om meningen 
med og værdien af vores fælles liv, og som sådan engagerer den ideelt 
set offentligheden. (2014, p. 199) 

I afhandlingens tredje del viser jazzmusikere, spillestedsejere og andre aktører 

gennem deres fortællinger, hvordan de ser jazzperformance og dens erfarelser 

som en ressource i vores fælles liv; og denne undersøgelse er i den forstand et 

bidrag til debatten om meningen med og værdien af vores fælles liv. David 

Thacher (2015) anfører i Perils of Value Neutrality, at da viden i sig selv er en knap 

og værdifuld ressource, så kan spørgsmålet om forskningsemne og den form, 

som forskningen bør antage, aldrig reduceres til blot at være et videnskabeligt 

spørgsmål (2015, p. 328); og denne undersøgelse kan dermed ikke blot 

begrundes i en akademisk interesse i jazzperformance men må ligefrem søges 

forankret i en relevant og for samfundet i det mindste potentielt givende 

erkendelsesinteresse. Brinkmann argumenterer videre for, at ”[m]an har en etisk 
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forpligtelse til at bruge de privilegier, man har som forsker, til at udforske 

fænomener, der er relevante, og hvor der ligefrem er en chance for, at 

resultaterne af undersøgelsen kan forbedre verden (hvor lidt det end måtte 

være). ” (2014, p. 73). 

Denne interesse i og forpligtethed på værdier er forskellig fra en interesse i 

disse værdiers praktiske udmøntning i et politisk system. David Easton (1965) 

identificerer i bogen A Framework for Political Analysis et politisk system som 

mønstre af interaktion, igennem hvilke et samfund aktiverer og prioriterer 

værdier, der kan anerkendes som gyldige af så mange mennesker som muligt i 

så meget af tiden som muligt: ”It is through the presence of activities that fulfill 

these two basic functions that a society can commit the resources and energies 

of its members in the settlement of differences that cannot be autonomously 

resolved. ” (Easton, 1965, p. 96). 

Dermed er det muligt at skelne mellem socialforskningens undersøgelser af 

en kulturs eller subkulturs værdier og så den politiske forhandling og prioritering 

af forskellige, konkurrerende værdisæt. Jay D. Scribner et al. (1995) anfører i The 

Study of Educational Politics, at værdibaserede spørgsmål som f.eks. ”er 
jazzperformance båret af tradition eller fornyelse?” er umulige at besvare 

entydigt, da de hviler på underliggende spændinger mellem konkurrerende 

værdisæt (1995, p. 19). Videnskabelige undersøgelser af kulturelle værdier på 

den ene side og politiske systemers forhandling af disse værdier på den anden 

side informeres hver for sig af vigtige, men forskellige erkendelsesinteresser, der 

begge er udtryk for en forskning, der engagerer offentligheden. Denne 

afhandling interesserer sig for den første af disse: for måder at forklare og forstå 

en jazzkulturs socio-kulturelle værdier og performative praksis. 

Implikationer for afhandlingen 
Dette valg af erkendelsesinteresse er som allerede nævnt ikke drevet af en 

ambition om, at denne undersøgelse kan forblive værdifri eller værdineutral. 

Som anført af Thacher er forsøg på en adskillelse af værdier og videnskab i 

socialforskning i et fravalg af de etisk/moralske komponenter til fordel for de 

videnskabelige komponenter problematisk; dette fravalg af værdier og 

holdninger medfører ifølge Thacher, at forskeren må maskere og ligefrem bryde 

vigtige forbindelser til de værdier, vidensinteresser og positioner, som 

oprindeligt har motiveret hendes forskning (2015, p. 319).  

I kraft af at jeg er en levende del af det samfund, jeg studerer, så er også jeg 

båret af værdier og holdninger til den måde, som vores samfund udvikler sig på. 
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Som jazzmusiker, forsker og medborger arbejder jeg for musikalsk, social og 

kulturel mangfoldighed, og jeg ser musik, kultur, oplevelse og uddannelse som 

stærke sociale kræfter, der har potentiale til at nedbryde ulighed og fordomme 

og medvirke til, at givende og varig udvikling og forandring til det bedre kommer 

til at præge vores samfund. Som jazzmusiker gennem 30 år har behovet for at 

skabe fælles musikoplevelser med mennesker drevet mig fremad i en 

udforskning af musikkens healende kræfter og de etiske spørgsmål omkring 

musikkens opgave i vores samfund. Det betyder noget i denne afhandling, som 

er drevet af den videnskabeligt observerende analyse. Men denne analyse skal 

også engagere en virkelighed, hvor værdier betyder noget, og jeg har undersøgt 

erfarelse og auralitet i jazzperformancens forskellige situationer, fordi jeg 

oplever disse som vigtige for jazzkulturen. 

Min erkendelsesinteresse er i denne undersøgelse derfor på den ene side 

drevet af at lade en jazzkultur, der i min analyse er under pres, komme til orde. 

Men – og dette oplever jeg som en stærkere drivkraft – på den anden side står 

min undren, nysgerrighed og videbegærlighed omkring den musikkultur, jeg i tre 

årtier har levet i, frem, og den driver mit projekt fremad.  Hvad der startede som 

et ønske om at bidrage med viden om en musikkulturs egne fortællinger og syn 

på erfarelse og auralitet i jazzperformance, har i løbet af undersøgelsens tre år i 

Danmark og USA udfoldet sig til en fordybelse i en musikkultur, der har vist sig at 

være mangetydig, kompleks og forbundet med verden i en grad, jeg ikke havde 

kunnet forestillet mig. 

Undervejs i afhandlingen indtager jeg som jazzmusiker og forsker forskellige 

positioner og feltroller lige fra den nære deltagelse som jazzperformer til den 

distancerede observation som forsker (uddybes i kapitel 2). Afhandlingens 

enkelte dele, kapitler og afsnit præges dermed af både nærhed og distance; af 

jazzmusikerens subjektive sansninger omkring erfarelse i jazzperformance og af 

forskerens analytiske blik, der søger helheder, modsætninger, forbindelser, 

sammenhænge og forklaringer. Det er mit håb, at jeg med dette samspil mellem 

disse to meget forskellige optikker kan holde balancen afhandlingen igennem og 

sikre – ikke værdifri eller værdineutral – men ligefrem værdifuld viden. 

Hvad enten jeg improviserer jazz på en scene eller skriver et 

forskningskapitel om oplevelsen af æstetisk sandhed i jazzimprovisation14, så har 

jeg mulighed for at bevæge verden; og måske er det en vigtig indsigt, at musik 

                                                           
14 The Experience of Truth in Jazz Improvisation, Cambridge Scholars Publishing 2015 
(Olsen i Jørgensen, Chiurazzi, & Tinning, 2015, pp. 309–330) 
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og socialvidenskab, der ikke formår at bevæge verden, er ugyldig som ’musik’ og 
’socialvidenskab’ i en dyb forståelse af disse praksisser.



  

 

 

1 

_________________________________ 

INDLEDNING 

Afhandlingens tema 

[t]he anthropology of performance is an essential part of the 
anthropology of experience. In a sense, every type of cultural 
performance … is explanation and explication of life itself. Through the 
performance process itself, what is normally sealed up, inaccessible to 
everyday observation and reasoning, in the depth of sociocultural life, 
is drawn forth.15 

Afhandlingen er et bidrag til forskningen i jazzperformance med særlig henblik 

på erfaring i forskellige performancesituationer. Den studerer jazzmusikeres 

performancepraksis i et erfaringsteoretisk perspektiv ud fra en læsning af 

litteraturer om jazzperformance, jazzimprovisation og erfaringsteori samt 

empiriske studier i København og New York. Jazzperformance kommunikeres 

auralt igennem musikken, oralt gennem fortællinger og aftaler om musikken 

samt skriftligt i form af noder og leadsheets (Keegan-Phipps, 2013). 

Afhandlingens hovedargument er, at erfarelse som et begreb for udvidet 

oplevelse samt auralitet som et begreb for en særlig kommunikationsform i 

                                                           
15 Victor Turner i From Ritual to Theatre – The Human Seriousness of Play (Turner, 1982, 
p. 13) 



22 _  INDLEDNING  

_ ROSKILDE UNIVERSITET 2015 

musikken (Nettl, 2005) kan bidrage til en ny forståelse af jazzperformance, og 

den placerer sig således som et bidrag til musik- og jazzforskning med inspiration 

fra filosofisk erfaringsteori. 

Jazzforskningen tager afstand fra ideen om at opstille en kort, meningsfuld 

definition af jazzmusik (DeVeaux, 1991; Hodeir, 1957); og inspireret heraf tager 

afhandlingen afstand fra at opstille en universel definition af jazzperformance. 

Det er muligt at tale om smalle og brede jazzbegreber, og afhandlingen arbejder 

ud fra et smalt jazzbegreb i den forstand, at det handler om akustisk, livebaseret 

jazz såsom New Orleans jazz, swingmusik, bebop, mainstream, nordisk jazz og 

free jazz. Afhandlingens empiriske fokus er på smågruppe jazzen i nutidens 

København og New York, som repræsenterer disse former for jazz og den 

traditionsbevidsthed, der knytter sig til den. Begrebet ’smågruppe’ henviser til 
grupper, der ikke er større, end de kan spille og improvisere sammen uden at 

være klart sektionsopdelt – gruppestørrelser fra duo til septet. Afhandlingen 

bruger herefter begrebet gruppe som betegnelse jazzmusikernes organisering 

frem for begrebet orkester, der refererer til sektionsinddelte grupper af musikere 

i orkestre større end septet. 

Jazzkultur i København og New York er kendetegnet ved en stor 

mangfoldighed lige fra gademusikeres spontane sammenspil til 

jazzperformances på skoler og etablerede spillesteder; fra workshops, hvor unge 

musikere skaber jazzperformances ved at lodde gammelt elektronisk legetøj 

sammen på nye måder; fra Jazz DJ’s og producere af jazz samples til jazzmusikere 
på cafeer og spillesteder, der improviserer over danske og amerikanske sange. 

De jazzmusikere, som denne undersøgelse studerer, befolker en jazzscene og en 

jazzkultur, hvor musikken ikke er baseret på computerbaseret performance og 

produktion. I resten af afhandlingen betegnes undersøgelsens respondenter som 

jazzmusikere og ikke som det mere detaljerede ”musikere, der spiller live 

jazzperformances på akustiske instrumenter”. Der findes også findes andre typer 

jazzmusikere og jazzbegivenheder, som denne afhandling ikke studerer som for 

eksempel jazz D.J.’s, computerbaserede jazzmusikere og internetperformances. 

Disse digitale, sequence- og præindspillede loop/backtrack og virtuelt baserede 

musik- og performanceformer adskiller sig fra den akustiske jazz’ historiske 

vægtning af samskabelse med et publikum, af instrumentalt håndværk og af en 

interesse for musikkens tradition og kulturhistorie.  
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Afhandlingens tese 
Afhandlingens overordnede tese er, at jazzperformance udgør en særlig kultur i 

sine akustiske, ”håndspillede” former, der udfolder sig gennem en aural 

forbundethed i et særligt forhold til musikalsk skaben. Denne tese vil jeg 

undersøge gennem følgende forskningsspørgsmål: 

 

Hvordan kan undersøgelsen af jazzperformance blandt nutidige jazzmusikere i 

forskellige performancesituationer bidrage til forståelsen af jazzperformance 

som erfarelse i en aural praksis? 

 

Afhandlingens skriver sig primært ind i 1) den eksisterende litteratur om 

jazzperformance og jazzimprovisation og 2) perspektiver fra musiketnologi, 

filosofisk æstetik, praksisteori og situeret læring. Disse perspektiver udfoldes på 

følgende tre analytiske niveauer gående fra det nære musikalske 

udøvelsesniveau til det overordnede kulturelle og kulturhistoriske niveau: 

1. Et etnografisk og praksisteoretisk perspektiv, som ser på musikernes 

nære, daglige hverdagsliv og egne fortællinger om og forståelser af 

jazzperformance. I dette perspektiv kan jazzperformance ikke reduceres 

til et værk. Praksisteorien ser derimod jazzperformance som forbundne 

netværk af indre, ydre, fysiske og mentale aktiviteter. Dette niveau leder 

videre til: 

2. Et filosofisk æstetisk perspektiv, som interesserer sig for 

musikoplevelsens kvaliteter og dimensioner specielt i forhold til 

spørgsmålet om jazzkulturens måder at opleve og erfare på. Disse to 

niveauer danner baggrund for en diskussion af: 

3. Et musik- og kulturhistorisk perspektiv, som ser på de overordnede 

historiske brydninger i jazzkulturen specifikt hvad angår de lokale 

jazzmusikeres og spillesteders betydning og rolle for jazzens kulturelle 

udvikling og gennemslagskraft.  

Disse analytiske niveauer rummer perspektiver, der fletter sig ind og ud af 

hinanden og hver især indkredser en forståelsesramme for, hvilke spørgsmål, der 

er relevante at stille omkring jazzperformance; hvordan jazz skabes og opleves, 

hvordan den forberedes samt endelig hvilke underliggende musikalske og 
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kulturelle interesser, der rammesætter jazzmusikken. Jeg gennemgår her i kort 

form de tre analytiske niveauer: 

 

1. Et etnografisk og praksisteoretisk perspektiv: Jazzmusikeres hverdagspraksis 

og forståelse af musikperformance og oplevelse 

Hvordan øver jazzmusikere sig sammen til hverdag, hvordan får de ny inspiration 

og skaber grundlaget for fremtidige jazzperformances? Med dette første niveau 

ønsker afhandlingen at skabe et detaljeret indblik i jazzmusikeres livsverden. Den 

eksisterende litteratur i feltet fokuserer i langt overvejende grad på musikkens 

anatomi og på jazzimprovisation som jazzens centrale innovative og 

transformerende kraft. I modsætning hertil ønsker afhandlingen med denne 

undersøgelse at besøge musikerne i deres hjem og få et indblik i, hvordan de 

oplever at leve med deres udtryksform. København og New York ligger langt fra 

hinanden i fysisk forstand, men i andre henseender er der kun kort afstand 

mellem de to storbyer: Hvordan ser danske og amerikanske jazzmusikere på 

jazzperformance i de to byer? Hvilke muligheder og udfordringer byder de to 

byer på, og hvilke sociale, musikalske og menneskelige prioriteringer vælger de 

at foretage? Hvordan oplever de, at disse valg farver og former deres liv og 

musik? 

2. Et filosofisk æstetisk perspektiv: Jazzoplevelsens kvaliteter og dimensioner 

Paul Austerlitz (2005) skriver i Jazz Consciousness: Music, Race, and Humanity 

om musikoplevelsen, at den er distinkt fra andre bevidsthedsformer, idet 

”[m]usical experience makes us aware and mindful in ways that nonmusical 

experience does not.” (2005, p. xiii). Det engelske begreb ‘experience’ 
oversættes ofte med ‘oplevelse’, men dette begreb er ikke velvalgt, da også en 
cykeltur eller smagen af et jordbær udgør en oplevelse. Som oplevelse betragtet 

har disse typer hverdagsoplevelser unikke træk, men de adskiller sig ikke desto 

mindre fra musikoplevelsen på en måde, som kræver en nuancering. 

Martin Heidegger (2003, 2006 [1927]) skelner mellem oplevelse (Erlebnis) 

og erfaring (Erfahrung) på den måde, at oplevelsen i sin karakter er isoleret, 

kortvarig og passiv, mens erfaringen er aktivt forbundet med verden i sin 

bevægelse ud af sig selv, når det værende viser sig at overraske eller modsige det 

vante i vores liv. I erfaringen af verden udfordrer vi vores vante opfattelse af 

verden i en søgen efter fornyet mening (er-fahren), og for Heidegger udgør dette 

brud med det bekendte i sit væsen en smerte, der gør ”[e]rfaringen til en proces 
af særlig farlig karakter. Oplevelsen må på sin side ses som ubesværet og 
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uprøvet, som en sekvens og et perspektiv af sansninger, situeret, men uden fare. 

Erfaringen må forstås som en farligere proces – noget, man bliver præget af.” 
(Løwenstein, 2014, p. 13). Det danske begreb ’erfaring’ repræsenterer i gængs 
forståelse en retrospektiv bevidsthed over erkendelser gjort i forbindelse med 

tidligere oplevelser, handlinger og beslutninger; og denne retrospektive erfaring 

er forskellig fra Heideggers erfaringsbegreb forstået som en farlig praksis. Med 

Heidegger tegner der sig et billede af forskellige erfaringsniveauer, hvor det 

grundlæggende niveau er denne farlige erfaring båret af en smerte over bruddet 

med det vante. Heidegger konstruerede begrebet Erfahrnis i en syntese af 

Erfahrung og Ereignis (begivenheden, der kommer os i møde) for at placere dette 

erfaringsniveau som en forudsætning for tilegnelse og erkendelse: ”[v]ilkåret må 
da være, at erkendelsen ikke er direkte, men eventuel … og denne erkendelse 
må som tilegnelse indebære selv at blive præget i processen. Forandringen ved 

den, der erkender, må ses som et afgørende træk ved tilegnelsen.” (Ibid., p. 14).  

For at kunne skelne mellem den passivt retrospektive erfaring og 

Heideggers aktive, udfarende og farlige erfaring (Erfahrnis) har jeg valgt til brug 

for denne undersøgelse at følge Heideggers spor og reintroducere det ældre og 

i dag på dansk glemte begreb erfarelse som udtryk for denne aktive, 

transformativt farlige forbundethed med verden. Dette begreb optræder bl.a. i 

Finsk Språklära (1846), Morten Korchs Fyenbosnak (1900) samt i Historisk 

Tidsskrift (1912). Erfarelsen af jazz opstår i en socio-musikalsk helhed i 

jazzperformance begivenheden, hvor musikere og publikum sammen 

gennemgår, hvad Austerlitz betegner som en oplevelsesmæssig forvandling: 

”The experience of playing, listening, or dancing to jazz – and even feeling its 

lingering effects after the sound has stopped – manifests a holism that 

reconfigures the mindset.” (Austerlitz, 2005, p. xiv). Denne holistiske erfarelse i 

performance begivenheden, som rekonfigurerer vores sind er det, som 

afhandlingen ser som en jazzerfarelse forstået som en udvidet, aktiv form for 

udvidet oplevelse (afhandlingen benytter herefter begrebet ’erfarelse’ om 

denne handlende, aktive erfaring). 

3. Et musik- og kulturhistorisk perspektiv: Historiske brydninger i musikkulturen 

Den jazzkultur, som afhandlingen beskæftiger sig med, er kendetegnet ved en 

stærk traditionsbevidsthed, og afhandlingens respondenter viser igennem deres 

fortællinger, hvordan de søger inspiration til deres jazzperformances gennem 

denne forbundethed til jazzens musik- og kulturhistorie. Dette musik- og 

kulturhistoriske perspektiv rummer dermed vigtige ledetråde til en forståelse af 
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erfarelse og auralitet i jazzperformance set gennem jazzperformancens 

forskellige historiske udtryksformer, hvor jazzkulturen båret af erfarelser 

transmitterer sig selv auralt fra generation til generation. 

Jazzmusikken har siden dens introduktion i Danmark i de første årtier af det 

20. århundrede udviklet sig i rigt varierende og forgrenede musikalske udtryk 

med forskellig social gennemslagskraft og kulturel positionering i den danske 

kultur. Radio og lakplader havde afgørende betydning for jazzens popularitet i 

Danmark i 1920’erne, og det resulterede i en øget amerikansk kulturpåvirkning. 

Erik Wiedemann (1982) skriver i Jazz i Danmark: i tyverne, trediverne og fyrrene, 

at denne introduktion af jazzmusik i det danske forlystelsesliv resulterede i en 

”[n]y og mindre stramtandet livsstil … [der] frembringer en ny musikertype, som 
ikke kommer fra de eksisterende institutioner, men som er selvlært gennem 

kontakt med udenlandske plader og musikere.” (1982, p. 123). De 

performancesituationer, der undersøges i afhandlingen, har en kulturhistorie, og 

de har eksisteret i mange årtier og har haft forskellige betydninger. Der er 

opstået nye udtryksformer igennem jazzens hundredårige kulturhistorie, men 

jazzkulturen har samtidig også fastholdt nogle af de samme grundlæggende 

jazzperformance situationer, som har haft og fortsat har en væsentlig 

traditionsformidlende funktion. I Danmark gjaldt det i de første årtier af det 20. 

århundrede revyer, danseteatre, radio og film, og senere var det spillesteder som 

Montmartre, De tre Musketerer, La Fontaine og Jazzhouse, der skabte scener for 

jazzperformancen.    

I det 21. århundrede spiller jazzperformance og jazzkultur fortsat en rolle i 

dansk kulturliv, men jazzen er udfordret både kulturelt, kommercielt og 

pædagogisk: De store, offentlige og private radio- og TV kanaler præsenterer ikke 

livejazz i primetime, og antallet af spillesteder er reduceret væsentligt. De 

tilbageværende toneangivende spillesteder og videregående musikuddannelser 

i Norden vender i stigende grad blikket væk fra den traditionsbårede akustiske 

instrumentaljazz til fordel for den ide- og konceptbårede eksperimentaljazz, 

samt for populærmusikken og dens markedsmuligheder. På trods af disse 

udfordringer er unge mennesker i Danmark fortsat interesseret i og fascineret af 

jazzens jam-baserede musikkultur. Jazzmusikkens instrumenter forhandles, 

repareres og købes fortsat, og unge jazzmusikere er aktive på musikskoler, 

cafeer, spillesteder og musikfestivaler over hele Danmark. Jazzmusikken tilbyder 

et curriculum af en både social, instrumental, teoretisk og kulturel vægt, og dette 

gør fortsat jazzperformance til en praksis, der videreudvikles i Norden og på 

verdensplan. Disse historiske forskydninger i musikkulturen aktualiserer 
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afhandlingens ønske om at skabe viden om værdier og praksis inden for de dele 

af jazzkulturen, der ikke kommer til orde i debatten om den rytmiske 

musikkulturs betydning og fremtidsmuligheder i vores samfund. 

De tre omtalte analytiske niveauer danner grundlaget for en udforskning af 

afhandlingens tese: at jazzperformance udgør en særlig kultur, der udfolder sig 

gennem en aural forbundethed i et særligt forhold til musikalsk skaben, 

kommunikation, læring, udvikling og udvidet oplevelse. 

Positionering, empiri og forskningsfelt 
Da jeg som både forsker og aktiv jazzmusiker anlægger et dobbelt blik på 

jazzperformance, så må jeg sikre, at dette blik ikke bare er muligt men ligefrem 

er givende for undersøgelsen. Her har musikforskningen og specielt 

musiketnologien en lang tradition for dette dobbelte blik som en måde at komme 

tæt på den musikkultur, som studeres. Blandt centrale etnologer med 

specialviden i jazz har Paul Berliner og Ingrid Monson gennem deres studier af 

jazzimprovisation vist vigtigheden af, at forskeren er en levende, integreret del 

af den musikkultur, der udforskes. Paul Berliner skriver i Thinking in Jazz: the 

Infinite Art of Improvisation, at musiketnologiens måske mest fundamentale 

erkendelse er, at musikkens æstetiske værdier,  oplevelsesrum og vidensformer 

ikke kan ses som universelle men tværtimod må italesættes gennem den enkelte 

musikkulturs og musikeres egne fortællinger (1994, p. 4). Monson følger op på 

Berliners udsagn og skriver i Saying Something: Jazz Improvisation and 

Interaction, at ”The idea that improvisation should be analyzed and evaluated on 
its own terms and that the musicians themselves are the most authoritative 

source of knowledge about the music joins the concerns of both 

ethnomusicologists and members of the jazz community.” (1996, p. 4).  

Netop dette aspekt af musiketnologien er relevant for denne undersøgelse; 

og den nuancering og perspektivering af de fremherskende opfattelser af 

jazzperformance og dens praksis, som afhandlingen ønsker at bidrage med, skal 

som tidligere nævnt strømme fra fortællinger og fortolkninger inde fra 

praksisfeltet selv. Dette musiketnologiske greb – at lade de kulturelle insidere 

(hvilket her også inkluderer mig selv) med deres eget sprog medskabe teorier om 

jazzperformance i skabelse og oplevelse af jazz – tilbyder en refleksion over de 

modsætninger, som mit dobbelte musiker-forsker blik ellers kunne udgøre. 

I studiet af jazzmusikeres virke tilbyder musikforskningen nogle vigtige 

teoretiske perspektiver. Heraf er især fire perspektiver vigtige for undersøgelsen: 
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jazzperformance, auralitet, transmission og oplevelse (se kapitel 5). 

Afhandlingen skriver sig ind i en specifik faghistorisk ramme omkring 

musikperformance og ser på en litteratur, som er skrevet af musikforskere med 

særlig interesse for jazz, og afhandlingen forholder sig dermed til den litteratur, 

som eksisterer inden for stofområdet. Der er ikke her nogle klart definerede 

hovedområder, der indtager forskellige positioner men snarere en række 

individuelle forskere, der bygger videre på hinandens arbejde. Jeg fortsætter 

denne forskningspraksis og lærer af de førende forskere inden for området og 

bygger med denne afhandling et individuelt projekt op, der føjer sig til området.  

Afhandlingen bygger empirisk på observation og deltagelse i jazzmiljøer i 

nutidens København og New York med fokus på kvalitative interviews med 15 

respondenter samt en lang række mere spontant opståede samtaler og 

deltagerobservationer i forbindelse med jazzperformances med danske og 

amerikanske jazzmusikere (se også Appendiks 1). Jeg gør endvidere brug af en 

supplerende empiri bestående af historisk lyd- og videomateriale samt 

arkivmateriale i analog og digital form. Afhandlingen benytter interviews som 

grundlag for bearbejdelse af teori og begrebsudvikling i de empiriske analyser.  

Indkredsning af undersøgelsens felt 
Afhandlingen bruger begreberne scene og kultur til at skelne mellem analytiske 

niveauer. Begrebet kultur er det bredeste begreb, der omfatter jazzens 

internationale landskab og dets historie. Begrebet scene er derimod forbundet 

med en afgrænset lokalitet. Begrebet har eksisteret i jazzlitteraturen siden 

1950erne, og afhandlingen bruger herefter begrebet jazzkultur som et 

transgeografisk begreb og begrebet jazzscener som et lokalt, geografisk specifikt 

begreb. 

Jazzkultur og jazzscener 
Den fælles, transgeografiske musikkultur kan beskrives som en jazzkultur 

(Oldfather & West, 1994) eller et jazzfællesskab (Gleiser & Danon, 2003; Merriam 

& Mack, 1960; Monson, 1996; Stebbins, 1968), hvor jazzmusikere og publikum i 

København og New York deler og udveksler jazzperformances og udvidede 

oplevelser gennem besøg og rejser frem og tilbage mellem byerne. Danske 

musikere spiller, studerer og bor i New York i kortere og længere perioder, og 

amerikanske jazzmusikere spiller, studerer og bor i København. 

De lokale netværk af musikere, spillesteder, øvelokaler og publikum i 

København og New York kan beskrives som jazzscener (Hobsbawm, 1989; 
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Jackson, 2012; Stokes, 1993). Her hører de musikere til, der spiller 

jazzperformances sammen med alle de, der er en del af scenen såsom publikum, 

bookere, lydmænd og barpersonale. Scenen bliver en del af musikernes 

biografier, og de fleste føler sig aktivt hjemmehørende på flere scener samtidig. 

De specifikke jazzscener i København og New York kan dermed beskrives som de 

steder, hvor jazzperformances udfolder sig, og hvor jazzmusikere og publikum 

sammen gennem deres performances skaber former for mening, der skiller sig 

ud fra hverdagens begivenheder. Travis A. Jackson skriver i Blowing the Blues 

Away om jazzscener som ”[a] space in which performers and other participants 

interact and negotiate their relationships with each other as well as with other 

events that have occurred in the past. ” (Jackson, 2012, p. 7), og afhandlingen 

viser, hvordan denne konstruktion af mening er spontan og processuel i dens 

tilblivelse. 

Jazzscener omfatter en række aktiviteter inden for et geografisk område, 

herunder øvelokaler, spillesteder, i pladestudier og på uddannelsesinstitutioner. 

Disse scener bæres af netværk af praksisfællesskaber, som bygger på 

forpligtende samarbejder og sammenspil i grupper og mellem grupper. 

Jazzscener opstår, udbredes og opløses igen betinget af de musikere, der flytter 

ind og ud af dem. Undersøgelsen studerer en nærmere afgrænset del af disse 

jazzscener i form af jazzmusikere, der dels vælger at basere deres musikalske 

udtryk og karriere på at mestre et akustisk musikinstrument og dels finder en 

væsentlig kilde til deres inspiration gennem et vedblivende performativt 

engagement i jazzkulturen og på jazzscenerne i København og New York. 

Erfarelser i jazzperformance 
Mere end 100 år efter jazzens opståen i New Orleans (Hersch, 2008) udfolder 

jazzkulturen sig fortsat på verdensplan med en stadig tilførsel af musikalske 

udtryk. Kulturen formår at regenerere sig selv gennem sin performancepraksis. 

Undersøgelsens interviews, samtaler og analyser i afhandlingens tredje del peger 

på, at jazzmusikeres musikperformance praksis bæres af mere end den offentlige 

fremførelse af musikken selv. Feltarbejdet i New York og København har vist, 

hvordan jazzmusikere og publikum organiserer sig i forskellige typer af 

jazzperformance situationer som f.eks. jamsessions, spillejobs, masterclasses på 

konservatorier og gademusik – performance situationer, der drives af specifikke 

dimensioner af udvidede æstetiske erfarelser. Jazzperformance situationer som 

jamsessions, spillejobs eller spontane gadeperformances er dermed et udtryk for 
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en organisering i et kredsløb af erfarelser, der samlet set både understøtter 

jazzmusikernes praksis og videreudvikler såvel musikken som jazzkulturen. 

Hvilke erfarelser er der her tale om? 

Afhandlingen identificerer fem distinkte erfarelsesdimensioner i 

respondenternes diskurs, som benævnes eksperiment, fordybelse, forankring, 

indvielse og forstyrrelse. Disse fem erfarelsesdimensioner er dels til stede i 

vekslende grad i enhver jazzperformance, og dels har de historisk givet anledning 

til jazzperformance situationer, der hver især fokuserer på specifikke erfarelser. 

Dermed står erfarelse og jazzperformance i et forhold til hinanden, hvor de 

betinger hinanden. De fem erfarelsesdimensioner forholder sig derfor til fem 

performancesituationer på følgende måde, som er undersøgelsens originale 

bidrag til jazzforskningen i forlængelse af afhandlingens analyser: 

x Erfarelser af eksperiment med nye konstellationer af musikere og 

kombinationer af forskellige jazzudtryk er i centrum ved en jamsession. 

x Erfarelser af fordybelse i en jazzgruppes fortsatte udvikling af sit udtryk 

er i centrum ved et spillejob. 

x Erfarelser af forankring er i centrum ved en lokal jazzperformance i 

jazzmusikeres nærområde. 

x Erfarelser af indvielse er i centrum ved en jazzperformance i 

undervisningsforløb på et universitet eller konservatorium.   

x Erfarelser af socio-musikalske forstyrrelser af tilfældige forbipasserende 

og af jazzmusikerne selv er i centrum ved spontant opståede 

gadeperformances.  

Jazzmusikere eksperimenterer med musikken og opdager nye mulige 

gruppekonstellationer; de fordyber sig i musikken og forædler deres musikalske 

fortællinger;  de tager ud i deres lokalområder på pladser og i parker og forankrer 

jazzmusikken i deres nære livsverden; de indvier nye talenter i jazzkulturen på 

musikskoler og musikkonservatorier; og endelig skaber jazzmusikere socio-

musikalske forstyrrelser, når de spontant spiller på gader og stræder for 

tilfældige forbipasserende, der ikke har bedt om at blive en del af en 

jazzperformance. 

Afhandlingen viser, hvordan de forskellige jazzperformance situationer kan 

opfattes som forskellige former for socio-musikalsk samvær og samskabelse, der 

er vokset ud af den afrikansk amerikanske musikkulturs mere end 
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trehundredårige historie som måder for kulturen at fastholde sin identitet. 

Undersøgelsens respondenter fortæller, hvordan videreudviklingen af de 

velkendte jazzstandards og sange står centralt for denne jazzkultur; og ikke blot 

sangene selv men også de forskellige jazzperioders og musikeres fortolkninger af 

sangene spiller en stor rolle for den videre fordybelse i musikken, som 

jazzgrupperne i dag praktiserer. Eksperimenter skaber tøbrud og adgang til nye 

udtryk og relationer. De nye udtryk indoptages i fordybelsen via erfarelsen af 

musikalsk og social forankring. Denne forankring på spillesteder, i lokalområder 

og skoler leder til muligheden for en Indvielse af unge talenter, som skaber de 

vigtige forstyrrelser, hvorfra eksperimenterne får næring i mødet mellem 

veteranerne og de nye stemmer i jazzen – og kredsløbet er sluttet. 

Som nævnt indeholder enhver jazzperformance grader af samtlige disse 

fem erfarelser, og de udelukker ikke hinanden; der er derimod tale om, at såvel 

musikere som spillestedsejere og publikum til stede ved en Jamsession implicit 

har indgået en aftale om, at eksperimentet, opdagelsen og det uventede her står 

i forgrunden. Der er en a priori forventning blandt musikere og publikum om, at 

det skal slå gnister i mødet mellem jazzmusikere, der ikke normalt spiller 

sammen, mellem den erfarne og nybegynderen og mellem solisten og 

rytmegruppen, der aldrig har spillet sammen før – og hvis dette ikke sker, er det 

ikke en vellykket jamsession men snarere et meget rodet og ustruktureret 

spillejob, der som oftest savner den fordybelse i de musikalske fortællinger, som 

en fast gruppes årelange arbejde med sit udtryk kan skabe. 

Jazzmusikkens performance situationer 
Som vist i det foregående tilskriver jazzmusikere deres performancepraksis 

forskellige værdier, samværs- og arbejdsformer, alt efter hvilke erfarelser, der 

driver musikbegivenheden. Dette kan beskrives som jazzperformancens 

forskellige performance situationer. 

Det er vigtigt til en start at slå fast, at jazzperformance er et resultat af 

meget komplekse biologiske, psykologiske, sociale, musikalske og kulturelle 

processer, aktiviteter og stemtheder. Afhandlingen undersøger måder at 

begrebsliggøre og komme tættere på en afklaring af de forskellige sæt af 

erfarelser, samværs- og arbejdsformer, som jazzmusikere og tilhørere tilskriver 

jazzperformance i forskellige situationer – en afklaring, der kan muliggøre en 

empirisk udforskning af erfarelse og auralitet i jazzperformance som musikalsk, 

socialt og kulturelt fænomen. En sådan afklaring kan aldrig stå alene, men må 
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udfoldes gennem jazzmusikernes konkrete oplevelser og erfaringer med 

jazzperformance; og sammen kan teori, empiri og analyse give anledning til at 

skabe en viden om jazzperformance, som bidrager til nye erkendelser i forhold 

til de kulturelle bevægelser, som præger samtiden. 

Afhandlingen argumenterer for, at jazzperformance kan opstilles 

konceptuelt i nogle grundlæggende performance situationer, der adresserer og 

synliggør distinkte erfarelsesdimensioner i jazzperformance: 

 

Erfarelsesdimensioner Jazzperformance situationer 

Eksperiment, opdagelse, det uventede Jamsession 

Fordybelse i musikalske fortællinger Spillejob 

Forankring, hjemstavn i lokalområdet Jazzmobile 

Indvielse i jazzen, transmission af jazzkultur Wow 

Forstyrrelse, overskridelse, erobring Pop-up 

 

Disse jazzperformance situationer ser afhandlingen udfolde sig udspændt i en 

matrix af fire kontinua: ventet/uventet, formel/uformel, musiker/producent 

initieret og endelig institutions/branche forankret: 

 
Figur 1: Konceptuelt skema over jazzperformancens situationer. 
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Fem af de seks performance situationer tjener samtidig til at strukturere 

afhandlingens tredje del Analyser. Den sidstnævnte jazzperformance type, Pop-

up, placerer sig uden for modellens fire kontinua, idet afhandlingen tolker denne 

form for jazzperformance som en selvorganiserende praksis, hvor jazzmusikerne 

skaber jazzperformances from the ground up – musikbegivenheder, der så at sige 

flyver under både institutionernes og musikbranchens radar. 

Som allerede nævnt udgør disse Jazzperformance situationer nedslag i en 

jazzperformance virkelighed, der udgør en trinløs bevægelse fra en spontan 

jazzperformance for fem tilfældige fodgængere på et gadehjørne til en 

annonceret jazzperformance i Operaen på Holmen for 1500 tilhørere, der har 

betalt en billetpris på flere hundrede kroner. Rapportering og analyser i 

afhandlingens tredje del fokuserer på fem af de nævnte performance 

situationer: (1) Jamsession, (2) Spillejob, (3) Jazzmobile, (4) Wow og (5) Pop-up. 

Koncerten falder uden for undersøgelsens erkendelsesinteresse om erfarelse og 

auralitet i jazzperformance (uddybes i kapitel 7 i afsnittet Er et jazz spillejob en 

jazzkoncert?). Her følger en kort gennemgang af de fem jazzperformance 

situationer og deres placering i skemaet:  

(1) Jamsession 
Jamsession beskrives af undersøgelsens respondenter som en afgørende 

performance situation for jazzmusikere, idet den er vigtig for dannelsen af 

grupper, musikerkonstellationer og musikalske samarbejder. Den er uformel og 

musikerinitieret, da jazzmusikere selv aftaler at jamme, og dette gælder også de 

jamsessions, der foregår på spillesteder; jamsessions er egentlige, 

musikerstyrede performances. Jamsession er en ventet begivenhed, dels fordi 

den netop er aftalt, og dels fordi det faktisk er ventet, at noget uventet vil ske. 

Denne performance situation er jazzmusikeres værksted og laboratorium, hvor 

nye sammenspilsmåder, udtryk, lyde og rytmer kommer til verden. Jamsession 

lever på branchens vilkår tilknyttet de små spillesteders after hours vibration og 

energi, når aftenens hovednavn er færdig med at spille; og måske får enkelte af 

musikerne lidt penge eller mad og drikke for at spille, måske spiller de på døren. 

(2) Spillejob 
Spillejob er en performance situation, som også spiller en central rolle igennem 

en jazzmusikers liv. Den står centralt i skemaet som en jazzperformance, der er i 

balance midt i de fire kontinua. Spillejob er som en planlagt, annonceret 
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musikbegivenhed en formel aktivitet, som dog alligevel på grund af sin 

improviserende og spontane tilgang og scene fremtræden også har klare 

uformelle træk. Det er en ventet performance situation, da gruppen ligger fast 

men skaber dog samtidig – gennem improvisationen og måske sidste øjebliks 

udskiftninger blandt gruppens musikere – helt uventede oplevelser for både 

musikere og publikum. Spillejobbet er på den ene side musikerinitieret, idet 

musikerne oftest selv kontakter caféen for at få et job, men samtidig har 

caféejeren taget beslutning om spilletidspunkt, billetpris og annoncering. Endelig 

beskæftiger caféen sig med privat musikvirksomhed, hvor publikum betaler for 

at høre jazz, men samtidig modtager caféen honorarstøtte fra statslige og 

kommunale institutioner for at kunne overleve som spillested (dette gælder de 

danske spillesteder). 

(3) Jazzmobile 
Jazzmobile er en performance situation, der sættes på hjul for at køre hen og 

spille på uventede steder for mennesker, der ikke har udtrykt ønske om at høre 

jazz. Det er derfor en performance situation, der også rummer stærke uformelle 

træk, idet skellet mellem spillested og byrum opløses i mødet med belastede 

bydele, legepladser, hospitaler og offentlige strande. Jazzmobile kræver, at 

musikerne praktiserer en radikalt åben og dialogisk tilgang til mødet med 

mennesker, der skal forføres til også at blive et jazzpublikum. Som udgangspunkt 

har jazzmobile historisk været – og er i dag fortsat – institutionelt forankret, da 

udgifter til blokvogn, chauffør, musikere, strøm etc. fordrer økonomisk støtte og 

administrativ backup.   

 (4) Wow 
Wow er denne afhandlings italesættelse af en performance situation i 

uddannelsesforløb på musikkonservatorier og andre skoler, der har en 

professionsorienteret og mesterlærebaseret tilgang til musikuddannelse som 

f.eks. musikkonservatorier, musikalske grundkurser og musikskoler i Danmark 

samt universiteter og musikskoler i USA. Wow er et gammelt skotsk begreb, der 

kan oversættes med ord som overvældethed, forundring og tryllebundethed, og 

begrebet har i samtiden bevaret denne betydning. Afhandlingen forbinder dette 

begreb med den udvidede erfarelse af indvielse, som opstår ved en vellykket 

jazzperformance. Jazzmusikere, der underviser på uddannelsesinstitutioner har 

udviklet måder at skabe betingelserne for, at wow kan opstå som en vigtig del af 

undervisningen. Wow er derfor en performance situation, der er formel og 



  

 

JENS SKOU OLSEN _ 

    AT SPILLE PÅ ØRET¸ 35 

produceret som en fra lærerens side planlagt aktivitet. Den er set fra de 

studerendes synsvinkel ganske uventet, og den er institutionelt forankret som et 

performativt element i skolernes uddannelser. 

(5) Pop-up 
Pop-up jazzperformance betegner i denne afhandling mange forskellige former 

for spontant opståede jazzperformances: to jazzmusikere, der, mens de venter 

på at boarde et fly i lufthavnen, tager deres instrumenter frem og begynder at 

spille i transithallen; en jazzmusiker, der har fødselsdag, og som på dagen får lyst 

til at lave fødselsdagen om til én stor jazzperformance med familie og venner på 

den lokale restaurant; tre jazzmusikere, der spontant får lyst til at spille på gader, 

stræder eller uden for caféer og restauranter for de mennesker, der tilfældigt 

allerede er til stede. Måske kommer der nogle penge i hatten, måske får de lidt 

mad og drikke, og måske giver det ingenting. Pop-up falder uden for det 

konceptuelle skema og definerer dermed skemaets ydre rammer, idet denne 

performance situation ikke forholder sig til andet end musikernes liv og deres 

socio-musikalske nu. Pop-up jazzperformances udgør kreative forstyrrelser af 

samfundets øvrige aktiviteter, lyde og udtryk, der ikke gør krav på omverdens 

udelte opmærksomhed. 
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Afhandlingens opbygning 

Første del er en indføring i afhandlingens tema. Anden del er en redegørelse for 

afhandlingens centrale begrebsmæssige og teoretiske positioner, dens 

erkendelsesinteresse og de metodiske, metodologiske og etiske valg, der har 

informeret undersøgelsen. Tredje del er den centrale analytiske del, som 

analyserer jazzperformancens fem situationer drevet af de opstillede fem 

erfarelsesdimensioner. Til slut samles undersøgelsens analyser i en konklusion, 

der tegner en oversigt over afhandlingens forskningsmæssige bidrag med 

anbefalinger til videre forskning på området. 

Første del: indføring i undersøgelsen 
Forspil introducerede de problemstillinger, der har tjent som afsæt for 

undersøgelsen i form af en debat, der udspillede sig i november og december 

2014 mellem jazzanmeldere, jazzmusikere, spillestedsbookere og andre 

kulturaktører. Denne debat vidnede om en dansk jazzkultur, der har mistet sin 

fælles fortælling og forståelse for jazzkulturens mange forskellige socio-

musikalske udtryks- og praksisformer.  

Kapitel 1 præsenterede afhandlingens tema, definerede centrale 

konceptuelle begreber omkring erfarelse og auralitet i jazzperformance og 

opstillede på den baggrund et konceptuelt skema over fem jazzperformance 

situationer, der drives af et kredsløb bestående af en række erfarelser. Dette 

skema samt de tilhørende erfarelsesdimensioner strukturerer analysen i 

afhandlingens tredje del.   

Anden del: teori og begreb 
Kapitel 2 er optaget af en faghistorisk placering af undersøgelsen i en 

tilslutning til den nyere musikforsknings erkendelse af, at musik er en kultur med 

kompleks indlejring i mange forskellige faglige, sociale, kulturelle og historiske 

forhold. Snarere end et opgør med musikvidenskaben udgør dette en bevægelse, 

der frisætter forskningens muligheder for at studere, hvad musik er og kan 

udvikle sig til. Anden del af kapitlet diskuterer muligheden for en konstellation af 

videnskab og æstetisk praksis, der kan favne de mange veje til viden. 

Kapitel 3 redegør for de metodiske, metodologiske og etiske valg, som jeg 

har foretaget i løbet af undersøgelsen. Først redegøres for etnografien som 

indgang til en engageret musikvidenskab og dernæst diskuterer kapitlet 

undersøgelsens analysegrundlag og analysetilgange. Kapitlet slutter med 
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overvejelser omkring etiske problemstillinger i undersøgelsen samt spørgsmålet 

om pålidelighed og gyldighed.  

Kapitel 4 skaber et teoretisk udgangspunkt for undersøgelsen, som er 

forankret i jazzlitteraturen. Kapitlet argumenterer for – gennem en gennemgang 

af centrale positioner i jazzlitteraturer – at genfinde jazzimprovisation som 

musikperformance, hvor både håndværk, sprog, bevidsthedstilstand, 

bekendelse og oprør kan komme til orde som værende på en og samme gang 

traditionsbåret, kundskabsbaseret, kulturelt og socialt forankret og 

transformativ.  

I Kapitel 5 kortlægger jeg først fire grundbegreber, som kommer i spil i 

afhandlingens tredje del. Sammen angår de erfarelse og auralitet i 

jazzperformance fra forskellige positioner: jazzperformance som 

levendegørelsen af byrum som scener; auralitet som musikalsk kommunikation 

mellem jazzmusikere og publikum; transmission som socio-musikalsk 

overlevering af jazzen fra generation til generation; samt oplevelse som 

betydningsskabende værenstilstande; Endelig diskuterer jeg to understøttende 

teoretiske perspektiver i form af praksisteori og situeret læring.  

Tredje del: Analyser 
Kapitel 6 – 10 udgør afhandlingens empiriske detailanalyser. Her analyserer 

jeg jazzperformancens forskellige performance situationer set i relation til de 

erfarelsesdimensioner, der driver dem. Analyserne er informeret af de opstillede 

metodologiske, faghistoriske og begrebsmæssige perspektiver fra afhandlingens 

to første dele, og de fem kapitler besvarer undersøgelsens forskningsspørgsmål 

igennem et fokus på de mikrosociale relationer mellem jazzmusikere, 

spillestedsejere og publikum i København og New York. 

Konklusionen sammenfatter undersøgelsens analyser i en oversigt over de 

opnåede forskningsresultater samt afhandlingens metodologiske og teoretiske 

bidrag til forskningen. Kapitlet rundes af med anbefalinger til videre forskning på 

området.  
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_________________________________ 

FORANKRING I MUSIKFORSKNING 

Dette kapitel behandler afhandlingens forankring i musikforskningen. 

Undersøgelsen placerer sig i et diskursfællesskab for videnskabelig specialisering 

i netop denne kulturform (og i bredere forstand som en del af musiktænkningens 

nyere historie), og dermed er det relevant først at afsøge musikvidenskabens 

faghistorie for givende perspektiver. 

Musikvidenskabens grænser er ikke entydige, og afhandlingen bruger 

musikvidenskab til at løfte refleksionen over det videnskabelige arbejde med 

musik samtidig med, at afhandlingen argumenterer for, at væsentlige aspekter 

af musik kalder på en aktivering af andre fagligheder. Kapitlet viser, at 

afhandlingens positionering i stigende grad vinder indpas i musikvidenskabens 

egen diskurs i ønsket om at løfte refleksionen omkring dét at sætte fokus på 

musikken. Afhandlingen ønsker at lære noget af de problemstillinger, som har 

præget musikvidenskabens historie samtidig med, at den trækker på erfaring fra 

andre fagområder i form af filosofisk æstetik. 

Det er et vanskeligt greb ikke at lægge sig inden for en enkelt videnskab, og 

dette vil givetvis glæde nogle musikforskere og skuffe andre; men afhandlingen 

tilslutter sig den nyere musikforsknings voksende erkendelse af, at musik er en 

kulturform med kompleks indlejring i mange forskellige personlige, sociale og 

økonomiske forhold. Musik udgør verdensomspændende menneskelige 

aktiviteter, som er katalysator for udvidede former for erfarelse; og som sådan 

respekterer musikken ikke kulturskabte grænsedragninger mellem sprog, 
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erkendelsesformer og videnspraksisser. Dette er den overordnede præmis, som 

afhandlingen er skrevet på. Undersøgelsen forholder sig til jazzkulturens 

samlede landskab og ikke kun den sociale og kulturelle kontekst, som musikkens 

performance indgår i. Samtidig er den opmærksom på de udfordringer, som den 

musikcentrerede forskning historisk har stået overfor, og afhandlingen ønsker 

dels at lære af de fejl, der er begået og dels at bidrage med en syntese af 

musikkens faglighed, kultur, socialitet og historik. 

Kapitlet begynder med nogle overordnede overvejelser over, hvordan min 

musiker erfaring har præget mit møde med forskningslitteraturen og dels, 

hvordan jeg rent praktisk har arbejdet med forskningen. Her står 

jazzlitteraturens analytiske blik på den musikkultur, jeg har levet i igennem 30 år, 

centralt som en afgørende inspiration for undersøgelsen; og afsnittet redegør for 

dette møde mellem faglitteratur og jazzkultur som en meget givende praksis, der 

har formået at inspirere gensidigt og skabe nye erkendelser. 

Efter denne illustration af de vigtigste aspekter af min erkendelsesproces 

fortsætter kapitlet med en gennemgang og diskussion af de centrale 

problemstillinger i musikforskningens fokusering på de musikalske og 

musikteoretiske aspekter af musikken. I erkendelsen af, at musik er mere end 

blot toner, rytmer og harmonier er det kapitlets ærinde at slå fast, at jazz 

udfolder sig igennem jazzperformance i en social praksis uden at musikken dog 

kan reduceres væk i ’ren’ socialitet. Musikvidenskaben angår musikkens 
faglighed og historicitet og spiller som sådan en vigtig rolle i denne afhandling – 

ikke ud fra et ønske om at konstruere og essentialisere jazzmusik i dens historie, 

tradition, toner, rytmer og klange – men ud fra en erkendelse af, at jazzmusik 

også er konkrete toner, rytmer og klange, der er historisk forankrede i en 

musiktradition. Jazzmusikeres performances opstår og erfares i sociale 

sammenhænge næret af musikkens ontologi i form af dens akustiske realitet, og 

dette musikhåndværks historie og tradition udgør musikvidenskabens 

erkendelsesinteresse, ganske som den udgør en central dimension i 

jazzmusikeres skabende virksomhed. 

I forlængelse af gennemgangen af musikvidenskabens problemstillinger og 

ønsket om interdisciplinaritet i musikforskningen diskuterer sidste del af kapitlet 

musikforskningens muligheder for at skabe erkendelse i feltet forstået som et 

æstetisk praksisfelt. Centralt er her det grundlæggende forhold mellem 

videnskab og æstetisk praksis, og afsnittet indkredser de potentialer og 

udfordringer, som et fælles blik på videnskab og æstetik stiller os overfor. 

Afsnittet skriver en æstetisk motiveret nysgerrighed frem, som snarere end at 
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risikere at underminere videnskabens autoritet kan udgøre en forudsætning for 

udvikling af videnskabelig viden.   

En jazzmusikers møde med jazzlitteraturen 
Frem til foråret 2012, hvor jeg for alvor begyndte forberedelsen af denne 

undersøgelse, da havde begrebet jazzlitteratur en klar betydning for mig som den 

litteratur, der angår jazzens musikteori, musikkanon og orale og skriftlige 

overlevering. Det vil sige litteratur om komposition, improvisation, musikteori, 

antologier over sange og temaer samt musikerbiografier. Spørgsmålet om, hvad 

jazz, performance og improvisation vil sige, var for mig i høj grad et spørgsmål 

om at mestre et håndværk, og min akademiske interesse i jazz som social 

begivenhed og kultur var endnu ikke vakt, da jeg allerede stod i jazzkultur til op 

over begge ører. Jazzscenen og jazzkulturen var noget, jeg ’boede i’, trak vejret 
igennem og derfor tog for givet: jeg kunne ikke se skoven for bare træer. 

Mit første møde med den forskningsbaserede jazzlitteratur i form af Paul 

Berliners og George E. Lewis’ studier af henholdsvis den jambaserede og den 
konceptbaserede jazz i USA var derfor en stor oplevelse. Selv bevægede jeg mig 

som jazzmusiker meget på begge disse jazzscener, da jeg spillede og turnerede 

med musikere fra begge ’lejre’ såsom Harry ”Sweets” Edison, Horace Parlan, 

David Murray og Muhal Richard Abrams. Det var overraskende for mig at se min 

musikkultur og mit liv med jazzen beskrevet, teoretiseret og i det hele taget udsat 

for et analytisk blik; og jeg oplevede til at begynde med en tydelig forskel imellem 

mig og musikforskerne: de syntes at være mere forskere end aktive musikere, og 

jeg så naturligt nok mig selv som værende mere aktiv musiker, end jeg var 

forsker. Deres blik på jazzen forekom mig derfor at være et udefra-og-ind 

perspektiv, hvor jeg omvendt ønskede at bidrage med et perspektiv indefra-og-

ud.  

Efterhånden som jeg dels dykkede længere ned i den utroligt omfattende 

litteratur på området og dels gennemførte feltstudier og interviews med 

jazzmusikere, så ændredes mit syn på mange ting. Jeg blev klar over, at meget af 

det, som jazzlitteraturen beskæftigede sig med, netop formåede at italesætte alt 

det, som jeg tidligere havde taget for givet. Men samtidig havde jeg også siden 

2000 været vidne til en omfattende kulturel forskydning både på livescenen og 

på musikuddannelsesscenen – en forskydning væk fra jazz som folkemusik- og 
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jambaseret musikkultur 16  og hen til musik som elitær konceptkunst og 

mediebåret kunstværk17; og med jazzlitteraturens bidrag blev det klart for mig, 

at netop dette også analytiske blik på jazzkulturen havde en vigtig mission, som 

jeg først nu sent fik mulighed for at stifte bekendtskab med: en mission i at 

medvirke til, at de musikkulturelle beslutninger, der tages på musikkens og 

dermed også på jazzens vegne, har mulighed for at kunne blive taget på et 

vidensbaseret og kulturnært grundlag. 

Jeg opdagede, at meget vigtig og brugbar viden meget længe har været til 

rådighed i jazzlitteraturen – og jeg opdagede også, at der ikke hverken i mine 

professionelle netværk af musikere og musiklærere endsige blandt de ledende 

kulturbeslutningstagere var kendskab til og opmærksomhed omkring denne 

vidensressource. Således blev denne erkendelse en grundlæggende drivkraft for 

undersøgelsen, og midt i en nutid, som i respondenternes fortællinger fremstår 

som stærkt optaget af musikkens konceptualisering og objektgørelse – så ønsker 

denne undersøgelse at forstå en musikkultur, der har et andet fokus. Det blev 

tidligt klart for mig, at min udfordring består i at skabe en platform igennem 

forskningen, hvor jazzkulturens viden og praksis kan gøres forståelig også for de, 

der står udenfor: kulturpolitikere, kulturadministratorer, uddannelses-

planlæggere, spillestedejere, musikbookere og i sidste ende musikkens tilhørere; 

alle de, som måske kunne have store oplevelser med jazzperformance, hvis de 

fik mulighed for det. 

I løbet af undersøgelsen har jeg omsat mine studier af jazzkulturen og 

jazzscenerne i København og New York til feltnoter, tegninger, fotos, 

lydoptagelser og transskriptioner. Afhandlingens bidrag til jazzlitteraturen i form 

af teorier om erfarelsesdimensioner og jazzperformancens situationer er vokset 

ud af dette kildemateriale. Da jeg undervejs i dette forskningsprojekt har spillet 

jazzperformances både i København og New York og på turneer rundt om i 

verden, har undersøgelsen og jazzlitteraturen således rejst sammen med mig; og 

denne vedblivende dialog mellem jazzlitteratur, jazzperformance og feltarbejde 

har givet mig mulighed for at prøve mine iagttagelser og teorier af i praksis – 

gennem personlige eksperimenter, observation af jazzperformance, gennem 

læsning og gennem kritiske diskussioner i bandbussen med jazzmusikere og ikke 

                                                           
16 Jeg er, som mange jazzmusikere fra min årgang, opvokset musikalsk på værtshuse, 
caféer, fortovsrestauranter, private hjem, markedspladser, forsamlingshuse og 
jazzfestivaller – hvor som helst, der var brug for et jazzband.   
17 Se også afhandlingens Forspil. 
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mindst på scenen gennem musikken selv og et levende publikum: hvad kan lade 

sig gøre, og hvad kan ikke? 

Brydninger i musikvidenskabens selvforståelse 
Musikvidenskaben har historisk set udviklet og ændret sig op igennem det 19. og 

20. århundrede fra at kortlægge alverdens musik og sætte den i system som 

musikalske objekter – frem til i dag at se på musikvidenskab som en mere 

kompleks virksomhed med mange forskellige redskaber og tilgange til at forstå, 

hvad musik er og gør. Denne udvikling fra en objektfokuseret til en refleksiv 

musikvidenskab udgør en kritisk fase i musikvidenskabens udviklingshistorie, og 

Joseph Kerman, Georgina Born og Philip V. Bohlman er centrale forskere i 

kvalificeringen og udfordringen af musikvidenskaben i årtierne siden 1980. Den 

kritik, som de rejser fra hver deres position, er vigtig og også relevant for denne 

undersøgelse af en musik, der i daglig tale betegnes som jazzmusik, og jeg 

beskriver her først kort for de tre forskere og deres positioner: 

Joseph Kerman (1985) placerer sig centralt i musikvidenskabens udvikling 

med bogen Contemplating Music: Challenges to Musicology. Kermans bog 

voksede ud af en klassisk musikvidenskabelig vidensinteresse, hvor han fra 

1950’erne og frem bl.a. studerede Beethovens kvartetter og William Byrds 

motetter i et blik, som er funderet på en tro på musikhistorien som videnskabens 

solide basis (Kerman, 1985, p. 17). Men samtidig voksede bogen også ud af et 

kritisk blik på den konventionelle musikvidenskabs lukkethed, og han 

formulerede dermed en vision om videnskabelig åbenhed også over for en 

udforskning af musikkens æstetiske kerne (Ibid., p. 19); en vision, som var med 

til at flytte musikvidenskaben. Siden da har musikvidenskabens 

udviklingshistorie på mange måder været en bearbejdelse af de perspektiver, 

som Kerman tegnede op. 

Georgina Born (2010) er professor i musik og antropologi og repræsenterer 

med artiklen For a Relational Musicology – skrevet i anledning af, at hun blev 

tildelt en guldmedalje af det engelske kongelige musikvidenskabelige selskab – 

den endelige markering af vigtigheden af det relationelle perspektiv. Dette kan 

tolkes som en kulmination i den gradvise anerkendelse af musikvidenskabens 

tværfaglige åbning over for socialvidenskab, og med en fortid som turnerende 
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bassist og cellist i avantgarde rockgruppen Henry Cow18 er det oplagt, at hun på 

denne måde taler for en relationel videnskabelig dialog. Borns Ph.d. afhandling 

Rationalizing Culture (1995) trak på antropologi, sociologi, kulturhistorie, 

semiotik og psykoanalyse, og hun viser med sin forskning også inden for 

fagområder som medievidenskab og videnskabsteori relevansen af et udvidet og 

relationelt blik på videnskabelse inden for musik. Med Born blev det slået fast, 

at også det sociale og kulturelle må anerkendes som en central del af 

musikvidenskabens projekt. 

Philip V. Bohlman er musiketnolog og elev af Bruno Nettl. Han er kendt som 

forsker i bl.a. jødisk og centraleuropæisk folkemusik, men har forsket meget 

bredt i europæisk musikkultur og som generalist i globale musikkulturer, især 

som udkrystalliseret i bøgerne _The Music of European Nationalism_ (2004) og 

_World Music: A Very Short Introduction (2002). Ikke mindst i forhold til sine 

studier af jødisk musikliv op til anden verdenskrig er Bohlman opmærksom på 

musikvidenskabens manglende blik på sociale krisers betydning, og han kritiserer 

musikvidenskaben for at gøre sig immun også over for sin egen krise ved at 

konstruere musikken som et objekt, der ingen forbindelse har til politiske og 

morale kriser (1993, p. 415). Han tager her fat på nogle aspekter, der har særlig 

relevans for jazzmusikken, som i min analyse netop også er grundlagt på 

overgreb og undertrykkelse; og han repræsenterer således næste fase efter 

Kerman i sit fokus på vigtigheden af en selv-refleksiv udforskning af de 

ontologiske dimensioner i musikken, som undslipper såvel det snævert 

musikcentrerede som det socialcentrerede blik.  

Genopdagelsen af musik 
Kerman tegner musikforskningens faghistorie op i en tredeling mellem 

musikvidenskab, musikteori og musiketnologi, og han beskriver her en opdeling, 

som har hver deres præferencer og fokusområder metodisk og stofligt. (1985, p. 

15). Kerman slår fast, at hans egen erkendelsesinteresse afgrænser sig til den 

vestlige kunstmusik, men han er ikke desto mindre opmærksom på musikkens 

relation til den socio-kulturelle matrix, en problematik, som han beskriver som 

en væsentlig udfordring for musikvidenskaben.  

                                                           
18 Born var i 1970’erne og 1980’erne sideløbende med sine universitetsstudier aktiv i 
progressive og politiske rock og avant-garde sammenhænge bl.a. også i guitaristen Derek 
Baileys Company og post-punk bandet The Raincoats. 
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Musicology in the twentieth century should also ally itself closely to 
contemporary musical life, which … is manifested most intensely by 
popular music, music that has to be understood first and foremost in 
terms of social use and value. Looked at in this way, it is the function of 
all musicology to be in fact ethnomusicology, that is, to take its range 
of research to include material that is termed ‘sociological’. (Kerman, 
1985, p. 37) 

Kerman anerkender musiketnologiens potentiale for at kunne tilbyde en 

udvidelse af musikvidenskabens erkendelsesrum; og han foreslår at supplere det 

musikvidenskabelige blik med et antropologisk og sociologisk blik for på den 

måde at kunne rumme de socio-kulturelle dimensioner. 

Born (2010) taler på linje med Kerman for en relationel musikvidenskab som 

en forudsætning for at skabe ny viden om musik; et forskningsfelt, som hun ser 

byder på helt særlige udfordringer. Men i modsætning til Kerman forholder Born 

sig kritisk til musikvidenskaben selv, der i hendes optik historisk har 

marginaliseret ikke-vestlig musik (som også anført af Kerman).  

 [i]t is now timely to problematize two dominant conceptual 
boundaries that have underpinned the hegemony of a certain kind of 
musicology. The first boundary concerns what music is: it rests on the 
ontological assumption that ‘music’s’ core being has nothing to do with 
the ‘social’ (a conceptual equation in which the ‘cultural’ is often seen 
as a mediating or even substitute term for the social). According to this 
conceptual dualism, the ‘social’ is extraneous to ‘music’, and equivalent 
to ‘context’, such that the appropriate focus in music scholarship is self-
evidently on the ‘music itself’. The second boundary concerns what 
counts as music to be studied: at issue here is musicology’s 
preoccupation with the bounded, internal, immanent development of 
the lineages of Western art music, rather than their complex 
interrelation and imbrication with contiguous musical systems existing 
in the same or proximate physical, geographical, historical or social 
space. (Born, 2010, pp. 208–209) 

Born problematiserer i ovenstående citat på den ene side, at musik gøres til et 

afsocialiseret objekt for musikvidenskaben og på den anden side, at 

musikvidenskaben er for snævert optaget af en afgrænset del af den 

vesterlandske musiktradition. I hendes optik rækker det ikke at styrke 

relationerne mellem musikvidenskabens underdiscipliner, da vi snarere har 
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behov for at udvide det epistemologiske spektrum hinsides musikvidenskabens 

domæner – og skabe nye, fælles konceptuelle og teoretiske rammer for musik, 

antropologi, sociologi og historie. Kun på den måde kan vi bevæge os igennem 

og forbi ’teksten’ forstået som antagelsen om, at værket, noden og 

komponistens intention kan sidestilles den musikalske oplevelse. Dette er dog 

ikke uproblematisk, idet – som anført af Born – fagdisciplinerne vil forsøge at 

forsvare deres domæner mod en sådan transkulturel indtrængen; bl.a. 

eksemplificeret ved Lewis’ (1996) analyse i Improvised Music after 1950: 

Afrological and Eurological Perspectives af, hvordan den afrologiske 

improvisationsmusik afvises og stigmatiseres af både den eurologiske 

musikvidenskab, musikhistorie og også toneangivende komponister som John 

Cage (Cage i Born, 2010, p. 229). I denne genopdagelse af, hvad musik er og kan 

være, ser Born muligheden for, at vi kan tilbyde mere relevante beretninger om 

den musikalske oplevelse (2010, p. 219) – en bevægelse, jeg i denne 

undersøgelse støtter bl.a. gennem inddragelsen af den filosofiske æstetik. Ifølge 

Born er denne genopdagelse af musikken en forudsætning for at kunne forpligte 

sig seriøst på at transformere også musikpædagogikken (2010, p. 210). 

Bohlman (1993) ser i Musicology as a Political Act musikvidenskab som en 

refleksiv proces i en diskursiv praksis. Han formulerer en radikal kritik af 

musikvidenskaben inklusive underdisciplinerne musiketnologi, musikteori og 

musikkritik. Denne kritik har til opgave at decentrere og opløse vareliggørelsen 

og essentialiseringen af musikken i vestlig notation og symbolik – noget, som 

Bohlman opfatter som den vestlige kulturs ’kolonisering’ af musikken. For 
Bohlman at se bærer også musiketnologien et ansvar for denne kolonisering af 

musikalske handlinger i en udpegning af ’det autentiske’ i musikken og en 
indespærring af den aurale oplevelse i en ’oral tradition’. Det leder til en diskursiv 
af-auralisering af det orale, hvor fastfrysningen af musikken i vestlig notation 

tjener til at opnå kontrol over en ikke-vestlig anderledeshed. Videnskabens 

objektgørelse af musikken giver den mulighed for – via en forøgelse af dens viden 

om musikken – at øge videnskabens magt over musikken i en udgrænsning af de 

kulturer, der er arnested for musikken. 

By transcribing and notating music from oral tradition, we demonstrate 
our power and knowledge, but ipso facto keep the transmitters of oral 
tradition from acquiring the same measure of power. And by using the 
analysis of chord progressions to show that a passage in Beethoven has 
nothing to do with sexuality but everything to do with a set of obvious, 
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though still brilliant, compositional decisions, we continue to keep the 
body out of Western music. (1993, p. 424) 

Bohlmans modstand mod objektgørelse og essentialisering gør, at han ser 

udstykningen af musikkens historie og antropologi i separate videnskabelige 

domæner kaldet musikvidenskab og musiketnologi som en barriere mod vores 

mulighed for at komme tættere på en forståelse af musikalsk oplevelse i 

forskellige musikkulturer. Bohlman konstaterer, at den klassiske musikvidenskab 

ikke er i stand til erkende andre kulturfællesskabers oplevelsesformer, da den er 

fastlåst i sit eget mindset om en notations- og objektbaseret kolonisering af 

alverdens musik (1993, p. 426). 

Musicology, however, has all but ignored the blues and has done so for 
reasons that are not hard to recognize: once one figures out the 
relation of a performance to the twelve-bar template and 
demonstrates how improvisation reinforces the presence of ‘African 
elements in America,’ there is not much more for musicology to say 
about the blues. (1993, p. 430) 

Netop i forhold til den afrikansk amerikanske musiktradition i jazz og rap ser 

Bohlman en vej frem for musikvidenskaben i en genindsættelse af musikken som 

værende kropslige, sanselige og seksuelle udtryk – og dermed et blik på musikker 

(forskellige ’slags’ musik) som noget, der ikke blot eksisterer i verden som 
objekter men ligefrem ”[a]re also within us, within the experiences we embody 

through listening, performing, and interpreting music in order to situate it in the 

public spaces created by the interpretive actions of the musician.” (1993, p. 432). 

Det er Bohlmans pointe, at dette ikke repræsenterer et opgør med 

musikvidenskabens mulighed for at studere musikken, men at det snarere 

tilbyder en helt nødvendig decentrering af musikken i dens mange personlige, 

socio-musikalske og offentlige rum; en bevægelse, der frisætter forskningens 

muligheder for at studere, hvad musik er og kan udvikle sig til (Ibid.). 

Kropsliggjorte (embodied) musikbegivenheder har ontologisk 

forandringskraft i menneskers og offentlige rums fysiske konsonanser og 

dissonanser, og i det modsætningsfyldte møde mellem musikere, spillesteder og 

publikum tilhører musikken ikke længere hverken musikvidenskaben, musikerne 

eller publikum: ”It becomes impossible to answer the question of ’whose music?’ 
because ownership no longer rests with any single individual or group.” (1993, p. 
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433). Bohlman ser denne udvikling udtrykt igennem den nutidige 

musikvidenskabelige forskning som et post-disciplinært felt i et større 

vidensdomæne; som mangeartede videnskabelige perspektiver, der formår at 

møde musikken refleksivt, fysisk og politisk i dens mange ontologiske udtryk for 

selvet og ’den anden’. 

Hybriditet i mødet mellem kultur, socialitet og temporalitet 
Kerman, Born og Bohlman er her – fra hver deres position og med forskellig 

styrke – enige om, at vi må udfordre den konventionelle musikvidenskabs 

begrænsning og skabe, hvad Born beskriver som rapprochement mellem de 

videnskaber, der angår det kulturelle (antropologi), det sociale (sociologi) og det 

temporale (historie). Men denne interdisciplinaritet kan ifølge Born antage 

forskellige former og informere forskellige logikker; og forskellige typer 

rapprochement har hermed afgørende indflydelse på, hvilke bidrag 

interdisciplinariteten kan give til videnskabelsen om musik. 

Stadig er det denne afhandlings pointe, at denne selvkritiske bevægelse i 

forståelsen af, hvad musikvidenskab er ikke må betyde en opløsning af 

musikvidenskaben selv set som en fagvidenskab. Jazzmusikere arbejder dagligt i 

jazzmusikkens maskinrum; med træ, metal, bambus og tarm i den konkrete, 

fysiske realisering af toner, rytmer og harmonier, der flytter luftmolekyler i 

verden; og en viden om og kunnen inden for denne musiks ontologi er afgørende 

for den improviserende jazzmusiker. Den musikvidenskabelige ekspertise inden 

for det rent musikalske kan ikke stå alene i denne undersøgelse, da 

jazzperformance forstået som socialt udtryk formes af menneskers oplevelser, 

værdier og omgang med musikinstrumenter, scener og publikum i en konkret, 

situeret kultur. Men heller ikke antropologien og sociologien kan stå alene, og 

studiet af jazzimprovisation angår derfor både musikkens ontologi, socialitet, 

kultur og temporalitet.  

Den viden, som musikvidenskaben høster inden for jazzens historie, 

instrumentalitet og udtryk (forstået gennem musikalske objekter), kaster lys over 

musikkens udtryk, udvikling og syntaks; og det antropologiske og sociologiske 

blik modvirker en essentialisering af musikken i eksterne objekter i form af 

værket, indspilningen og opførelsen til fordel for en egentlig kropslig erkendelse 

af jazzmusikernes jazzperformance – og ikke mindst en forståelse af æstetisk 

erfarelse i jazz. 
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Inspiration fra æstetisk praksis 
I dette kapitel om afhandlingens forankring i musikforskningen er det relevant 

også at se på musikforskerens muligheder for at skabe erkendelse i feltet forstået 

som et æstetisk praksisfelt; og den interdisciplinaritet som Born efterlyser må 

dermed også forholde sig til musikkens æstetiske praksis og dens betydning for 

videnskabelig undersøgelse af jazzperformance.     

[o]ur scientific analysis and knowledge of the world has an 
unmistakably poetic edge – an aesthetic dimension or artistic element 
that goes beyond the slavish business of collecting so-called ‘hard data’ 
… It shows that sociology, too, is an art form, and can therefore be 
understood as a poetic scientific practice. (Jacobsen, Petersen, Drake, 
& Keohane, 2014, p. 197) 

Da jeg er jazzmusiker og forsker i en og samme person, så er det relevant at 

forholde sig til, hvordan mit æstetiske blik har formet afhandlingen – og dermed 

også det grundlæggende forhold mellem videnskab og æstetisk praksis. Robert 

A. Nisbet (2002) skriver i Sociology as an Art Form, at både stor kunst og 

betydningsfuld videnskab er drevet af en erkendelse, der trænger igennem til 

følelsers, åndelighedens og den dybe motivations landskaber. Det repræsenterer 

en form for forståelse, som bygger på oplevelse, observation og ’ikonisk fantasi’, 
og det gør såvel æstetisk praksis som videnskab til ”[a] means of bringing to the 
highest level a form of observation and an intensity of understanding that is so 

often thwarted by … the endless literalness that lies around us.” (2002, p. 12). 

Den endeløse litteraritet som Nisbet refererer til, er i min analyse analog 

med det prosaiske ansigt eller overfladeværdien af det, vi observerer og 

registrerer. Dyb erkendelse er en praksis, som nødvendigvis også må trække på 

det poetiskes transformative potentialer, da det prosaiske ikke vil lade os se ned 

under overfladen, ned i de dybe vande. En undersøgelse og forståelse af 

skummet på havets bølger i et afgrænset studie af skummet selv vil forklare 

noget og hjælpe os til en forståelse af skummets sammensætning og opførsel. 

Men skummet bevæger ikke bølgerne på havet, og vores forståelse af skummet 

vil ikke hjælpe os til at forstå de dybe strømninger, havets temperaturvariationer 

eller månens tyngdepåvirkninger; alt sammen fænomener, der fra det dybeste 

til det højeste på radikal vis former verden og afstedkommer skummet på 

bølgerne. Dette skum er observérbart og analysérbart men epifænomenalt i 

forhold til bevægelsen af verden.  
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Nisbet baserer sit argument på, at ingen af de banebrydende sociologiske 

ideer, teorier og temaer, der blev udviklet i løbet af det 19. århundrede blev 

vundet gennem en videnskabelig praksis, der minder om det, der i dag betragtes 

som ’videnskabelig metode’, ”[r]eplete with appeals to statistical analysis, 
problem design, hypothesis, verification, replication and theory construction, 

that we find described in our textbooks and courses on methodology.” (2002, p. 

3). Naturligvis er disse opdagelser heller ikke drevet alene af æstetiske 

praksisser, men snarere af en konstellation af videnskab og æstetik, ganske som 

enhver form for innovation og opdagelse må forudsætte en ”[e]sthetically 

motivated curiosity” (2002, p. 11). Mary C. Bateson (2001) støtter i bogen 

Composing a Life denne ide om konstellation, fordi det er i mellemrummene 

mellem praksisser, felter og traditioner, at vi kan forestille os en anden verden; 

hvorimod ”[a]t the center of any tradition, it is easy to become blind to 

alternatives.” (2001, p. 73). Dette fælles blik på videnskab og æstetik i en eller 

anden form kunne man måske kritisere for at antyde en tilgang til forskning, som 

var mindre videnskabelig med risiko for at underminere videnskabens autoritet 

og gyldighed; men som Michael Hviid Jacobsen et al. (2014) peger på i 

Imaginative Methodologies in the Social Sciences, så er denne æstetisk 

motiverede nysgerrighed måske snarere en forudsætning for udviklingen af 

værdifuld videnskabelig viden: 

Dealing creatively, poetically, and indeed imaginatively with 
methodology is not equivalent to mere playfulness or the abandoning 
of conventional criteria for social research – rather, it is a matter of 
admitting that there is not one single road leading to knowledge about 
the social world and that detours, excursions and round trips are an 
integral and imaginative part of the development of scientific 
knowledge. (Jacobsen et al., 2014, p. 11) 

Jacobsen beskriver, hvordan de komplekse sociale omstændigheder, vi befinder 

os i, kalder på forskning, som er i stand til at begribe dette på en kreativ og 

poetisk måde; og, hvis socialforskere blot praktiserer de mere traditionelle 

former for undersøgelse ”[t]here is a good chance that we might miss out on 
solving, understanding, and explaining the problems with which we are faced.” 
(2014, p. 9). Brinkmann (2014) kalder dette poetiske blik i forskningen for en 

æstetisk dyd og tilslutter sig Jacobsen i erkendelsen af, at ”[æ]stetikken snarere 

[er] et videnskabeligt redskab end en forhindring. ” (2014, p. 200). Overført på 
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denne undersøgelses emne betyder det, at poesi som en æstetisk praksis kan 

være et redskab i forskningen, der ikke ”[r]isikerer at reducere fænomenerne til 
noget andet eller instrumentalisere dem. ” (Ibid., 201). 
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_________________________________ 

METODISKE, METODOLOGISKE OG 

ETISKE ASPEKTER 

Dette kapitel beskriver centrale metodiske, metodologiske og etiske aspekter af 

afhandlingen. Første del af kapitlet diskuterer etnografien som vej til at belyse 

jazzmusikeres performative virke, og det ser på videnskabens mulighed som ikke 

blot beskrivende og kategoriserende men ligefrem som en transformativ, etisk 

båret praksis i et analytisk autoetnografisk blik. Dernæst redegør kapitlet for 

udvælgelsen af de jazzmusikere, der som respondenter står centralt i 

undersøgelsen. Denne udvælgelse informeres af tre kriterier: (1) at komme så 

tæt på jazzmusikerne som muligt ved kun at vælge musikere, jeg selv har spillet 

med; (2) at sikre, at både rytmegruppemusikere og frontmusikere er 

repræsenteret; samt (3) at lade jazzens tradition for aural overlevering mellem 

generationerne afspejle sig i udvælgelsen af respondenter såvel hvad angår alder 

som køn. 

I anden del af kapitlet udpeger afhandlingen etnografien som en relevant 

metode for afhandlingens målsætning. Afhandlingens italesættelse af erfarelse 

og auralitet i jazzperformance sker derfor igennem feltarbejde dels i form af 

kvalitative interviews, der fokuserer på respondenternes oplevelser omkring de 

musikalske aktiviteter og dels i form af deltagende observation, der fokuserer på 

jazzperformancens forskellige performance situationer. 
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Sidste del af kapitlet redegør først for, hvordan afhandlingens analyser er 

blevet til i en induktiv og iterativ dialogproces mellem teori, feltarbejde, 

transskription, kodning og analyse. Til slut i kapitlet diskuteres spørgsmålene 

omkring etik, pålidelighed og gyldighed. De etiske overvejelser resulterer dels i 

nogle overordnede etiske kodekser og dels også i en nærhedsetik, der ikke kan 

bestemmes a priori i dette kapitel men derimod må tages op til fornyet 

overvejelse i alle feltarbejdets faser; og hvad angår pålidelighed og gyldighed 

argumenterer kapitlet for, at rapporteringernes bestræbelser på (1) at svare til 

sit felt, (2) at lade feltet tale samt (3) at lade feltet protestere udgør en dialogisk 

intersubjektivitet, der sikrer pålidelighed og gyldighed af de data, der er 

indsamlet. 

Etnografi og forskningens mulighed 
Det foregående kapitel redegjorde for bevægelsen fra en objektfokuseret 

musikvidenskab til en refleksiv, kropsliggjort udforskning af musikken som socio-

musikalsk begivenhed. Musikforskningen er her ikke længere blot en iagttager af 

verden men ligefrem en del af verden. Hvordan kan vi studere musik i dette 

perspektiv? Med Kerman, Born og Bohlman bliver musikvidenskaben engageret 

i verdener af både konkrete performances og en sprogliggørelse af disse 

begivenheder på en måde, der gør det umuligt at adskille disse verdener, da de 

begge på hver sin måde ’performer’ musikken.  
Dette afsnit lægger ud med en behandling af grundlæggende aspekter af 

etnografien som repræsenteret ved et af de klassiske værker inden for 

fortolkende antropologi: Clifford Geertz' The Interpretation of Cultures. 

Jazzmusikere er tæt forbundet ikke blot med andre mennesker men også med 

ting i verden: med musikinstrumenter, scenerum, forstærkere og højttalere – og 

jazzperformance udfolder sig gennem mennesker og ting i en samskabelse af 

begivenheder. Jazzmusikkens kvalitet og dybde kan dermed ikke konstrueres og 

tænkes frem løsrevet fra virkeligheden, den smedes tværtimod sammen af 

musikalske handlinger, konkrete instrumenter, spillesteders og byrums klanglige 

egenskaber og menneskers potentiale for fælles erfarelse. 

Kirsten Hastrup (2004) skriver i Viden om Verden: en grundbog i 

antropologisk analyse om den topografiske vending i landskabsantropologien i 

1990’erne, at den formåede at tænke mennesker og deres landskaber sammen; 
og verden var dermed ”[a]ndet og mere end en nøgen scene, som mennesker 
kunne spille hvilket som helst drama på” (2004, p. 21). På samme måde vokser 
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såvel jazzmusikere som publikum ud af jazzscener og en jazzkultur, der hver især 

har unikke træk, muligheder og begrænsninger, og en undersøgelse af 

jazzperformance må foretages gennem en forpligtende tilværelse på disse 

scener og i denne kultur. Denne samtænkning af mennesker og den kultur, de 

samskaber, den indbefatter at udvikle mere emotionelt engagerede 

metodologier, der kan belyse de mange facetter af den levede erfarelse. 

Doing ethnography is like trying to read (in the sense ’construct a 
reading of’) a manuscript – foreign, faded, full of ellipses, 
incoherencies, suspicious emendations, and tendentious 
commentaries, written not in conventional graphs of sound but in 
transient examples of shaped behavior. (Geertz, 1977, p. 10) 

Geertz ser i The Interpretation of Cultures læsning som ‘en konstruktion af en 

læsning’, og dette er nødvendigt, hvis dokumentet er fremmed og falmet. Men 
det medfører ikke, at denne læsning blot er en afkoblet eller løsrevet 

konstruktion, da vi har en levende interesse i at forstå netop dette dokument; og 

vores konstruktion forstået som en tydning og fortolkning af manuskriptet må 

derfor forblive tro mod dette dokument. Vores konstruerede læsning må aldrig 

blot handle om sig selv, hvis den skal kunne anerkendes som et forsøg på en 

videnskabelig forståelse af vores livsverden – og vi ser her en afgørende forskel 

på videnskaben og musikken: ganske som socialvidenskaben gør det, så 

konstruerer musikken mening baseret på observation, tydning og fortolkning af 

virkeligheden, men for så vidt at musikken er i stand til at fremme vores 

forståelse af virkeligheden, så gør den dette ved udelukkende at være tro mod 

sig selv. Musik anses for at være kulturelt værdifuld med stor formativ og 

transformativ kraft; men igen, dette er ikke musikkens egen målsætning men 

derimod tavst emergerende dimensioner af en musikpraksis, som er fuldt 

optaget af sig selv og at være tro mod sig selv. 

Ryle (2009 [1968]) ser i The Thinking of Thoughts – What is ’Le Penseur’ 
Doing? en umådelig men ikke desto mindre ikke-fotograférbar forskel mellem 

det, som står frem for os og det, der faktisk sker. Ryle foreslår en teoretisk ramme 

bestående af tynde og tykke beskrivelser for at kunne gøre rede for lagene 

mellem det forekommende og det aktuelle. Denne Ryleanske ikke-

fotograférbare kvalitet ved disse sociale lag umuliggør enhver simpel registrering 

eller beskrivelse af socialt liv og den sociale organisations strukturer og systemer. 

Etnografi er denne ’tykke’ beskrivelse, og det, som denne undersøgelse står 
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overfor, er således ”[a] multiplicity of complex conceptual structures, many of 
them superimposed upon or knotted into one another, which are at once 

strange, irregular, and inexplicit, and which he must contrive somehow first to 

grasp and then to render” (Geertz, 1977, p. 10). I denne bestræbelse på først at 

forstå og så derefter italesætte de ikke-fotograférbare kvaliteter ligger, at den 

tykke beskrivelse må være drevet af forskerens oplevelsesbaserede fortolkning. 

Norman K. Denzin (1989) bruger i bogen Interpretive Interactionism 

begrebsparret ”fortolkende beskrivelse” om denne levede erfaring, som netop 

jeg som musiker-forsker rapporterer fra.  

Etnografi udfolder sig gennem feltarbejde; en praksis, som normalt 

forbindes med at leve sammen med og leve ligesom de mennesker, som 

studeres. John Van Maanen (2011) skriver i Tales of the Field; On Writing 

Ethnography, at forskeren, for at være i stand til at lave feltarbejde, må have 

adgang til nogle af de instinkter, som et menneske i eksil er i besiddelse af: en 

følsomhed og parathed overfor de tilfældigheder og uforudsete begivenheder, 

som påvirker og former forskningen i lige så høj grad som planlægning og 

forudseenhed. Etnografi er i den forstand et resultat af feltarbejde, og målet med 

nærværende afhandling er at vise nye perspektiver på jazzmusikeres virke 

gennem deres egen forståelse og brug af erfarelse og auralitet i jazzperformance. 

Dette kan kun ske gennem min beretning forstået som en fortælling sammensat 

af tekst, der formår at repræsentere – ikke feltarbejdet i sig selv – men den 

musikkultur, som jeg studerer: 

The observer knows of culture’s presence not by looking, but only by 
conjecture, inference, and a great deal of faith … Ethnography as a 
written product, then, has a degree of independence (how culture is 
portrayed) from the fieldwork on which it is based (how culture is 
known). Writing ethnography is office work or deskwork, not fieldwork. 
(Van Maanen, 2011, pp. 3–4) 

Marcus (1980) opfatter i Rhetoric and the Ethnographic Genre in Anthropological 

Research dét at skrive etnografi som langt fra epifænomenalt, da det er her, at 

feltarbejdet og teorien forenes til en meningsfuld videnskabelig kommunikation 

om menneskekultur; samt, at denne kommunikation ikke blot handler om at 

benytte et sæt metoder eller rutiner for dét at skrive etnografier. Dette udgør et 

blik på etnografen som fortæller, og det har den konsekvens, at ”[a] discussion 
of the ethnographer’s rhetorical style is just as important for assessing the 
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strengths and limitations of any particular work as an evaluation of its logic and 

evidence.” (1980, p. 510). Dette betyder, at mit deskwork er en vigtig praksis 

også som en måde at lade såvel jazzmusikerne selv som min etnografiske erfaring 

genlyde gennem de ord og fortællinger, som jeg komponerer i denne afhandling. 

I studiet af erfarelse og auralitet i jazzperformance er det nødvendigt at 

adressere spørgsmålet om, hvor den etnografiske erfaring finder sted. James 

Clifford (2010) taler i bogen Writing Cultures: The Poetics and Politics of 

Ethnography for, at den antropologiske autoritet er baseret på det erfarende ’Jeg 
var til stede’ (2010, p. 288). Det, at ’jeg er til stede’ i erfarelses-nærhed af det, 

jeg ønsker at studere er dermed af afgørende vigtighed. Men hvad konstituerer 

’at være til stede’? For Bronislaw Malinowski (1989 [1967]) var denne nærhed en 

udfordring, da det ikke er tilstrækkeligt at hævde en geografisk nærhed; og det 

at være til stede må derfor også indebære en eksistentiel dimension: 

There is a series of phenomena of great importance, which cannot 
possibly be recorded by questioning, or computing documents, but has 
to be observed in their full actuality. Let us call them the imponderabilia 
of actual life. Here belong such things as the routine of a man’s working 
day, the details of his care of the body, of the manner of taking food 
and preparing it, and of passing sympathies and dislikes between 
people; the subtle yet unmistakable manner in which personal vanities 
and ambitions are reflected in the behavior of the individual and in the 
emotional reactions of those who surround him. All these facts can and 
ought to be scientifically formulated and recorded, but it is necessary 
that this is done not by a superficial registration of details as is usually 
done by the untrained observer, but with an effort at penetrating the 
mental attitude expressed in them. (1961, pp. 18–19 [1922]) 

I forlængelse af Malinowski er det dermed denne afhandlings ambition at trænge 

igennem den endeløse litteraritets overfladiske registrering for at nå frem til den 

ikke-fotograférbare forskel som foreslået af Ryle og Geertz. 

Performance og autoetnografi 
I dette kapitels diskussion af, hvordan en refleksiv musikvidenskab kan studere 

musikken bliver performance vigtig også som en måde at levendegøre 

videnskabelig produktion af viden. Jeg har vist, hvordan etnografien kan forstås 

som en indlevelsespraksis med en evne til at opspore, afkode og genfortrylle det 

ikke-fotograférbare i afhandlingens skriftlige italesættelse, og tilbage står at 
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afklare, på hvilken måde mine egne første-ordens erfaringer som professionel 

jazzmusiker bedst kan og skal spille en rolle i såvel udforskning som 

’performance’ af afhandlingen. 

I en undersøgelse af danske udenrigskorrespondenter i Mellemøsten 

foreslår Jørgen Skrubbeltrang (2014) i From Eyewitness to I-witness en 

konceptuel forskydning fra øjenvidne til jeg-vidne. Undersøgelsen beskæftiger 

sig med en af de grundlæggende antagelser i udenrigskorrespondenternes 

praksis – at tilstedeværelse skaber troværdighed – og han udfordrer opfattelsen 

af korrespondenten som et øjenvidne. Da udenrigskorrespondenten kun 

sjældent er fysisk tæt på de begivenheder, som hun skal dække, så bruger hun 

sig selv som et narrativt udgangspunkt for sin historie; og Skrubbeltrang 

argumenterer for, at vi snarere skal forstå hende som et jeg-vidne, da 

korrespondenten performer sin historie igennem de begivenheder, der sker på 

afstand, snarere end blot at viderebringe selve begivenheden (2014, p. 323). 

Som anført tidligere af Marcus og Van Maanen så er denne afhandling 

performativ idet den adskilt fra feltarbejdet må gøre mere end at formidle 

feltarbejdet og dets empiri; og som anført af Ryle og Geertz må teoretisering og 

analyse trække på de tykke beskrivelser af mangelagede sociale processer. 

Afhandlingen kan ses som et resultat af et kreativt analytisk skrivebordsarbejde, 

der som al anden videnskab har som sit formål at bringe nogle metoder og 

teorier i brug for at kunne bidrage empirisk og teoretisk til feltet. Men dette 

bidrag skal også formidle sig selv i en form, der engagerer; og dette fordrer gode 

fortællinger snarere end blot at skabe gode konstruktioner som anført her af W. 

Gibb Dyer og Alan L. Wilkins (1991) i Better Stories, Not Better Constructs, to 

Generate Better Theory: 

We return to the classics because they are good stories, not because 
they are merely clear statements of a construct ... The classics we cite 
are, in every case, good stories more than testable theory. We can 
experience vicariously the relationships and ideas presented. We 
therefore remember them longer and understand them more 
complexly than had they been presented as a thin description of a 
construct or as a statistical table. (1991, pp. 618–619) 

Gode fortællinger forudsætter inspireret og engageret skrivevirksomhed, som 

igen forudsætter en vedvarende dialog mellem det poetiske og det prosaiske for 

at kunne ‘fange’ de tykke beskrivelser. Gode fortællinger vil ikke nøjes med at 
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blive skrevet ned, de ligefrem længes efter at blive læst og bliver dermed 

performative; de bliver levende gennem at lade respondenternes og de socio-

musikalske begivenheders relationer udspille sig i mødet mellem fortælling, 

forfatter og læser. 

Den improviserende jazzmusiker er den, der spiller, men det er en 

afgørende pointe i jazzkulturens diskurs, at det ikke må handle om jazzmusikeren 

selv eller hendes kundskaber inden for jazzimprovisation. Hinsides det tekniske 

mesterskab og musikerens personlige touch, hinsides hendes signature sound og 

unikke sceneoptræden, så må der være et overskud eller potentiale for socio-

musikalsk ekspressiv kraft, hvis musikeren skal kunne transcendere simpel 

funktionalitet.  I forlængelse af Van Maanens pointe om, at afhandlingen skal 

repræsentere musikkulturen set gennem feltarbejdet, så skal jazzmusikerens 

performance repræsentere musikkulturen erfaret gennem den musiker, der 

performer. Kun på den måde kan musikeren forbinde sig selv, medmusikere og 

tilhørere til den fælles begivenhed og skabe fortællinger, der er 

bemærkelsesværdige jf. Dyer & Wilkins. Jeg er både improviserende jazzmusiker 

og forsker og skaber dermed fortællinger på to forskellige erfarelsesniveauer, 

hvilket svarer til Alfred Schutz’ (1972 [1962]) distinktion i The Problem of Social 

Reality mellem konstruktioner af første og anden orden: 

The thought objects constructed by the social scientists refer to and are 
founded upon the thought objects constructed by the common-sense 
thought of man living his everyday life among his fellow men. Thus, the 
constructs used by the social scientist are, so to speak, constructs of 
the second degree, namely constructs of the constructs made by the 
actors on the social scene, whose behavior the scientist observes and 
tries to explain in accordance with the procedural rules of his science. 
(Schutz, 1972, p. 5 [1962])  

Havde jeg været en forsker uden første-ordens erfaring med jazzperformance, 

så var mine egne første-ordens konstruktioner af ingen eller måske kun lille 

relevans for mit projekt; men i denne undersøgelse rejser min professionelle 

praksis som jazzperformer spørgsmålet om autoetnografi som en relevant vej til 

at lade undersøgelsen få adgang også til mine første-ordens erfaringer omkring 

jazzperformance. Autoetnografi er omdiskuteret med en lang række positioner 

spændende fra den radikalt ’evocative emotional position’ (Denzin, 2006a; Ellis, 

Adams, & Bochner, 2011; Ellis & Bochner, 2006) over den analytisk realistiske 
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position (Anderson, 2006; Atkinson, 2006) til kritikken af autoetnografi som 

værende uvidenskabelig, upålidelig og etisk angribelig (Delamont, 2007; Tolich, 

2010). 

Leon Anderson (2006) skriver i Analytic Autoethnography, at der altid har 

været et autoetnografisk element i kvalitativ forskning lige fra amerikansk 

sociologis første formative år efter første verdenskrig. Det sociologiske 

engagement i forskernes egen livsverden blev styrket, og dette repræsenterer 

en betragtelig grad af selvidentifikation (2006, p. 375). David Hayano (1979) 

skriver i Auto-Ethnography: Paradigms, Problems, and Prospects, at interessen 

for autoetnografi i anden del af det 20. århundrede og fremad kan begrundes i 

det forhold, at etnografiens koloniale periode i overvejende grad var blevet afløst 

af forskernes interesse for deres egne sociale verdener og subkulturer (1979, p. 

99), og Anderson uddyber denne pointe: “[i]n contrast to the detached-outsider 

characteristic of colonial anthropologists, contemporary anthropologists would 

frequently be full members of the cultures they studied.” (2006, p. 376). En del 

af den autoetnografiske forskning er informeret af den sanseligt ekspressive 

position formuleret af Carolyn Ellis og Arthur P. Bochner (2006) i Analyzing 

Analytic Autoethnography: An Autopsy: 

I want to linger in the world of experience, you know, feel it, taste it, 
sense it, live in it....Caring and empathizing is for us what abstracting 
and controlling is for [analytic ethnography]....We want to dwell in the 
flux of lived experience; they want to appropriate lived experience for 
the purpose of abstracting something they call knowledge or theory. 
(2006, p. 431) 

Denzin tilslutter sig denne position: “I want a new qualitative research tradition 
... it is time to close the door on the Chicago School and all of its variations. I seek 

a writing that enacts a methodology of the heart, a form that listens to the heart. 

In writing from the heart, we learn how to love, to forgive, to heal, and to move 

forward.” (2006a, p. 423). I Denzins optik er etnografi langt fra en uskyldig praksis 

men tværtimod performativ, pædagogisk og politisk i den måde, som etnografen 

skriver og taler de verdener frem, som studeres. 

These [ethnographic] performances are messy and pedagogical. They 
instruct our readers about this world and how we see it. The 
pedagogical is always moral and political, by enacting a way of seeing 
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and being, it challenges, contests or endorses the official, hegemonic 
ways of seeing and representing the other. (Denzin, 2006b, p. 333) 

Denzin ser denne performance autoetnografis forstyrrelse og dekonstruktion af 

kulturelle og metodologiske praksisser som en mulighed for et mere retfærdigt 

og demokratisk samfund, hvor udlevelsen af demokrati-som-medborgerskab er 

performativ, dialogisk og pædagogisk. Ellis’, Bochners og Denzins radikale, 

sanseligt ekspressive position har afstedkommet en kritik fra antropologer, som 

omvendt kalder på en genbekræftelse af den analytiske sociologis relevans – her 

repræsenteret ved Paul Atkinson i artiklen Rescuing Autoethnography: 

Why does [autoethnography] need this sort of critique? In other words, 
what’s the problem? The problem seems to be twofold. First, there is 
the elevation of the autobiographical to such a degree that the 
ethnographer becomes more memorable than the ethnography, the 
self more absorbing than other social actors. The problem stems from 
a tendency to promote ethnographic research on writing on the basis 
of its experiential value, its evocative qualities, and its personal 
commitments rather than its scholarly purpose, its theoretical bases, 
and its disciplinary contributions. This in turn reflects a wider problem 
in that the methodological has been transposed onto the plane of 
personal experience, while the value of sociological or anthropological 
fieldwork has been translated into a quest for personal fulfillment on 
the part of the researcher. Some texts of ethnographic writing, in this 
process, therefore look inward at the personal and emotional life of the 
ethnographer-as-author rather than looking outward to an intellectual 
constituency informed by social theory. (Atkinson, 2006, pp. 402–403) 

Sara Delamont (2007) skærper i Arguments against Auto-Ethnography denne 

kritik i en grundlæggende afvisning af autoetnografien. Mens Ellis og Bochner 

kritiserer etnografien for at være reserveret og fjern (2006, p. 436), så svarer 

Delamont, at Ellis og Bochner (og sociologer generelt) faktisk selv er en 

privilegeret gruppe. Ved at give sociologer mulighed for – gennem 

autoetnografien – at studere sig selv, så resulterer dette i et fokus på de 

magtfulde i stedet for de magtesløse, som snarere burde have sociologiens fulde 

opmærksomhed; og i Delamonts øjne er forskere simpelthen ikke interessante 

nok til at retfærdiggøre dette fokus: 
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Autoethnography is all experience, and it is noticeably lacking in 
analytic outcome … It abrogates our duty to go out and collect data: we 
are not paid generous salaries to sit in our offices obsessing about 
ourselves,…Finally and most importantly ‘we’ are not interesting 
enough to write about in journals, to teach about, to expect attention 
from others. (Delamont, 2007, p. 3) 

For at kunne placere autoetnografi som en bæredygtig metodologi, så må jeg 

sikre den som en distinkt undergenre af etnografien med et fokus på den 

teoretiske erkendelse af bredere fænomener i jazzkulturen. Anderson har 

foreslået en analytisk autoetnografi som en distinkt undergenre af etnografien, 

og hans teoretiske apparat indeholder fem centrale træk: 

1. Opportunistic CMR (Complete Member Researcher): Forskeren er fuldt 

medlem af den sociale verden, som studeres. Dette medlemskab er 

gået forud for beslutningen om at forske i denne verden. (2006, p. 379) 

2. Analytic Reflexivity: Forskeren er en mere analytisk og selvbevidst 

deltager i samtalen end det typiske gruppemedlem, som sjældent 

indtager en særlig abstrakt eller introspektiv position i forhold til 

aktiviteter og samtaler. Denne introspektion er styret af ønsket om 

bedre at kunne forstå både sig selv og andre gennem undersøgelsen af 

egne handlinger og oplevelser i relation til og i dialog med 

respondenterne. (2006, p. 382) 

3. Visible and Active Researcher in the Text: Den traditionelle etnograf er 

ofte usynlig og udgør en skjult og dog alligevel allestedsnærværende 

stemme i den etnografiske tekst. I autoetnografien er forskeren en 

synlig aktør i teksten. Forskerens følelser og oplevelser er en del af 

fortællingen og betragtes som vigtig empiri for forståelsen af den 

sociale verden, som studeres. (2006, p. 384) 

4. Dialogue With Respondents Beyond the Self: For at imødegå risikoen 

for “author saturated texts” (Geertz, 1989), må autoetnografien række 

ud over selv-oplevelsen og lade denne være vedvarende disciplineret af 

den empiri, der er indsamlet via de kvalitative interview. (2006, p. 386) 

5. Commitment to an Analytic Agenda: Forskeren forpligter sig til en 

analytisk forskningspraksis, som er optaget af at øge den teoretiske 

forståelse af bredere sociale fænomener. Begrebet ‘analytisk’ henviser 
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til en bred vifte af empiri-transcenderende praksisser, som retter sig 

mod teoretisk udvikling, forædling og udbygning. (2006, p. 387) 

Anderson skriver, at “[t]he definitive feature of analytic autoethnography is this 
value-added quality of not only truthfully rendering the social world under 

investigation but also transcending that world through broader generalization … 
Analytic autoethnography does contribute to a spiraling refinement, extension, 

and revision of theoretical understanding.” (2006, p. 388). Ved at gøre brug af 

disse fem centrale træk i min undersøgelse kan jeg trække på mine første-ordens 

konstruktioner fra mine mere end 30 års erfaring som improviserende 

jazzmusiker og anvende det autoetnografiske potentiale til at inkludere 

oplevelser og erfarelser, som jeg ellers ikke ville kunne få adgang til – hvis jeg 

ikke havde givet mig selv adgang i undersøgelsen. 

Going native? 
Det er relevant her at spørge ind til problematikken omkring going native, som 

refererer til situationer, hvor forskeren bliver så opslugt i det felt, hun studerer 

og dermed har svært ved at udvikle et videnskabeligt perspektiv på indsamling 

og analyse af data (Bryman, 2012, p. 445). Vi har set, hvordan Malinowski 

ønskede at trænge igennem til the imponderabilia of actual life, det vil sige de 

feltdata, som så at sige skjuler sig under den umiddelbart observérbare og 

italesatte overflade. Malinowski opstillede dette som en central fordring i 

antropologien: ”This goal is, briefly, to grasp the native's point of view, his 
relation to life, to realize his vision of his world. We have to study man, and we 

must study what concerns him most intimately, that is, the hold which life has 

on him” (1961, p. 25 [1922]). 

Deltagende observation som førstehånds oplevelse i feltarbejdet er forsat 

afgørende for at forstå kultur fra de menneskers synspunkt, der levendegør 

kulturen; og ideen om, at vi kan opnå en dyb forståelse af kultur og sociale 

verdener alene ved hjælp af distancerede og ´neutrale’ observationer og 
interviews, afvises af antropologer (Lassiter, 2014, p. 80). I forhold til denne 

undersøgelse gælder der det for musiketnologien klassiske forhold, at jeg inden 

undersøgelsens start gennem mange år har været fuldt medlem af den sociale 

verden, jeg studerer, samt at medlemskabet dermed er gået forud for 

beslutningen om at studere denne verden som anført af Anderson. Jeg står 

dermed allerede i feltet, og jeg har via min treårige uddannelse som forsker på 

Roskilde Universitets forskerskole tilegnet mig en række kompetencer og 
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værktøjer, som gør det muligt for mig at sætte mine førstehåndsoplevelser i 

perspektiv; og dermed undersøge denne sociale verden videnskabeligt. 

Timothy May (2002) skriver i Interpreting the Field: Accounts of 

Ethnography, at ”[I] avoided ’going native’ by ’going academic’ ” i den 
kontinuerlige tilbagevenden fra feltarbejdet til universitetet i form af kurser, 

fremlæggelser og forskningspraksis med andre forskere (2002, p. 81). Dette 

repræsenterer, som jeg har redegjort for det i kapitel 1, en bevægelse væk fra 

feltet i en analytisk distance, der gør det muligt for mig at trække på de ’kulturelle 

kompetencer’, som jeg har opnået igennem mit mangeårige medlemskab i feltet; 
og det giver mig mulighed for at ”se”, hvad der foregår i feltet. Pierre Bourdieu 

(2013 [1984]) uddyber i Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste 

denne forbindelse mellem kulturel viden og evnen til at se: 

In a sense, one can say the capacity to see (voir) is a function of the 
knowledge (savoir), or concepts, that is, the words, that are available 
to visible things, and which are, as it were, programmes for perception. 
A work of art has meaning and interest only for someone who 
possesses the cultural competence, that is, the code, into which it is 

encoded. (2013, p. xxv [1984]) 

Det er dermed i mødet mellem mine kulturelle kompetencer (jazzviden) og min 

viden om metodologi, faghistorie og jazzlitteratur (forskerviden og -kunnen), at 

min evne til at ”se” skaber muligheden for at gøre brug af disse kulturelle 
kompetencer i videnskabeligt øjemed. Duncan Fuller (1999) anfører i Part of the 

Action, or ’Going Native’?, hvordan socialforskeres deltagelse og engagement i 

feltet tidligere blev kritiseret for fraværet af objektivitet, idet medtænkningnen 

af forskeren som person i forskningen ville resultere i en manglende evne til at 

distancere forskeren fra sit forskningsfelt – og dermed underminere forskerens 

akademiske autoritet. Denne position er i stigende grad blevet udfordret og 

afløst af en kritisk og refleksiv bevidsthed omkring forskerens position og 

situerethed, der nødvendigvis må resultere i fjernelsen af kunstige 

grænsedragninger mellem forskeren og deltageren; og på den måde undgå 

vildledende italesættelser af forskeren og hendes forskning som værende båret 

af objektivitet, neutralitet og distance. Liz Stanley og Sue Wise (2002) skriver i 

Breaking Out Again: Feminist Ontology and Epistemology: 

We have argued that it is impossible both to experience and not to 
experience, to do research and not to do research through the medium 
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of one’s own consciousness. We also suggest that this consciousness 
and experience should be made explicit within the research. It should 
not simply be taken-for-granted as its backcloth, because it isn’t any 
‘backcloth’ but instead the absolutely and totally central feature of any 
research process. And so it must be made a central part of the research 
report, not hidden from view and disguised through claims of 
‘objectivity’ and ‘science’. (Stanley & Wise, 2002, p. 60) 

I den forstand er det vigtigt for denne undersøgelse, at jeg som forsker ser mine 

oplevelser og erfaringer i forskningen som værende af afgørende betydning for 

undersøgelsen. Og, som jeg beskrev det i afhandlingens Forspil, arbejde på at 

holde balancen mellem nærhed og distance og undgå fastlåste yderpositioner af 

udelukkende enten going native eller going academic. 

Udvælgelse af respondenter 
Jeg har i denne undersøgelse af jazzperformance – ud over den allerede nævnte 

tilslutning til og erfaring med jazzscenerne i København og New York – valgt at 

gøre brug af yderligere tre afgrænsninger i indkredsningen af gruppen af 

respondenter: For det første skal jeg som jazzmusiker have spillet sammen med 

de interviewede musikere; For det andet skal de udvalgte jazzmusikere 

repræsentere såvel rytmegruppe musikere som frontmusikere (musikere, der 

ikke er en del af rytmegruppen og som derfor står foran rytmegruppen på 

scenen); samt for det tredje skal der blandt de udvalgte jazzmusikere være tre 

generationer af musikere og musikere af begge køn repræsenteret. Baggrunden 

for disse afgrænsninger uddyber jeg her: 

Førstehåndserfaring som medskabende musiker 

Der er især to grunde til, at jeg gerne vil have førstehåndserfaring som 

medskabende musiker med de musikere, jeg interviewer: For det første, så giver 

min forståelse af feltet mig nogle forudsætninger for at bringe forskningen i 

området videre via de spørgsmål, som undersøgelsen formår at stille. For det 

andet, så sætter mine mere end 30 års samarbejde og samliv i turnébusser, på 

hoteller og på spillesteder verden over med disse jazzmusikere mig i stand til at 

nå ind bag ved facaden – en facade, som af ikke-musikere kan opleves som 

uigennemtrængelig. Howard S. Becker (1997) skriver i Outsiders: Studies in The 

Sociology of Deviance om jazzfællesskaber, at musikkens og scenens sociale og 

musikalske kraft giver musikerne oplevelsen af at eksistere adskilt fra det 
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omgivende samfund; samt, at denne følelse af isolation medvirker til at opbygge 

en skepsis overfor omverdenen, idet samfundets stræben efter normalitet, 

legitimitet og økonomisk succes repræsenterer en trussel mod jazzmusikerens 

stærke behov for at være tro mod musikkulturen uanset konsekvenserne (1997, 

p. 82). 

Lewis (2009) beskriver i sit storværk A Power Stronger Than Itself om den 

amerikanske eksperimentalmusik i Chicago, hvordan ledende musikere i AACM 

(The Association for the Advancement of Creative Musicians) til en start udtalte 

en dyb skepsis over at skulle se deres udviklingshistorie og musikkultur blive 

udlagt i endnu et musikvidenskabeligt legitimeringsprojekt. Pianisten Muhal 

Richard Abrams var en af initiativtagerne til AACM, og hans første reaktion på 

ideen om at give Lewis tilladelse til at udforske AACM var ikke positiv: 

If it’s going to be a musicology thing…I’m not going to participate. I’ll 
just cut out right now: We’ve waited too long to be put out in a 
document. I don’t want to be a part of that. (Lewis, 2009, p. xxiv) 

I dialogen med AACM blev det udslagsgivende for musikernes accept af Lewis’ 
undersøgelse, at han selv var aktivt improviserende jazzmusiker og medlem af 

AACM (2009, pp. xxiv–xxv). Dette er et ganske underbelyst kendetegn ved 

jazzkulturen, som saxofonisten Christina von Bülow italesætter på denne måde: 

Der er rigtig mange, der ikke er inde i [musikken], som vi er. De forstår 
ikke forskellen på det, som de kalder en ”røvballe-musiker”19 eller en 
”mainstream-musiker”… folk, som bare spiller forudsigelige soloer, 
som man har lært ud fra en eller anden skole – og så at man har udviklet 
og fordybet sig i det her som et sprog, som man er kreativ med og som 
er et kreativt udtryk. De kan simpelthen ikke høre forskellen. De har 
ikke forstået, at der er forskellige niveauer og lag, og det gør det så 
svært at banke på hos nogen, der ikke har forstået dybden i det og 
dermed ikke har respekt for det.20 

Mange jazzmusikere har haft uheldige oplevelser med at udtale sig til 

journalister, forskere og andre interesserede, da de ofte oplever at blive 

                                                           
19  Et udtryk for jazzmusikere, der spiller dårlig kopijazz på f.eks. krydstogtskibe, 
receptioner og fester. 
20 Interview med Christina von Bülow i hendes hjem, juni 2014 
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refereret enten direkte forkert eller også på en måde, der forvrænger den 

oprindelige mening med det sagte. Berliner oplevede også i sit studie af 

jazzimprovisation, hvordan amerikanske jazzmusikere følte sig misforstået og 

deres viden negligeret af eksterne iagttagere: ”From the jazz community’s view-

point, the observations of even the most attentive of scholars and critics have 

periodically created offense by imposing outsider perspectives on jazz that are 

alien to the music and unsympathetic to the artists” (1994, p. 5). Det har været 

min oplevelse i løbet af denne undersøgelse, at de interviewede jazzmusikere 

har følt sig i stand til at udtale sig åbent og ærligt til mig ud fra en tillid til, at det 

sagte vil blive formidlet på en måde, der forbliver tro mod den kultur, intention 

og dybere mening, der ligger bag. Denne tillid fra respondenterne bygger i alt 

væsentligt på det forhold, at jeg har førstehåndserfaring som medskabende 

jazzmusiker. 

Såvel rytmegruppe musikere som frontmusikere indgår som respondenter 

Blandt jazzmusikere går der en for publikum usynlig men ikke desto mindre for 

musikerne tydelig skillelinje mellem rytmegruppe musikere og frontmusikere, og 

det handler overordnet om, hvordan og hvor meget, man spiller. Rytmegruppe 

musikerne tæller pianister, vibrafonister, guitarister, bassister, trommeslagere 

og perkussionister; frontmusikere tæller dels blæserinstrumenter såsom 

trompetister, fløjtenister og saxofonister, dels strygere såsom violister og 

cellister samt en lang række mere sjældent forekommende instrumenter i jazzen 

som for eksempel mundharmonika. Den første og måske mest iørefaldende 

forskel er den, at rytmegruppe musikere som udgangspunkt spiller hele tiden. 

Denne gruppe musikere udgør jazzmusikkens maskinrum og holder så at sige 

musikken i gang i etableringen af tempo, groove og periode, form og udvikling. 

Frontmusikere kan omvendt ikke spille hele tiden, da de ofte deler 

udfordringerne med temapræsentationer og soloer med såvel de øvrige 

frontmusikere som rytmegruppe musikerne. Frontmusikere oplever derfor ofte 

at skulle stå på scenen og vente på at kunne spille, indtil andre 

frontmusikerkolleger har spillet; og dette gør endvidere, at de oplever at blive 

vurderet og værdsat på en anden måde end rytmegruppe musikere, her igen 

beskrevet af Bülow: 

Der er en kæmpe forskel på rytmegruppefolk, som jo næsten altid er 
alene på scenen [med deres instrument] og så os, der næsten altid er i 
flok. Der var fornylig en pianist, der kritiserede saxofonister for at gøre 
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musik til en konkurrence om, hvem der kunne blæse hvem ned af 
scenen. Men det skyldes, at rytmegruppefolk ikke ved, hvad det vil sige 
at stå [som saxofonist] ude på en jamsession. Der står vi en hel række 
af saxofonister, der alle sammen skal op og vise, hvad vi duer til. Det 
gør du ikke som pianist. Der kommer ikke en anden pianist og skubber 
dig væk fra klaverstolen lige efter din solo. ”Flyt dig, nu spiller jeg 
solo…”. En pianist får altid lov til at spille hele tiden, mens vi saxonister 
altid står på rad og række samtidig med, at publikum sidder og 
sammenligner os. Det er bare et vilkår. Det kunne ham pianisten slet 
ikke forstå. Det er meget anderledes. Vi er mere ligesom i flok både på 
scenen og i grupper og orkestre. 

Dertil skal lægges, at der er en grundlæggende forskel i, hvordan rytmegruppe 

musikere og frontmusikere skaber musik. Rytmegruppe musikere bygger deres 

spil op fra grunden så at sige ved skabe musikkens grundelementer såsom puls, 

tempo, groove og harmonisk forløb, form og udvikling for så derefter variere og 

jamme over denne grund. For frontmusikere er denne musikkens grund allerede 

givet, idet rytmegruppen kontinuerligt spiller den; og frontmusikerne må spille 

noget andet, der bringer nye dimensioner ind i musikken. Frontmusikeres spil må 

være spændingsskabende, formgivende og fremad-drivende for musikkens 

samlede udtryk, hvis musikken skal lykkes. Denne analyse af jazzmusikeres 

interne relationer og afhandlingens introduktion af begrebet frontmusiker giver 

anledning til dette spørgsmål: Ser frontmusikere og rytmegruppe musikere ens 

på spørgsmålet om erfarelsens og performancens betydning for deres 

musikudøvelse, eller har de forskellige perspektiver på dette spørgsmål? 

Repræsentationen af såvel frontmusikere som rytmegruppe musikere er 

vigtig for undersøgelsen, idet denne distinktion kan belyse de forskellige arenaer, 

som frontmusikere og rytmegruppe musikere befolker i deres daglige praksis 

repræsenteret ved det tidligere beskrevne konceptuelle skema. Frontmusikeres 

og rytmegruppe musikeres forskellige tilgange til instrumentalpraksis, 

øvepraksis, læringspraksis og performancepraksis har endvidere betydning for, 

hvordan vi kan skabe relevante uddannelsesforløb, idet det dermed ikke kan 

tages for givet, at frontmusikere og rytmegruppe musikere lærer og udvikler sig 

på samme måde og i samme takt. Dette er en vigtig erkendelse, der i min analyse 

har været og fortsat er overset i uddannelsen af jazzmusikere forstået som én 

homogen faggruppe.  
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Tre generationer af akustiske jazzmusikere af begge køn er repræsenteret 

Berliner (1994) beskriver, hvordan den akustiske jazzkultur er båret af den aurale 

overlevering fra generation til generation af musikkens sociale, musikalske, 

ekspressive og æstetiske dimensioner. Jeg har selv (som en i dag 53 årig 

jazzmusiker) på første hånd fået lov til at opleve, hvad det vil sige at vokse ind i 

en musikkultur; jeg blev som 22 årig nybegynder på kontrabassen optaget i 

klarinettisten Jørgen Svares gruppe, hvor jeg i de følgende 15 år på gadehjørner, 

værtshuse og i forsamlingshuse lærte, hvad det vil sige at være jazzmusiker; og 

de overleverede jazzrutiner, som Jørgen Svare, Jesper Thilo, Max Leth, Papa Bue, 

Theis Jensen, Ole Stolle og Ole ”Fessor” Lindgren havde indoptaget ved at spille 

og turnere med amerikanske musikere som bl.a. Ben Webster, Harry ”Sweets” 
Edison, Eddie ”Lockjaw” Davis, Oscar Pettiford, Dexter Gordon og Ray Brown, de 

blev dér stillet til rådighed også for mig. Da bassisten Erik Moseholm hjalp mig 

med at købe min kontrabas gav han mig følgende besked med på vejen, at ”du 
skal være klar over, at denne kontrabas har spillet med Dexter Gordon! ”21 – og 

siden har jeg tit overvejet, hvad det betyder for mit spil, at Dexters lange, dybe 

toner og syngende melodier ’bor’ i min kontrabas’ mere end 188 år gamle træ.  
Denne aurale og i sidste ende anonyme overlevering mellem 

generationerne sætter et møde i stand mellem tidsaldre, normer og skikke. 

Tredive år efter min rystende usikre jazzdebut på værtshuset Landgreven i 

Holbæk spiller jeg i dag med unge, 22 årige musikere, der lige er begyndt deres 

rejse i jazzens verden, og det er fortsat en central værdi i den akustiske jazz, at 

generationerne spiller, udforsker og udfordrer musikken sammen (uddybes i 

kapitel 6, Jamsession). 

I udvælgelsen af respondenter har jeg, ud over repræsentationen af tre 

generationer, været opmærksom på at dokumentere såvel mandlige som 

kvindelige jazzmusikeres fortællinger og erfarelser omkring deres praksis. Peter 

Townsend (2000) bemærker i Jazz in American Culture, at jazzkulturen er en 

mandsdomineret kultur, hvor kvinder for det meste kun deltager som 

sangerinder (2000, p. 162), men dette synspunkt er dog ikke repræsentativt for 

udviklingen gennem de seneste årtier, hvor et stadigt stigende antal kvindelige 

jazzinstrumentalister er repræsenteret på scenen (Enstice & Stockhouse, 2004; 

Gourse, 1996). Der er dog stadig langt igen, før jazzmusikere er ligeligt 

                                                           
21 Udtalt af Erik Moseholm en lørdag aften i december 1995, da han ringede og fortalte 
mig, at han nu havde fundet den helt rigtige bas til mig som afløser for min tidligere bas, 
der ugen forinden var blevet stjålet. 
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repræsenteret blandt begge køn, og jeg har – for at sikre et så balanceret blik 

som muligt på mandlige og kvindelige jazzmusikere – valgt i afhandlingens tredje 

del at rapportere og analysere ud fra to grupper ledet af kvindelige jazzmusikere 

(se kapitel 7, Spillejob). 

Kriterier for design og metodevalg 
Denne undersøgelse bidrager til forståelsen af jazzmusikeres erfarelse i 

jazzperformance ved at studere deres jazzperformances, oplevelser, holdninger, 

udfordringer, værdier og drømme omkring deres liv med musikken. Her er den 

etnografiske tilgang relevant set som et længerevarende feltarbejde, hvor 

opgaven er at forstå denne musikkultur. Et vigtigt bidrag til denne forståelse af 

kulturen er ”[a]t gøre det implicitte og det, der tages for givet, eksplicit.” (Larsen 

i Jacobsen & Jensen, 2012, p. 238). 

Brinkmann (2014) skriver, at det i kvalitativ forskning er forskeren selv, som 

er det væsentligste redskab til produktion af viden, samt, at et godt metodeafsnit 

bør behandle dette redskab (2014, p. 10). Samtidig pointerer Kvale og Brinkmann 

(2009) i InterView: introduktion et håndværk, at dette ikke indebærer, at man 

kan se bort fra teknikker og viden. Socialvidenskab er et intellektuelt håndværk, 

hvor en beherskelse af relevante metoder har stor betydning, uden at det dog 

skal udvikle sig til et for snævert fokus på regler og teknikker; og dette udgør en 

holden-balancen mellem en subjektivistisk relativisme og en metodologisk 

objektivisme, der skal praktiseres med såvel omhu som sociologisk fantasi (2009, 

p. 104). 

Jeg har som professionel musiker spillet i mange forskellige stilistiske 

konstellationer og musikalske sammenhænge, og min viden og indsigt i 

jazzperformance og jazzkultur har udgjort et centralt kriterium i udvælgelsen af 

15 jazzmusikere som respondenter fra jazzscener i henholdsvis København og 

New York i udforskningen af undersøgelsens vidensinteresse: Hvordan kan 

undersøgelsen af jazzperformance blandt nutidige jazzmusikere i forskellige 

performancesituationer bidrage til forståelsen af jazzperformance som erfarelse 

i en aural praksis? Her har mine analyser af disse jazzmusikeres praksis ført til et 

design af afhandlingens empiriske tredje del, som er bygget på fem møder med 

erfarelsesdimensioner i fem jazzperformance situationer gennem deltagende 

observation. 

Et andet kriterium for undersøgelsens design er begrundet i dens 

erkendelsesinteresse i at forstå jazzmusikeres performancepraksis. Dette ønske 
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om at forstå en musikkulturs udtryksbehov, udtryksformer og –kanaler kalder på 

en induktiv tilgang med et iterativt design, der kan tilpasse sig undersøgelsen 

efterhånden, som den skrider frem. Dette har i høj grad præget 

forskningsprocessen, hvor designet af såvel undersøgelse som afhandling er 

groet frem sideløbende med udforskningen; og nærværende afhandling har 

gennemgået mange forskellige inkarnationer i en hermeneutisk orienteret 

udviklingsproces, hvor afhandlingens dele og enkelte kapitler i en kontinuerlig 

gennemskrivning har informeret og betinget hinanden i alle retninger. Som 

eksempel kan nævnes forspillet i afhandlingens begyndelse, der netop kom til 

meget sent i undersøgelsen begrundet af den aktuelle ballade omkring 

Copenhagen Jazzhouse samt kapitlet om Jazzmobile, der opstod som følge af 

respondenternes fortællinger om deres performancepraksis (uddybes i kapitel 8, 

Jazzmobile). 

Med hensyn til metodevalg i undersøgelsen har feltarbejde i form af det 

kvalitative interview og den deltagende observation været vigtige tilgange; og 

det er relevant at spørge ind til, hvorfor netop det kvalitative interview og den 

deltagende observation er velegnede som metoder til at synliggøre 

jazzmusikeres performancepraksis samt deres erfarelser, holdninger og værdier 

omkring deres praksis? For at kunne besvare dette spørgsmål er det nødvendigt 

først at skelne mellem jazzimprovisation som musikalsk aktivitet (sammenspil på 

musikinstrumenter) og jazzimprovisation som socio-musikalsk begivenhed 

(jazzperformance), da de kalder på forskellige metodiske tilgange. En aktivitet 

har karakter af intentionelt rettede handlinger, hvorimod den improviserede 

begivenhed opstår i jazzperformancen som noget ikke-intentionelt, spontant 

bemærkelsesværdigt i en forøget socio-musikalsk intensitet. 

Feltarbejde: jazzimprovisation som aktivitet og begivenhed 
Afhandlingen skelner analytisk mellem jazzimprovisation som aktivitet og 

begivenhed; en skelnen, som ikke foretages af jazzmusikerne selv. De daglige 

musikalske aktiviteter i øvningen og jazzens performance er set med en 

jazzmusikers øjne tæt forbundet, og de jazzmusikere, som denne undersøgelse 

studerer, optjener retten til at spille live gennem deres daglige, rutinebårede 

aktiviteter. Denne analytiske skelnen muliggør imidlertid, at vi kan se dem som 

forbundet i et metodisk kontinuum. Her er det kvalitative interview velegnet i 

udforskningen af de daglige udviklingsaktiviteter med musikken, og den 

deltagende observation er velegnet i udforskningen af jazzperformancens 

improviserende begivenhed. 
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Jazzimprovisation som aktivitet 
Jazzimprovisation som aktivitet (de daglige rutiner) udgøres af utallige, 

forskellige handlinger og dagligdags rutiner, og jazz samler alle disse aktiviteter 

som den helt centrale aktivitet. Jazz skal forberedes i den forstand, at der skal 

øves dagligt, instrumenter skal vedligeholdes, strenge skal skiftes og 

saxofonblade skal fugtes; sange skal udforskes, arrangeres og instrumenteres, og 

det musikalske ansvar skal fordeles – hvem spiller hvad og hvornår? Jazzmusikere 

forholder sig ikke blot musikalsk men også refleksivt og diskursivt til deres 

praksis: Hvilke akkorder er de bedste til sangen Stella by Starlight – er det Frank 

Sinatras fra 1947 eller er det Miles Davis’ fra indspilningen af Kind of Blue i 1959? 
Hvilken violinbygger er bedst til at sætte en kontrabas op til jazz, og lyder 

stålstrenge eller tarmstrenge bedst? Hvordan var det at spille og turnere med 

Miles Davis, og hvad var det nu, at Lee Konitz sagde om parafrasering af 

melodier? Hvordan skal vi stille op på scenen, den sædvanlige opstilling eller skal 

vi eksperimentere med at lade pianisten sidde med ryggen til trommeslageren? 

Skal vi spille to korte sæt eller ét langt sæt? (uddybes i kapitel 7, Spillejob). 

Brinkmann (2014) skriver, at mennesker er samtalende væsener, som lever 

et dialogisk liv. Al humanistisk forskning er dermed i filosofisk forstand 

samtalebaseret: ”Vores udforskende og fortolkende selv’er er grundlæggende 
samtalebaserede; de er konstitueret af de talrige relationer, vi har og har haft til 

andre mennesker.” (2014, p. 17). Dette forhold gør det kvalitative interview til 

en central metode til at bane vejen for en nuanceret forståelse af jazzmusikeres 

erfarelse og daglige liv med musikken. Jazzmusikere skaber jazzscenerne gennem 

deres bidrag af mening og udtryk. Disse dimensioner af mening og udtryk 

italesættes i undersøgelsen gennem individuelle kvalitative interview og 

interviewlignende samtaler (uddybes senere i kapitlets afsnit om interviewstile). 

Dét forhold, at jazzmusikere stiller sig til åbent til rådighed for mig og min 

undersøgelse gør, at jeg som beskrevet af Sune Qvotrup Jensen (2012) ”[i] en 
eller anden grad kommer til at erfare informanternes livsvilkår med – eller på – 

[min] egen krop. At erfare de udforskedes miljø med egen krop er således en 

måde metodisk at nærme sig livsvilkårene for de udforskede.” (Jacobsen & 

Jensen, 2012, p. 206). 

De gennemførte interview er for de flestes vedkommende foregået på 

musikernes bopæl, og jeg er her kommet ’tæt på’ som anført af Jensen. Hvordan 
ser der ud i lejligheden eller parcelhuset, hvilke dufte, stemninger og 

livsindretninger møder mig? Er jazzmusikken adskilt fra familielivet i separate 

værelser indrettet som øvelokaler, eller flyder det private, det personlige og det 
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professionelle sammen? Har den jazzmusiker, jeg skal til at interviewe, brugt 

formiddagen på at rydde op i anledning af, at jeg skal komme – eller har den 

daglige kamp med instrumentet, strengene eller saxofonbladene vundet kampen 

om opmærksomheden? 

[d]et at udsætte sig selv kropsligt for de vilkår, som de udforskede lever 
under, er en måde at tilnærme sig deres livsvilkår på og dermed en 
forudsætning for at forstå, hvorfor de gør, som de gør. Man bliver 
derved i stand til bedre at forstå de små tilsyneladende betydningsløse 
detaljer, der fortæller noget om, hvordan mennesker lever deres liv. 
(Jacobsen & Jensen, 2012, p. 208) 

Stedet og dets betydning er andet et vigtigt element i denne forbindelse, idet jeg 

dermed møder jazzmusikerne i deres livsverdener, dér hvor deres daglige rutiner 

udspiller sig. Jeg har på den måde ønsket at udfordre den stedlige begrænsning 

i kun at studere jazzperformancens udfoldelse i de professionelle fora på 

spillesteder og i jazzklubber; og at dette har kunnet ladet sig gøre skyldes igen 

min mangeårige personlige tilknytning til jazzkulturen. Monson (1996) skriver om 

interview af jazzmusikere, at det næsten har fået status af en ny performance-

genre for musikerne; der er i jazzlitteraturen utallige eksempler på jazzinterview, 

og disse interview er flittigt brugt af musikerne selv som endnu en mulig vej til 

inspiration i deres praksis. Det er derfor en relevant overvejelse, om musikerens 

bevidsthed om ’at blive interviewet’ – med en evt. øget synlighed som resultat – 

har påvirket og formet respondenternes svar. Her er det min oplevelse, at min 

både personlige og professionelle relation til undersøgelsens respondenter 

gjorde, at de mangeårige naturlige dialoger omkring jazz, oplevelse,  

improvisation og performance, som jazzmusikere altid indgår i, blot blev udvidet 

på den måde, at jeg her fik lov til at optage dem med min mp3 optager; og 

respondenternes viden om, at netop jeg sad på den anden side af mikrofonen 

overflødiggjorde enhver evt. tilskyndelse til at ’performe’; respondenterne 
vidste, at jeg gennem mange års samspil vidste, hvem de var og kunne relatere 

til det, de fortalte og måden, de fortalte på. 

Jazzimprovisation som begivenhed 
Jazzimprovisation som begivenhed (jazzperformance) sker i overvejende grad i 

diskursiv stilhed i form af et fravær af oral dialog. Det er ikke muligt at tale 

jazzperformancen frem, og går der noget galt i musikken, er det heller ikke muligt 

diskursivt at løse problemerne. Musikken skal spilles. Musikerne kan måske i den 
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korte pause mellem to sange tale med publikum, udveksle et par akkorder, 

former og f.eks. hjælpe hinanden med at opfriske melodien i b-stykket; men når 

musikken spiller, så er det slut med at snakke om musikken. En udforskning af 

den improviserende musikbegivenhed fordrer som anført af Jacobsen (2014), 

Geertz (1977) og Ryle (1971) en poetisk tydning eller læsning af det musiske 

ordløse. Dette betyder, at jeg som forsker må overgive mig til den æstetiske 

erfarelse i begivenheden og på den måde gøre det muligt at se det, som ikke 

umiddelbart træder frem og høre det, som ikke umiddelbart spilles; og ikke nok 

med det, jeg må helt suspendere forventningen om at opdage noget, idet min 

forsker-intentions strategiske blik vil spærre vejen for erfarelsens udvidede rum. 

Her er lykketræffet22 centralt som en indkredsning af de opdagelser, som man 

ikke er interesseret i at gøre, og som derfor sker ved et tilfælde. Denne ikke-

strategisk deltagende observation er induktiv og egentlig forudsætningsløs i 

erfarelsen af musikken, og opdagelser gøres således som et ’lykkeligt uheld’ 
(Rond, 2005), der i opdagelsesøjeblikket forener øjeblikke af direkte erfarelse, 

refleksion og analyse, tilfældigheder og strategisk tænkning – for så straks at 

suspendere refleksionen igen til fordel for en fornyet rejse i det 

forudsætningsløse erfarelsesrum. 

[a]ttention to serendipity in the context of discovery obviously rests on 
a general conception of scientific research as a journey towards the 
unknown through tracts that are somewhat unpredictable and 
unprogrammable. Whereas research results are usually presented as 
having followed a strictly logical course, eliminating anything that does 
not fit in by a kind of a posteriori rationalization, recourse to the 
element of serendipity as inherent in cognitive process amounts to 
returning to scientific knowledge the wholeness and depth of a 
thoroughly human enterprise in which the rational and the irrational, 
the purposeful and chance, the psychological and social, the interior 
and exterior worlds, are all inextricably mixed up together. (Mongardini 
& Tabboni, 1998, pp. 277–278) 

Denne sammensmeltning af det rationelle og irrationelle, af planlægning og 

lykketræf og af indre og ydre verdener er i høj grad relevant i forbindelse med 

                                                           
22  Lykketræf: eng. Serendipity, at gøre opdagelser ved et tilfælde, som man ikke 
forudgående har søgt at gøre (www.etymonline.com). Rond (2005) definerer 
lykketræffet som ”[a] capability, not an event. It follows that human agency, and not 
probability, is properly the focus of attention. “ (2005, p. 1). 
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jazzperformance, og jazzperformance begivenheden handler om meget mere 

end dét, der foregår på scenen. For det første lægger jeg i begrebet ’deltagende 
observation’ vægt på den deltagende dimension, da jeg som tilhører ved en 

jazzperformance blot er én ud af mange tilhørere, barpersonale og øvrige 

ansatte i f.eks. jazzklubben eller cafeen. Uagtet at jeg som både forsker og 

professionel jazzmusiker er ’musikalsk fagekspert’ og i den egenskab kan se og 
fornemme mange fænomener, hændelser og nuancer, som tilhørere normalt 

ikke bevidst lægger mærke til, så skaber begivenheden stærke fælles æstetiske 

erfarelser, som er det måske vigtigste træk ved enhver jazzperformance (se også 

Indledning for en definition af ’erfarelse’). Hvor den direkte observation af 
musikken i mere end én forstand står uden for begivenheden, så fordrer 

deltagelsen en overgivelse og hengivelse til begivenheden og dens potentiale for 

’lykkelige uheld’. 
For det andet, så er det nødvendigt at udfolde begrebet ’observation’, da 

jeg både observerer musikken, musikerne, tilhørere, begivenheden og min egen 

erfarelse – en i hermeneutisk forstand stadig bevægelse mellem direkte erfarelse 

og fortolkning og tilbage til den direkte erfarelse igen. Richard Bauman og 

Charles L. Briggs (1990) skriver i Poetics and Performance as Critical Perspectives 

on Language and Social Life om de verbale kunstformer, at ”[p]erformance is 
anchored in and inseparable from its context of use … verbal art should be 
resistant to decentering, to extraction from context. (1990, p. 73). På samme 

måde, som verbale kunstformer ikke umiddelbart kan ’trækkes ud’ af 
performancebegivenhedens kontekst, så kan jeg ikke isolere jazzperformancens 

enkeltelementer som f.eks. improvisation eller performance og tage dem ’ud af 
begivenheden’, da de netop er dybt forankret i begivenheden (uddybes i kapitel 

4). Jeg skriver, digter, tegner, lyd- og videooptager samt fotograferer undervejs i 

musikoplevelsen; jeg lader begivenheden synke ind for derefter at tyde mine 

feltnoter og indlæse dem i en levende tekst med den fornødne poetiske kraft, 

der kan gribe de ikke-fotograférbare fænomener (Ryle, 1971). 

Bauman beskriver denne proces som en ’entextualization’ – en skriven ind 

i teksten, som kan løfte jazzperformancen ud af sin begivenhed og stille den til 

rådighed for udforskning. Ved at vende op og ned på sig selv, ved at blive et 

objekt for sig selv og referere til sig selv – i brugen af metasproglige og poetiske 

dimensioner – så kan denne levende tekst i sin gendigtning af performancen 

netop i sin løsrivelse fra begivenheden komme tæt på den samlede 

performancebegivenhed (Bauman & Briggs, 1990, p. 73).  
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Interviewstile 
Jazzmusikere er oftest meget reflekterede omkring deres praksis, da der ligger 

mange års studier, mange overvejelser og vedholdende kamp med instrumentet 

bag det at spille jazz på højt niveau. Der er en overflod af musiker anekdoter og 

fortællinger, som bliver fortalt og genfortalt igen og igen, og de store 

jazzstjerners musikalske og filosofiske udsagn er vigtige rettesnore i ønsket om 

at få bedre fat i musikken. I en diskussion af interviewstile opstiller Tom Wengraf 

(2001) i Qualitative Research Interviewing: Biographic, Narrative, and Semi-

Structured Methods en skelnen mellem en overvejende lydhør stil (receptiv) 

overfor en mere intervenerende stil (assertiv). Wengraf hælder selv til den 

receptive stil i forbindelse med kvalitative dybdeinterview (2001, p. 155), hvilket 

i forhold til denne undersøgelse stemmer godt overens såvel med ønsket om at 

forstå jazzkulturen som det forhold, at jazzmusikere som nævnt ovenfor har gode 

forudsætninger for at forholde sig refleksivt til deres praksis. 

Fra begyndelsen af denne undersøgelse var det min forventning, at jeg ved 

at gennemføre de planlagte interview ville nå frem til en stadig mere udfoldet og 

varieret empiri i form af et stort antal fortællinger, oplevelser, erfarelser og en 

kvalifikation af mit projekt indtil et punkt, hvor en teoretisk mætning ville være 

mulig (Gillham, 2005). I den indledende, udforskende fase i efteråret 2012 og 

foråret 2013 gjorde jeg brug af dels det semi-strukturerede kvalitative interview 

(Kvale & Brinkmann, 2009) og dels det åbne, dybdegående ustrukturerede 

interview (Fontana & Prokos, 2007). Jeg gennemførte den første serie interview 

baseret på en forud planlagt interview guide, som inddelte interviewet i fire dele 

fordelt på forskellige temaer med udgangspunkt i mit forskningsspørgsmål. Jeg 

havde på forhånd formuleret en række eksplicitte spørgsmål, og jeg sikrede mig 

ligeledes at verificere min forståelse af respondenternes svar i løbet af hvert 

interview. Jeg brugte interviewguiden til at styre tiden. Dette gav brugbare 

resultater, om end jeg også oplevede, at den semi-strukturerede ramme havde 

en hæmmende virkning på den frie, associerende undersøgelse af de 

fortællinger, der dukkede frem. 

Den næste række åbne, ustrukturerede og receptive interviews viste sig at 

være meget givende i denne udforskende fase af min undersøgelse. Dette 

skyldes ikke mindst, at jeg gennem mine kompetencer og min dybe, 

praksisbaserede viden om jazzkulturen og om danske og amerikanske 

jazzmusikere har været i stand til at lave en repræsentativ sample af 

respondenter; noget, som i sig selv giver de enkelte interview fokus og retning 

og dermed gør dem analysérbare (Gillham, 2005, p. 49). Dialogformen i det åbne, 
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ustrukturerede interview er langt mere fri, og jeg har mulighed for, som 

interviewer, at besvare spørgsmål stillet af respondenten og endda dele mine 

egne observationer og fortællinger som foreslået af Fontana & Prokos i 

modsætning til den mere distancerede og rationelt observerende model. 

Resultatet var en langt mere dynamisk, vibrerende og selvforglemmende dialog. 

Jeg oplevede fortsat, at det var respondenternes fortællinger og associative 

spring, som styrede interviewet fremad og ikke mine spørgsmål. 

Derudover havde det åbne, ustrukturerede interview betydning for et andet 

aspekt omkring den måde, jeg som interviewer oplevede respondenten og de 

fortællinger, som dukkede frem. Fortællingerne er ikke kun konstitueret af 

respondenternes indre oplevelser og holdninger, de er også konstrueret af 

interessegrupper, fraktioner og magtbaserede netværk. Fortællingerne beretter 

om de enkelte respondenter selv og de andre deltagende respondenter, og disse 

interview er således forbundet i et ’patchwork’ forstået som et centerløst spind 
eller væv af indbyrdes forbundne fortællinger (Saukko, 2000). Charles Taylor 

(1992) beskriver i Sources of the Self: The Making of Modern Identity denne 

forbundethed som en grundlæggende forudsætning for selvets eksistens. 

This is the sense in which one cannot be a self on one’s own. I am a self 
only in relation to other interlocutors: in one way in relation to those 
conversation partners who were essential to my achieving self-
definition; in another in relation to those who are now crucial to my 
continuing grasp of languages of self-understanding – and, of course, 
these classes may overlap. A self exists only within what I call ‘webs of 
interlocution’. (1992, p. 36) 

En respondent er dermed altid en levende del af mange sociale relationer, og de 

fortællinger, der lever i disse sociale felter bliver både delt, forstærket, ændret 

og undertrykt inden for de felter, de opstår i. Fortællingerne i de gennemførte 

interviews handlede også om andre respondenter eller andre jazzmusikeres 

fortællinger, og det gør det vigtigt ikke at betragte respondenten som isoleret 

eller ’monologisk’ i den forstand, at respondenten blot konstruerer og performer 
fortællinger om sig selv og sin egen udviklingshistorie. Tværtimod, så blev det 

klart, at jeg skal være opmærksom på de stærke dialogiske træk og den 

dialektiske karakter og farvning af jazzkulturen, som hver enkelt respondent 

udtrykker gennem sine og andres fortællinger (Bakhtin, 1999). 
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Feltmedier og dataindsamling 
Da, som tidligere nævnt, langt den overvejende del af de gennemførte interviews 

og samtaler med de 15 respondenter skete i deres hjem i København og New 

York, så blev alle interview optaget i mp3 format. I forbindelse med den 

deltagende observation af performance begivenheder har jeg samlet en række 

forskellige registreringer, som er grupperet efter den enkelte begivenhed. Det 

drejer sig om feltnoter, tegninger, fotos, trykte musikprogrammer og udskrifter 

fra internettet, som tilsammen har dannet udgangspunkt for en poetisk 

indskrivning (entextualization) i fortællinger fra de enkelte performances (se 

afhandlingens tredje del, Analyser). 

I forhold til de digitale onlinemedier har især Skype været til stor nytte, da 

jeg her ubesværet og ganske gratis kan bevæge mig fra København til New York 

og tilbage igen og samtidig lave videooptagelser af samtalerne via Call Recorder. 

Da praktisk taget alle jazzmusikere er trofaste Apple brugere, som er i besiddelse 

af Macbooks med indbyggede HD kameraer, så har jeg kunnet bruge Skypes 

videokonference funktion til at opklare detaljer omkring allerede udførte 

interviews on location med respondenterne i New York og få verificeret mine 

analyser. Her har det været specielt givende at kunne opleve den spontane 

reaktion fra respondenterne over et Skype live video feed. 

Analysegrundlag, -tilgange og rapportering 
Søren Peter Olsen (2012) skriver i Samtaleanalyse som sociologisk 

forskningstilgang om det kvalitative interview, at det er ”[o]rienteret mod og 
søger efter fremgangsmåder til at gøre eksisterende materialer (frem for 

forskergenererede data) tilgængelige, brugbare og relevante for analytiske 

formål.” (Olsen i Jacobsen & Jensen, 2012, p. 55). Analysen trækker her på de 

beretninger, som kommer frem i det kvalitative interview, og analysen er 

observerende og fortolkende i behandlingen af respondenternes beretninger. 

Undersøgelsen baserer derfor sin analysetilgang på det oplevelsesfokuserede 

perspektiv i den levede oplevelse, hvor interview- og observationsdata er en 

ressource, som afspejler respondenternes og musikkens virkelighed. Denne 

virkelighed – både betragtet som livsverden og som musikkultur – er båret af 

erkendelser, rationalitet, følelser og erfarelser og er således ikke fri for 

modsætninger og paradokser; men dette er netop respondenternes og 

musikkens virkelighed og noget, som afhandlingens analyser er følsom overfor.  

  Det var fra starten et vigtigt kriterium for undersøgelsen, at jeg selv foretog 

transskription af de gennemførte interview. Undersøgelsens induktive og 
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iterative karakter blev bestyrket af dette koncentrerede, tilbagevendende 

genhør med respondenternes fortællinger; og interview, transskription, kodning 

og analyse var således praksisser, som hele tiden var i spil og begavede hinanden. 

Da et af undersøgelsens mål er at bringe respondenternes fortællinger og 

livsverden frem i lyset, så deres betydning og vores forståelse af den bliver 

tydeliggjort – så har jeg foretaget rekonstruerende transskriptioner for på den 

måde at repræsentere respondenternes fortællinger og mente udsagn så loyalt 

som muligt i skriftform. Jazzmusikere er af natur inspirerende fortællere, og i min 

rekonstruktion af transskriptionerne har det været vigtigt for mig også at 

transskribere fortællingernes ekspressive kraft over i læsværdige, rigt 

nuancerede udsagn (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 209). 

I analysen har jeg taget udgangspunkt i en induktiv kodning (datastyret 

kodning), hvor koderne vokser ud af den deltagende observation, de udførte 

interviews og min genlæsning af transskriptionerne (Brinkmann, 2014, p. 88). I 

min rapportering af undersøgelsens interviews har jeg brugt den tilgang at citere 

og parafrasere respondenterne for på den måde at give dem mulighed for at 

’tale’ for sig selv. Et vigtigt element er her meningskondensering, hvor 

hovedbetydningen af udsagnene og fortællingerne ”[t]ematiseres ud fra 
interviewpersonens synspunkt, sådan som forskeren forstår det.” (Kvale & 

Brinkmann, 2009, p. 228); og jeg har som Berliner beskriver det oplevet, at 

”[w]hile artists shared common understanding, one or another was often 
exceptionally articulate on certain features of the music, thereby contributing to 

multiple gems of insight on a subject.” (1994, p. 8).  

Dét at komme til en forståelse af jazzmusikeres erfarelse i jazzperformance 

handler også om at identificere den iboende og eksplicitte mening med praksis, 

og det indebærer en meningsfortolkning, der belyser meningsstrukturer og 

betydningsrelationer, der ikke umiddelbart fremgår af de rapporterede 

fortællinger. Disse fortolkninger rekontekstualiserer jazzmusikernes fortællinger 

og udsagn inden for bredere referencerammer (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 

230), som i denne udvidelse af ’teksten’ kan muliggøre fornyet teoridannelse i 

feltet. Indledningens skema over erfarelsesdimensioner samt det konceptuelle 

skema over jazzperformancens situationer er netop et videnskabeligt resultat af 

denne vedvarende induktive og iterative proces undervejs i undersøgelsen: 

transskription, kodning, meningskondensering, analyse, fortolkning, 

rekontekstualisering, rapportering og teoridannelse. 

Steven Frosh (2007) er i Disintegrating Qualitative Research kritisk over for 

denne meningskondensering og –fortolkning af kvalitativ empiri ind i integrerede 
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helheder, da han ser denne produktion af sammenhængende fortællinger og 

mening som et forsvar mod det sociale livs iboende modsætninger, paradokser 

og fragmentering: 

[i]t is common to chide psychological research for its tendency to 
fragment the subject and to present qualitative approaches as a way to 
return to a holistic understanding of the person. This is presented as an 
advance in terms of both epistemology and morality: something special 
is pointed to, often silently, that works within the subject to act as an 
irreducible point of resistance, a place of safety or genuineness, which 
can never be explained away. However, the romantic view that arises 
from this is not only at odds with some of the more critical perspectives 
that bear on the emergence of qualitative psychology, but … it also 
serves psychosocial functions best understood as defensive. (Frosh, 
2007, p. 639) 

Forspillets debat om Copenhagen Jazzhouse viste netop som anført af Frosh, 

hvordan splittelsen mellem tradition og fornyelse ikke fordeler sig ‘pænt’ mellem 
forskellige scener og socialgrupper, men tværtimod splitter enkeltscener og –
grupper internt; og jazzmusikere, musikbookere og publikum står i nogle 

henseender i opposition til sig selv. Frosh har en vigtig pointe i opfordringen til 

ikke at søge at skabe sammenhæng og mening for enhver pris, og det er derfor 

”[v]igtigt at være åben over for mange forskellige fortolkninger af, hvad der bliver 
sagt og gjort i et interview.” (Brinkmann, 2014, p. 43). Det bør dog på den anden 

side ikke få os til at se bort fra de overordnede forbindelser, træk og 

sammenhænge af mening og perspektiv, som vitterligt kan påvises som virkende 

i kulturen; og også her er der en dialektik, en balance mellem fragmentering og 

integration, der kontinuerligt skal iagttages og vedligeholdes. 

Den primære rapportering i afhandlingen ligger i tredje del: Analyser. Jeg 

har som tidligere nævnt igennem hele undersøgelsen skrevet på afhandlingen, 

hvilket bl.a. har resulteret i udgivelsen af forskningsartikler og bogkapitler 

undervejs, der hver især angår dele af undersøgelsens erkendelsesinteresse 

(Olsen i Jørgensen, Chiurazzi, & Tinning, 2015; Olsen, 2014a, 2014b). 

Skriveprocessen er i sig selv et kreativt arbejde i form af deskwork (Van Maanen, 

2011); her udgør rapporteringen ikke en separat del men indgår snarere i dialog 

med analysen i udvikling og diskussion af forskellige perspektiver på erfarelse og 

auralitet i jazzperformance. 
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De interviews og performances, som jeg har været en del af i løbet af denne 

undersøgelse har først og fremmest været levende og inspirerende møder 

mellem mennesker. Da denne levende og inspirerende dimension i høj grad har 

med undersøgelsens erkendelsesinteresse at gøre, er det min ambition, at også 

analysen formår at genspejle noget af det liv og den inspiration, som bar de 

enkelte interviews og performances; og det er mit håb, at ikke bare 

jazzmusikernes praksis, rutiner og musikkultur kommer til syne i teksten men 

ligefrem også dens duft, dens følelse af grænseløshed og fornyelse midt i faste 

strukturer og traditioner samt ikke mindst dens kærlighed til samvær, samspil og 

sameksistens i kreative fællesskaber. 

Steven Feld (2012) skriver i Jazz Cosmopolitanism in Accra, at fortællinger i 

sig selv ikke kan siges at være analyser i akademisk forstand, men det faktum gør 

på den anden side ikke, at fortællinger er egentligt uanalytiske. Fortællinger 

analyserer gennem deres fortællekraft, udvælgelse, sammenstilling og 

formudvikling, og de indkoder på den måde aktiviteter, oplevelser og handlinger 

i teksten. Felds bog om diasporisk dialog i afrikansk modernitet argumenterer 

her for fortællingers analytiske potentiale: 

Stories create analytic gestures by their need to recall and thereby 
ponder, wonder, and search out layers of intersubjective significance 
in events, acts, and scenes. Stitching stories together is also a sense-
making activity, one that signals a clear analytic awareness of the 
fluidity and gaps in public and private discourses. To listen carefully to 
stories is to take local subjectivity seriously; to repeat them shifts focus 
to remembering, to how musical experience becomes meaningful by 

being vocally emplaced. (Feld, 2012, p. 8) 

Fortællingernes analytiske potentiale udvikler og kvalificerer afhandlingens tese 

og teori, og Arthur P. Bochner (2000) giver i Criteria Against Ourselves denne 

ambition en stemme, når han taler for en poetisk socialvidenskab, som sætter 

læseren i stand til at forstå og ligefrem mærke de fænomener, der studeres: ”I 

want a story that moves me, my heart and belly as well as my head; I want a story 

that doesn’t just refer to subjective life, but instead acts it out in ways that show 

me what life feels like now and what it can mean. ” (2000, p. 271). For at kunne 

skabe en så loyal tekst som muligt har jeg været opmærksom på, hvor stort et 

spring, der er fra interviewenes fortællinger til den trykte tekst; og jeg har via en 

poetisk opmærksomhed på respondenternes samlede udtryk tilstræbt en 
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indskrivning i teksten, som bibeholder så meget som muligt af fortællingernes 

ekspressive liv. 

Etiske overvejelser 
Som tidligere nævnt taler Monson og Berliner for, at jazzkultur bedst studeres 

gennem ’immersed observation’ inde fra jazzmusikkens egne praksisverdener. 
Ved at følge dette musiketnologiske spor, så er jeg i en vis forstand – som kræver 

uddybelse – gået i eksil, idet jeg både spiller i og studerer min musikkultur. Dette 

udgør et dobbelt blik, da jeg samtidig improviserer og observerer, dels mens jeg 

optræder på scenen, dels mens jeg sammen med mine medmusikere holder 

pause backstage, og dels mens jeg interviewer dem. Mit undersøgende, 

observerende blik og mine bestræbelser på at diskutere, forklare og forstå 

placerer mig i dette eksil; og mine medmusikere placerer mig ligeledes i eksil, da 

de ikke kan undgå at lægge mærke til, at jeg, i det mindste på nogle områder, er 

blevet en fremmed i min egen stamme – sat udenfor af nogle for jazzen 

fremmede interesser og en let forandret omgangstone. Denne følelse af at være 

i eksil er beskrevet af mange forskere optaget af feltarbejde, og de refererer til 

sig selv som marginal natives, professional strangers og self-reliant loners (Agar, 

1996; Freilich, 1978; Lofland, 1974). 

Da jeg gennem hele undersøgelsen åbent har fortalt alle musikere, bookere, 

tilhørere og andre i feltet, at jeg er i gang med et Ph.d. forskningsprojekt om 

jazzperformance – det er endda blevet annonceret i mikrofonen ved flere af de 

spillejob, jeg har spillet, at ”[b]assisten er jazzforsker, og han undersøger, hvad 
vi alle sammen er for nogen!”23 – da min forskerrolle dermed er almen kendt, så 

er mine musikerkolleger opmærksomme på det forhold, at jeg studerer dem og 

dermed lytter – også med mit forsker-øre – på samtalerne, på dialogen backstage 

mellem sættene og på de daglige diskussioner i gruppen omkring hvem, der gør 

hvad. I min daglige praksis oplever jeg at skifte fokus mellem at improvisere jazz 

og forske i erfarelse og auralitet i jazzperformance, idet disse praksisser trods 

deres ligheder også er fundamentalt forskellige hvad angår deltagelse, 

observation og analyse. 

Dette rejser etiske problemstillinger og giver anledning til overvejelser dels 

omkring en overordnet forskningsetik og dels omkring de konkrete etiske 

dilemmaer, som opstår undervejs i netop denne undersøgelses feltarbejde. 

                                                           
23 Dette er sket ved spillejob med bl.a. basunisten Ole ”Fessor” Lindgren og klarinettisten 
Jørgen Svare. 
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Søren Kristiansen (2012) skriver i Etik og feltarbejde, at man ikke kan håndtere 

de etiske problemstillinger, der opstår i enhver undersøgelse ved hjælp af 

overordnede etiske kodekser alene, da feltarbejdet konstant stiller forskeren 

over for konkrete etiske udfordringer. Der er behov for at supplere med en 

nærhedsetik, der kan ”[i]nsistere på etiske overvejelser som en uafhængig og 
integreret variabel i ethvert feltarbejde (i alle dets faser) og ikke som et 

uintegreret appendiks af etiske efterrationaliseringer .” (Kristiansen i Antoft et 

al., 2012, p. 245). Disse afsnit tjener således som en introduktion til 

afhandlingens gennemgående etiske udfordringer (se Del 3, Analyser). 

Fire etiske kodekser 
Kristiansen anfører, at alt imens det ikke er muligt at sammensætte en metaetik, 

der formår at dække alle former for socialforskning, så er der ikke desto mindre 

nogle generelle etiske problemstillinger i kvalitativ forskning i forhold til 

forskeradfærd, når det handler om forskning med mennesker. Det handler for 

det første om informeret samtykke – respondenterne skal give deres samtykke 

til at medvirke i undersøgelsen på et informeret og oplyst grundlag, således at 

de ved, hvad de siger ja til. For det andet, så handler det om anonymitet – der er 

i denne undersøgelse respondenter, der optræder anonymt, og de skal forblive 

anonyme hele undersøgelsen igennem. For det tredje, så handler det om 

fortrolighed – de oplysninger og personfølsomme data, som er indsamlet 

undervejs i undersøgelsen skal slettes, når undersøgelsen er afsluttet. For det 

fjerde, så handler det om privatlivets fred – da jeg i løbet af undersøgelsen 

bevæger mig både på offentlige spillesteder og i jazzmusikeres private hjem, så 

må jeg sikre mig, at jeg også som forsker har tilladelse til at bevæge mig ind på 

privat område. Disse fire, informeret samtykke, anonymitet, fortrolighed og 

privatlivets fred er overordnede etiske kodekser, som skal hjælpe mig til ”[a]t 
praktisere etisk forsvarlig forskeradfærd. ” (2012, p. 239). I forhold til denne 

undersøgelse har disse etiske kodekser stillet mig over for nogle etiske 

dilemmaer, som jeg har måttet tage stilling til: 

Store dele af undersøgelsen foregår på spillesteder, skoler, bytorve og i 

andre offentlige rum. Her har det ikke været muligt at indhente informeret 

samtykke fra alle de, der medvirker i jazzperformancen, og dette rejser et 

dilemma omkring åben og skjult observation. Jeg har her fastlagt en praksis, der 

sikrer informeret samtykke fra de, der direkte medvirker med udtalelser og 

fortællinger i afhandlingen; og publikum er dermed ikke nødvendigvis vidende 

om endsige har samtykket i, at jeg studerer den jazzperformance, som de er en 
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del af. Jeg har også valgt at inkludere gruppefotos af publikum og musikere 

sammen i jazzperformance situationen, igen ud den praktiske årsag, at det ikke 

har været muligt at indhente informeret samtykke fra alle. Det gælder også for 

virtuelle offentlige rum såsom TV udsendeler, blogs, Youtube, åbne Facebook 

profiler på internettet og multidistribuerede mails til offentlige debattører, at jeg 

rapporterer fra dem uden at have indhentet informeret samtykke fra hver enkelt 

deltager.    

I spørgsmålet om anonymitet har jeg i enkelte tilfælde brugt anonyme 

respondenters fortællinger i undersøgelsen24; men jeg har, for at anerkende 

respondenternes kulturelle og musikalske ejerskab til deres egne fortællinger i 

jazzkulturen, følt det nødvendigt at prioritere jazzmusikere, der ønsker at 

medvirke i fuld åbenhed. Spørgsmålet om anonymitet er kompliceret og 

omdiskuteret, idet det udkobler transparens og mulighed for ekstern 

efterprøvning af rapporteringerne. Erik Maaløe (2004) peger især på to aspekter 

af anonymitetsspørgsmålet som værende problematiske: For det første, så 

udelukker anonymiteten, at respondenterne selv kan efterprøve, dels om de er 

korrekt citeret og dels om deres udtalelser er placeret i afhandlingens kontekst 

på en loyal og meningsfuld måde.  For det andet, så udelukker anonymiteten 

læseren fra at sikre, at afhandlingen ikke blot rapporterer fra én eller ganske få 

respondenter. Maaløes konklusion er, at anonymitet så vidt muligt bør undgås; 

en opfordring, jeg har fulgt (Maaløe, 2004, p. 44). 

I spørgsmålet om privatlivets fred har jeg som jazzmusiker i årtier haft 

direkte adgang til mine medmusikeres, spillestedsejeres og endog publikums 

private domæner såsom baglokaler, kontorer, private hjem, biler og 

sommerhuse; ved dåb, fødselsdag, bryllup og begravelse. De jazzmusikere, som 

denne undersøgelse interesserer sig for, adskiller ikke deres professionelle 

musikliv fra deres privatliv, og som det vil fremgå af afhandlingens tredje del, 

Analyser, så er det svært om ikke umuligt at opstille klare grænser mellem de 

offentlige og de private rum. En stor del af min indsigt og viden i denne jazzkultur 

stammer ikke mindst fra disse hel-, halvoffentlige og private rum, og det har ikke 

været muligt på forhånd at få tilladelse til at benytte oplysninger fra alle disse 

steder og begivenheder i denne undersøgelse. Jeg har, hvor det var muligt rent 

                                                           
24  Dette gælder kapitel 9, Wow, hvor hensynet til otte musikstuderende i en 
sammenspilstime gjorde, at jeg valgte at anonymisere såvel fortællinger som 
billedmateriale. 
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praktisk, efterfølgende fået tilladelse til at bruge min indsigt og viden også fra 

private musikerkredse. 

Professionel nærhedsetik 
Michael Hviid Jacobsen og Søren Kristiansen (2001) foreslår i Farligt feltarbejde 

– etik og etnografi i sociologien en professionel nærhedsetik som en tilføjelse til 

mere generelle etiske kodekser. Dette er en nær etik, idet det den er tæt på 

forskeren og respondenterne i feltet i modsætning til mere de generelle etiske 

kodekser, der ikke nødvendigvis er følsomme over for konkrete dilemmaer, der 

opstår undervejs i feltarbejdet. Vigtige begreber er her situationsbetinget og 

kontekstafhængig (afspejler konkrete og lokale forhold), common sense (forstår 

anstændig adfærd over for andre mennesker) og empati (indlever sig i 

respondenternes perspektiv). Set i denne undersøgelses optik er denne 

nærhedsetik central og noget, som i høj grad har formet undersøgelsen, idet den 

har guidet mig i feltarbejdet og hjulpet mig til at se på mit projekt med 

respondenternes øjne ikke mindst i forhold til de konsekvenser, som 

undersøgelsen kan få for de medvirkende respondenter. 

Et vigtigt etisk dilemma har her været forholdet mellem venskab og 

videnskab. Jazzkulturen er en kultur, hvor de enkelte musikere gennem deres 

meget sanselige og nødvendigvis meget åbenhjertige samarbejdsrelation og 

samliv i bandbusser og på turnéer kommer meget tæt på hinanden. Venskaberne 

er meget tætte, og mange jazzmusikere lever sammen i parforhold, der er 

opstået på grund af denne meget intime kontakt i jazzperformancen på scenen25. 

Her har jeg måttet vende nærhedsetikken på hovedet og se på, hvilke 

konsekvenser disse venskaber har for undersøgelsen. Det har medført, at jeg  har 

forsøgt at opnå en god balance mellem deltagelse og observation; at jeg har 

holdt pauser i feltarbejdet for at opnå en analytisk afstand; og endelig, at jeg 

rejste på talrige feltophold i New Yorks jazzmiljø for på den måde at efterprøve 

mine analyser på en jazzscene, jeg ikke kommer på til daglig og dermed ikke er 

personligt og privat engageret i.  

Et andet dilemma udgøres af mit dobbelte blik som beskrevet i begyndelsen 

af dette afsnit. Kristiansen skriver, at forskeren typisk er udstyret med en 

bestemt habitus, der er en konsekvens af erkendelsesinteressen. Udfordringen 

                                                           
25 I såvel København som New York lever mange jazzmusikere sammen i parforhold. I 
Danmark gælder det for mere end 100 jazzmusikere, at de i dag lever eller har levet i 
længere parforhold med en jazzmusiker. Jeg er selv gift med jazztrommeslageren Benita 
Haastrup, der som respondent medvirker i kapitel 7, Spillejob. 
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består i at undgå, at dette medfører en for stor grad af fremmedhed i feltet, idet 

forskeren på den måde kommer for langt væk fra respondenterne og i for høj 

grad bliver observatør (Antoft et al., 2012, p. 231). Her har jeg som jazzmusiker 

haft den store fordel, at jeg har kunnet smide blyant og notesblok, gribe min 

kontrabas og hoppe op på scenen og kaste mig ud i en jazzperformance. Dette 

har dels givet mig selv en stærk fornemmelse af nærhed, og dels har det givet 

mine respondenter en følelse af at åbne sig over for en forsker, der som 

jazzmusiker ikke vil misbruge denne tillid. 

Feltroller 
Martyn Hammersley og Paul Atkinson (2007) skriver i Ethnography: Principles in 

Practice, at forskeren i feltarbejdet kan få adgang til forskellige typer data alt 

efter hvilke feltroller, hun indtager. Men som vi har set det tidligere i dette 

kapitel, så er det aldrig kun op til etnografen at bestemme, hvilke feltroller, hun 

kan indtage, da aktørerne i feltet i høj grad har indflydelse på, hvor vidt forskeren 

kan få adgang til feltet og under hvilke former, dette kan ske (2007, p. 96). 

Raymond L. Gold (1958) foreslår i Roles in Sociological Field Observations en 

model for feltroller, hvor forskeren bevæger sig i et kontinuum fra Complete 

observer til Complete participant. Imellem disse yderpositioner findes i den ene 

ende Observer as participant (med vægt på distance og objektivitet) og i den 

anden ende Participant as observer (med vægt på nærhed og subjektivitet). 

Min videnskabelige erkendelsesinteresse og forskeruddannelse har givet 

mig en ny iagttagelsesposition forankret i en akademisk verden, og dette har som 

nævnt haft konsekvenser også for mit liv som jazzmusiker. Denne følelse af at stå 

med det ene ben uden for feltet er en konsekvens af min forskerrolle, som – 

måske for altid – har berøvet mig muligheden for at være en total deltager i 

jazzkulturen. Stadig er det min oplevelse, at jeg kommer tæt på, når jeg står på 

scenen og improviserer; og netop mine skift af feltrolle som optegnet af Gold har 

givet undersøgelsen vigtige perspektiver: fra deltagelsen i jazzperformance på 

scenen over til de kvalitative interviews i musikernes hjem; fra observationen af 

publikumstrafikken i Caféen frem og tilbage mellem baren og rygning ude på 

fortovet, mens jeg var i gang med en jazzperformance, til udforskningen af 

afstanden mellem jamstederne i Greenwich Village, New York. Denne vekslen 

mellem nærhed og distance ser jeg som nævnt i forspillet som en styrke, der 

aktualiserer den levende dialog mellem felt og forskning. Jeg vil i de kommende 

kapitler vende tilbage til mine etiske overvejelser dér, hvor etiske spørgsmål og 

dilemmaer rejser sig. 
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Pålidelighed og gyldighed 
Hvad kendetegner pålidelig og gyldig socialvidenskab? Brinkmann skriver, at 

”[v]aliditeten af interviewpersonernes rapporter bliver et hovedtema, når man 

primært opfatter interviewet som et forskningsredskab” (2014, p. 58). Det 

betyder, at ikke mindst undersøgelser som denne har behov for at tage dette 

spørgsmål op til overvejelse. Omvendt er det også relevant at spørge ind til 

forudsætningerne for overhovedet at stille dette spørgsmål, idet det ikke 

fremgår, hvad der menes med ’pålidelighed’ og ’gyldighed’ og hvilken betydning, 
disse begreber har for socialvidenskaben. 

[w]e have worried much more about how we are judged as “scientists” 
by other scientists than about whether our work is useful, insightful, or 
meaningful – and to whom. We get preoccupied with rigor, but are 
neglectful of imagination. We hold on to the illusion that eventually we 
will unanimously agree on the culture-free standards to which all 
evidence must appeal, so that we won’t have to rely on our own 
“subjectivity” to decide. Criteria pose as something beyond culture, 
beyond ourselves and our own conventions, beyond human choice and 
interpretation when, of course, they are not. (Bochner, 2000, p. 267) 

Bochner kritiserer her dels, at ønsket om legitimitet går forud for meningsfylde 

og en reel samfundsmæssig betydning og dels, at denne tro på værdifrie kriterier 

som beskyttelse mod subjektivitet er illusorisk. Denne kritik går på balancen 

mellem legitimitet og betydning og er som sådan ikke en afvisning af pålidelighed 

og gyldighed som relevante for socialvidenskaben. For jazzmusikere er 

pålidelighed og gyldighed afgørende egenskaber, som måles helt kontant på 

scenen, når vi improviserer sammen. Hvis fire jazzmusikere og en sal fuld af 

tilhørere rammes af en musikers improvisationer; hvis hendes drive, klang og 

evne til at få tiden til at gå i stå slår alle med forundring og glæde – så er 

pålideligheden og gyldigheden til stede, uanset hvor mange eller hvor få 

referencer, pressemeddelelser eller legitimerende værker, hun har stående i sit 

resumé. 

Her er der tale om en form for objektivitet, der ikke er subjektivitetens 

modsætning; og spørgsmålet om pålidelighed og gyldighed handler dermed, som 

anført af Bochner, ikke om fraværet af subjektivitet. Det handler derimod om 

objektivitet forstået som dét at svare til sit objekt, som dét at lade objektet tale 

og som dét at give objektet mulighed for at protestere. For det kvalitative 
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interviews vedkommende rummer denne form for samtale også muligheden for 

at forstå objektivitet som dialogisk intersubjektivitet, idet samtalen ideelt set 

udgør en forhandling af mening. 

Vi kan konkludere, at viden produceret i interview stik imod den 
almindelige opfattelse ikke behøver at være subjektiv, … men kan i 
princippet være en objektiv forskningsmetode med hensyn til en række 
centrale betydninger af objektivitet. (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 270) 

Det gælder for både de medvirkende jazzmusikere og grupper, at de er 

autentiske i denne tekst; de fremstår i afhandlingen som sig selv i fuld åbenhed, 

og deres fortællinger, udsagn og improvisationer har gyldighed gennem deres 

forankring i jazzkulturen og deres udtryksmæssige styrke. For de flestes 

vedkommende er de nationale og internationale jazzstjerner, som ikke før har 

udtalt sig så omfattende og dybtgående om deres musikalske liv, om 

jazzperformance og om jazzkulturens vilkår i nutiden. I en omtale af Bent 

Flyvbjergs (2009) syn på relevansaspekterne af human- og 

samfundsvidenskaberne skriver Brinkmann, at 

Samfundsvidenskabernes raison d’etre er ifølge Flyvbjerg at udvikle 
samfundets værdirationalitet, dvs. sætte offentligheden i stand til at 
reflektere bedre over sine værdier og sociale praksisser … kvalitativ 
forskning [er] ideelt set valid, når den sætter mennesker i stand til at 
forbedre den praksis, der udforskes. (2014, p. 74) 

Undersøgelsens pålidelighed skal sikres gennem afhandlingens håndtering af 

disse fortællinger, udsagn og improvisationer; og undersøgelsens gyldighed 

handler snævert set om, hvorvidt undersøgelsens metodologiske perspektiv er 

velegnet til studiet af erfarelse og auralitet i jazzperformance. Spørgsmålet om 

afhandlingens overordnede gyldighed kan, som påpeget af Brinkmann, måske 

først endeligt afklares, når afhandlingen viser, om den kan få betydning ikke bare 

for jazzperformancen, jazzscenerne og jazzkulturen, men ligefrem for vores 

fælles fremadrettede udvikling af samfundet. 



  

 

 

4 

_________________________________ 

JAZZIMPROVISATION I 

MUSIKPERFORMANCE 

Dette kapitel argumenterer for en nuancering af jazzforskningens syn på 

jazzimprovisation og foreslår at flytte blikket væk fra jazzimprovisation til fordel 

for et blik på jazzperformance som jazzens centrale socio-musikalske praksis.     

Første del af kapitlet identificerer en række dualismer, som har præget 

jazzkultur og jazzforskning. Frem for at fokusere på enkeltaspekter taler kapitlet 

for at se improvisation som en praksis, der ikke blot angår musikeres sammenspil 

i toner, rytmer og harmonier men også de samlede performance fænomener 

som lydprøver, sceneopstilling, jobforhandlinger og musikeres hele livsform og 

livsindstilling. 

Anden del af kapitlet gennemgår centrale faglitteraturers undersøgelser af 

jazzimprovisation set som fem overordnede perspektiver på jazzimprovisation, 

der historisk har drevet jazzforskningens erkendelsesinteresser. I en diskussion 

af disse perspektiver skriver kapitlet en sjette position frem, der genfinder 

jazzimprovisation i musikperformance i en balance mellem forskellige forståelser 

af jazzimprovisation, hvor både musikkens håndværk, sprog, 

bevidsthedstilstande, bekendelser og oprør kan komme til orde og sætte 

jazzmusikken fri af snævre forforståelser omkring musikkens enkeltaspekter.  
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Dualismer i musikkultur og musikforskning 
Bredden i faglitteraturen giver mulighed for at teoretisere jazzimprovisation fra 

mange sider: (1) som et håndværk bestående af instrumentalkunnen, skalaer, 

former og rytmer; (2) som et sprog, der kommunikerer via mønstre med 

syntaktiske og semantiske lag; (3) som en bevidsthedstilstand, hvor innovation 

gennem synkronicitet og transcendens står centralt; (4) som en personlig 

bekenden sig til hinanden i en kultur og historicitet; samt (5) som et oprør i en 

revolutionær dialektik. Det er dette kapitels konklusion, at samtlige disse fem 

teoretiske perspektiver peger på vigtige sider af jazzperformancen – og at de 

diskursivt opstillede modsætninger, der optræder i såvel musikaktørers 

hverdagssamtaler som i jazzforskningen, ikke tjener til at opnå en øget 

forståelse. Den sjette position omkring jazzimprovisation, der fremskrives i dette 

kapitel udgør det sted, hvor både håndværket, sproget, bevidsthedstilstanden, 

bekendelsen og oprøret kan komme til orde; denne position ser jazzmusik som 

værende på en og samme gang traditionsbåret, fri, kundskabsbaseret, kulturelt 

og socialt situeret, personligt forankret og transcendent. 

Erkendelsen af, at jazzimprovisation og jazzperformance er 

sammenvævede i en grad, der umuliggør en fyldestgørende uafhængig 

beskrivelse og forståelse af dem hver for sig – dette gør forspillets debat om 

Copenhagen Jazzhouses programlægning central, idet jazzmusikernes kamp for 

at kunne skabe jazzperformances handler om mere end jobmuligheder og 

legitimitet: kampen handler ligefrem om at give denne musikkultur mulighed for 

at lade jazzen komme til verden i en performativ udladning, der fuldender 

musikken. Forspillets to fortællinger synliggør en række dualismer, som står over 

for hinanden i en tilsyneladende opposition: tradition vs nytænkning, gammel vs 

ung, folkelighed vs kunstelite, genrepuritanisme vs genrefusion, håndspillet vs 

computergenereret, akustisk instrumentalitet vs digital musikteknologi, 

personlig bekendelse vs imagepleje.   

Musikalsk improvisation og herunder også jazzimprovisation er blevet 

teoretiseret i forskellige fagområders tankegange i forskningen, og også her ser 

vi en række dualismer. Hans Weisethaunet (1999) anfører i Critical Remarks on 

the Nature of Improvisation, at dele af forskningen i jazzimprovisation bygger 

videre på myter om musikkulturer i en generalisering af antagelser omkring 

oralitet vs det skrevne; improvisation vs. komposition; følelse vs mening; og øret 

vs øjet. Snarere end ukritisk at generalisere, at improvisation bygges på et eller 

enkelte af disse aspekter, så argumenterer Weisethaunet for, at det gælder om 
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at studere ”[t]he respective traditions on the ground, from a cultural and 

participatory point of departure. ” (1999, p. 143). 

Denne undersøgelse argumenterer – inspireret af Weisethaunets ambition 

–  for en teoretisering af improvisation set i relation til performance, auralitet og 

erfarelse frem for et isoleret blik på enten improvisation, performance eller 

erfarelse. Undersøgelsens studier af jazzperformance viser, at ikke blot musikken 

improviseres i jazz; også forhandlinger om spillejob, gruppernes musikprøver og 

sceneopstillinger improviseres; lydprøver, musikbegivenheder og relationen 

imellem jazzmusikere på scenen og mellem musikere og publikum improviseres 

– og snarere end, at improvisation blot angår toner, rytmer og harmonier i 

isoleret forstand, omhandler den således den samlede performative begivenhed. 

Musikeres måder at improvisere musik på kan genfindes i deres måder at leve 

på; og også dagligdagens udfordringer med familieliv, økonomi og opdragelse 

bliver for manges vedkommende jammet frem på en særlig måde (uddybes i 

kapitel 7 i afsnittet Gruppeprøve i Vanløse).  

Udforskningen af improvisation i musik udgør et felt, der siden midten af 

det 20. århundrede har resulteret i en særdeles omfattende og mange facetteret 

faglitteratur. Jeg trækker i dette kapitel på forskning fra musikvidenskab, 

musiketnologi, sociologi, filosofi, antropologi, musikpædagogik og psykologi 

samt fra reflekterende musikimprovisatorer. Kapitlet gennemgår og diskuterer 

her en afgrænset del af faglitteraturen dels i form af centrale litteraturer på 

området og dels i form af litteraturer, der specifikt adresserer de dualismer, som 

bl.a. debatten om Jazzhouse har tydeliggjort.  Jeg ønsker på denne måde at skabe 

et teoretisk udgangspunkt for denne undersøgelse forankret i litteraturen, som 

kan gøre det muligt at belyse både tradition, kultur og socialitet i musikeres 

daglige improvisationer i musikperformance. 

Jazzimprovisation som håndværk 
Op igennem det 20. århundrede var den akademisk orienterede litteratur om 

jazzimprovisation optaget af de distinkte håndværksmæssige træk i 

jazzmusikken bygget op af instrumentalkunnen, toner, harmonier og rytmer. Fra 

Ernest T. Ferand (1938) og Gunther Schuller (1958) hen til Frank Tirro (1974), 

Lewis Porter (1985) og Ted Gioia (1988) var fokus på jazzens syntaks: på forholdet 

mellem tema og variation; mellem spontanitet og komposition; mellem 

formstyring og call-response. Jazzimprovisation identificeredes i denne forskning 

som jazzens centrale fænomen, og jazzimprovisation blev analyseret i et 
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musikfagligt blik. Ferand skriver i værket Die Improvisation in der Musik om 

jazzmusik, at den består af ”[v]ielfach improvisierten Verzierungen, Glissandi, 
Portamenti, freien Kadenzen und Gegenstimmen, aber auch mit ihrer 

Bevorzugung von Naturlauten (der gestopften Trompeten und Posaunen usw.).” 
(Ferand, 1938, p. 71). I Ferands undersøgelse placeres jazzimprovisation midt 

imellem en primitiv natur i dens ekspressivitet og en raffineret musikkultur i dens 

melodiske og harmoniske kompleksitet. Tirro skriver næsten 40 år senere i 

Constructive Elements in Jazz Improvisation om jazzimprovisationens 

konstruktive elementer:   

The jazz improviser works from a standard repertory of changes 
derived from popular songs, blues riffs, show tunes, and a few jazz 
"originals." As a well-constructed tonal melody implies its own 
harmony, these chord patterns imply their own pre-existent melodies. 
The implication is specific at any point in the progress of a piece, and 
consequently the educated and sensitive listener is at all times oriented 
with regard to the temporal progress of the piece. So is the performer, 
whether playing solo or in ensemble, whether playing chords, rhythm, 
melody, or countermelody. (Tirro, 1974, p. 287) 

Lewis Porter skriver i John Coltrane’s ”A Love Supreme”: Jazz Improvisation as 
Composition om polytonalitet og frie rytmiske passager som værktøjer, der kan 

”[b]e applied to jazz with order and discipline.” (1985, p. 594). I denne artikels 

optik er jazzimprovisation på højeste niveau båret af instrumentalt mesterskab 

og evne til en stærk motivisk tilgang: 

[John Coltrane] possessed an unexcelled mastery of his instrument; his 
range extended from Ab to Eb”, for instance. And his unique timbral 
concept, hard and resonant, yet warm and singing, inspired countless 
imitators … Coltrane favored a strongly motivic approach. Long 
passages would be devoted to the exploration of a single motive. Since 
his motives usually comprised only three or four notes, these passages 
alternated brief melodic fragments with rests for the soloist, creating a 
very distinctive alternation of textures. (1985, pp. 594, 596) 

Ted Gioia skriver i bogen The Imperfect Art: Reflections on Jazz and Modern 

Culture, at det er en fejlslutning at tro, at jazzimprovisation ikke gør brug af 

formmæssige elementer. Bogen argumenterer for to forskellige tilgange til 



  

 

JENS SKOU OLSEN _ 

    AT SPILLE PÅ ØRET¸ 95 

formudvikling i musikperformance: the Blueprint method og the Retrospective 

method. Hvor the Blueprint Method handler om at planlægge musikkens 

formmæssige udvikling på forhånd, så handler the Retrospective Method om at 

udvikle musikkens form undervejs i performancen ved at lade de toner, rytmer 

og harmonier, der lige er blevet spillet, vejlede musikerne i udvikling af 

musikkens form. Bogen identificerer jazzimprovisation som et klart eksempel på 

the Retrospective Method: 

For example, the musical improviser may begin his solo with a 
descending five-note phrase and then see, as he proceeds, that he can 
use this same five-note phrase in other contexts in the course of his 
improvisation ... [Jazz] improvisation follows not the blueprint method 
but the retrospective method. The improviser may be unable to look 
ahead at what he is going to play, but he can look behind at what he 
has just played; thus each new musical phrase can be shaped with 
relation to what has gone before. (Gioia, 1988, pp. 61–62) 

Med disse klare referencer til musikkens håndværk forstået som melodik, 

harmonik, rytmik, motiver og form bliver en adskillelse af jazzimprovisationens 

konstituerende musikalske elementer mulig. Denne analytiske dekonstruktion 

resulterer i en række musiktekniske regler og principper, som Kenneth E. Prouty 

(2012) i bogen Knowing Jazz: Community, Pedagogy, and Canon in the 

Information Age beskriver som en teori-baseret improvisationspædagogik. Her 

er skalaer og akkorder de primære byggesten i opbygningen af jazzmusikerens 

improvisative udsagn. Det forhold, at denne pædagogik er teoridrevet skal 

forstås bogstaveligt, idet teorien om akkord/skala forbindelser og deres 

anvendelse i rytmiske mønstre tænkes at gøre den improviserende jazzmusiker i 

stand til at opbygge et vokabularium og på den måde ’tale’ jazzimprovisationens 
sprog. 

I Proutys bog udgør anvendelsen af denne improvisationsteori en reverse 

analysis, fordi de resulterende skalaer, trin- og formanalyser dermed vendes om, 

og i en slags reverse engineering bliver den primære motor i jazzimprovisation i 

stedet for blot at bruge denne teori til at opnå indsigt i og forståelse af 

jazzimprovisationens strukturelle lag (Prouty, 2002, pp. 178–180). Teorien om 

jazzimprovisation som håndværk har historisk haft bred tilslutning blandt 

praktisk taget alle musikskoler, universiteter, konservatorier og andre 

videregående musikuddannelser på verdensplan. Produktionen og formidlingen 
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af lærebøger bygget på reverse analysis metodologi er blevet en stor industri, og 

unge mennesker over hele verden afprøver dagligt værdien og 

anvendelsesmulighederne af denne teori om jazzimprovisation. Dette er en 

praksis, som er støttet og markedsført af nogle af jazzens største stjerner. Selv 

om de fleste professionelle jazzmusikere åbenlyst kritiserer og stiller spørgsmål 

til nytten af og den dybere mening i at indøve akkord/skala forbindelser og 

kombinere dem i jazzmusikken på denne måde, så har de fleste jazzmusikere i 

mere eller mindre grad praktiseret dette på et eller andet tidspunkt i deres 

musikalske udvikling. 

De mange forskellige musikuddannelser på verdensplan, der har tilbudt 

kurser og uddannelser i jazz, har historisk set (og langt de fleste gør det fortsat) 

baseret deres programmer på den teoretiske ramme og de metodologier, som 

gennemgået ovenfor. Grunden til, at denne ramme har været så succesfuld kan 

ifølge David A. Akes (2002) bog Jazz Cultures forstås i det forhold, at den er så 

velegnet til skoling; den kan undervises, den kan måles, og den er bygget på 

musikalske kanons i The Great American Songbook, som deles af jazzscenerne 

verden over. Den teori-baserede improvisationspædagogik lægger op til en 

praksis, som er rationelt forståelig og operationalisérbar, den er nem at 

tilrettelægge og øve, og enhver, der gør en indsats kan opnå et godt resultat selv 

uden at være i besiddelse af et specielt musikalsk talent. Dette arsenal af skalaer, 

licks (små bidder af jazzsoloer), akkord progressioner og formkendskab giver den 

unge musiker selvtillid i mødet med de mange jamsessions, der venter ham. 

Udfordringen er, at man oftest alt for let ender med at spille de skaler og 

licks, man har øvet sig på og dermed løber risikoen for at plagiere de 

jazzmusikere, hvis musik er blevet klippet i stykker og gjort til genstand for 

Proutys reverse analysis. Resultatet risikerer at blive en blanding af Charlie 

Parker, Jerry Bergonzi med en smule af Dave Liebmans polyakkorder tilsat 

fragmenter af Pat Methenys melodier. Disse ’improvisationer’ vil blot være 
problembaserede øvelser eller en slags improvisative krydsord i stedet for 

autentiske, intuitive og frie opdagelsesrejser i det ukendte; noget som enhver 

jazzmusiker drømmer om at opnå at være en del af. 

Jazzimprovisation som sprog 
Frem mod slutningen af det 20. århundrede gav en række toneangivende studier 

omkring jazzimprovisation udført af Berliner (1994) og Monson (1994, 1996) 

anledning til en fornyet interesse i jazzimprovisation som et sprog med en 
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semantisk dybde. Hvor den teknokratiske opfattelse af jazzimprovisation som 

praktisk udfoldelse af et improvisationshåndværk tilbyder effektive metoder til 

at bevæge sig musikalsk-syntaktisk sikkert igennem jazzens melodiske, 

harmoniske og formmæssige univers, så er denne optik tavs i semantisk forstand. 

En skala, en akkord eller en polyrytme kan klinge med eller mod musikkens 

strøm, men den er løsrevet enhver betydning eller forventning om at kunne 

kommunikere dybere mening mellem musikere og tilhørere. Med ideen om 

jazzimprovisation som et sprog bliver det vigtigt ikke blot at spille syntaktisk 

korrekt men ligefrem, at jazzimprovisation giver mening i den musikkultur og 

begivenhed, den optræder i. 

Komponist og professor i musik Dana Wilson (1989) argumenterer i The Role 

of Patterning in Music for, at musik er et sprog bygget op af distinkte mønstre, 

der gør kommunikation af ideer igennem musikken mulig. Dette peger på, at 

musik og dermed jazzimprovisation kan betragtes som et sprog:  

If speech is reliant upon patterns for communication, then music may 
also be reliant upon correlative patterns. … Another way to interpret 
musical patterning might be in terms of music as a language, for there 
is evidence that within a given culture, music can be heard to adopt 
much of the phrase structure, inflections and cadence patterns of the 
language of that culture. (Wilson, 1989, p. 101)  

Artiklen undersøger årsagerne til, at musik i overvejende grad udgøres af 

gentagne mønstre. Forskellige musikgenrer kan defineres ud fra de specifikke 

mønstre, der findes i melodier, rytmer, fraser og former samt, at de tilsammen 

skaber musikkens enhed og udtryk. Ved at analysere vestens klassiske musik, jazz 

og ikke-vestlig musik finder Wilson, at mønsterskabelse er centralt for musikken. 

Improviserende jazzmusikere skaber dermed sproglignende mønstre i deres 

musik, som antyder forudsigelighed og involverer lytterne i aktivt at forudsige 

musikkens udvikling. Wilson konkluderer, at en lav forekomst af mønstre eller et 

direkte fravær deraf forårsager et fravær af forventning, som igen leder til 

mindre meningsfuld musikoplevelse. Omvendt vil for mange mønstre svække 

lytternes fokus på musikkens og lede til manglende opmærksomhed, kedsomhed 

og ligefrem søvnighed (Wilson, 1989, p. 105), og jazzmusikere arbejder dagligt 

med at holde en god performativ balance mellem ekstremerne i meningsløshed 

(mangel på mønstre) og søvnighed (for mange mønstre). 
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David Baker (1990) foreslår i Modern Concepts in Jazz Improvisation en teori 

om jazzimprovisation kaldet Contemporary Public Domain Material: "In any 

improvisational situation there must be a common body of licks, patterns, 

clichés, etc. which serve as a referential basis. These patterns have survived and 

gained currency through their continued use by creative figures in the music … 
many such clichés have already become firmly entrenched in the language of 

contemporary jazz.” (Baker, 1990, p. 41). Baker tilslutter sig Wilsons position, og 

Baker har en imponerende pædagogisk erfaring med uddannelse af 

jazzmusikere, hvis senere karriere i jazzen har styrket tilliden til hans pædagogik: 

blandt hans elever er stjerner på den internationale jazzhimmel såsom 

saxofonisten Michael Brecker, trommeslageren Peter Erskine, trompetisten 

Randy Brecker og trommeslageren Jeff Hamilton (Herzig, 2011, p. 114). 

Det sprog- og mønsterbaserede perspektiv fra Wilson og Baker er på linje 

med Berliners position, og sidstnævntes skelsættende undersøgelse Thinking in 

Jazz – the Infinite Art of Improvisation taler for, at jazzimprovisation er et 

musiksystem med en specifik, kontinuerlig kerne af underliggende mening, 

værdier og sprog; et system, der sikrer denne musikkulturs integritet: 

In accord with this work’s view of jazz as a language and its emphasis 
on traditional learning methods, the presentation of material 
emphasizes the aural absorption of jazz before the study of music 
theory, a relationship that, within the contemporary pedagogy of jazz, 
is sometimes reversed...The popular conception of improvisation as 
'performance without previous preparation' is fundamentally 
misleading. There is, in fact, a lifetime of preparation and knowledge 
behind every idea that an improviser performs. (Berliner, 1994, pp. 14–
17). 

Dette er en dannelsesbaseret position, der udsiger, at enhver musikalsk ide, der 

opstår i jazzimprovisationen må hvile på aural overlevering, forberedelse og 

viden. Berliners undersøgelse af jazzimprovisation placerer tænkning som noget 

centralt i beskrivelsen af, hvordan jazzmusikere “[p]ut their thoughts together in 
different ways ‘building’ an evolving storehouse of knowledge” (1994, p. 146). 

Det er et centralt element i denne teoretiske forståelse af jazzimprovisation som 

sprog, at modenhed som improvisator indebærer, at musikerne lærer at 

forestille sig, bearbejde og redigere ideer taget fra diverse musikalske 

performance modeller (1994, p. 247). 
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Den teoretiske tænkning af jazzimprovisation som sproglige byggesten 

sidestiller improvisation med komposition i en form for “real-time composing – 

instantaneous decision making in applying and altering musical materials and 

conceiving new ideas” (1994, p. 222), og bogen foreslår en pædagogisk 

metodologi, der prioriterer traditionelle former for undervisning og læring: den 

aurale tilegnelse af jazz snarere end studiet af musikteori. Musikalsk innovation 

er forbeholdt de, der accepterer at forpligte sig på “[m]oving along the 
continuum of artistic achievement … through the stages of successful 
assimilation and fashioning of identities to innovation” (1994, p. 275). 

Thinking in Jazz ser innovation i et formativt lys og dermed som noget, der 

altid er en videreudvikling af noget andet. Jazzimprovisation er i denne optik 

aldrig ’ex nihilo’, og bogen foreslår begrebet ’storytelling’ som en dækkende 
beskrivelse af en vellykket jazzimprovisation. Som i enhver god historiefortælling 

er emne, form, udvikling og frasering afgørende elementer, og trommeslageren 

Paul Wertico citeres i bogen for vigtigheden af at improvisere på baggrund af 

"[c]haracters and a plot ... You introduce these little different [musical] things 

that can be brought back out later on, and the way you put them together makes 

a little story. That can be [on the scale of] a sentence or a paragraph ... The real 

great cats can write novels." (Wertico i Berliner, 1994, pp. 202–203). Inspireret 

af Wertico beskriver Berliners undersøgelse jazzimprovisation som sammensat 

af ’små musikalske ting’ eller objekter, som kan placeres, sættes sammen og blive 
til en historie. 

I forhold til denne afhandlings teoretisering af erfarelse, så teoretiserer 

Thinking in Jazz, at der er en dyb sammenhæng mellem traditionen i jazzsproget 

og den musikalske oplevelses styrke. Bogen påpeger, at det netop er gennem en 

levendegørelse af jazzmusikkens lager af musikalske og ekspressive ideer i en 

blanding med nyt materiale, at nutidsmusikeren kan overskride den overfladiske 

oplevelse. Ved at trække på symbolske forbindelser til musikkens tradition og 

historie kan den improviserende jazzmusiker opnå en spirituel kvalitet i 

jazzperformance, som transcenderer kulturelle og historiske grænsedragninger, 

og Berliner skriver i denne forbindelse: 

In carrying forth the jazz tradition's early voices within their 
improvisations, engaging their predecessors' ideas and uniting them 
with their own, contemporary performers sometimes have the sense 
of escaping the normal experience of time … Reinforcing such 
perspectives are yet other transcendental aspects of improvisation, the 
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occasional out-of-the-body impressions and the sense of being part of 
a universal life force much larger than oneself. This occurs during 
moments when the conceptual boundaries between players disappear 
as they experience musical invention collectively, receiving ideas from 
outside themselves. The humility that envelops artists in the grip of 
such awe-inspiring aspects of creativity continually renews their 
sensitivity to life's spiritual qualities and great mysteries. They ask: 
What is the human imagination? Where do ideas actually come from? 
(1994, p. 491) 

Bogen berører i dette citat aspekter af jazzperformancen, som nærværende 

undersøgelse finder er centrale i en teoretisering af oplevelse i jazzperformance 

som erfarelse: som bortfaldet af normal-oplevelser til fordel for ud-af-kroppen 

oplevelser; udviskelsen af grænser mellem musikerne og mellem scene og 

publikum; følelser af ydmyghed og åbenbaringer. I denne optik sker det igennem 

jazzmusikernes bæren videre af deres personlige farvning af jazztraditionen, og 

det er bogens pointe, at de kraftfulde musikalske ideer kommer et sted fra 

(musikkulturens kollektivt ubevidste lager af ideer). 

I min analyse peger Thinking in Jazz på en fundamental egenskab ved 

jazzperformance som både fornyer og brobygger. Jazzhistorien rummer talløse 

eksempler på ekspressivt kraftfulde musikalske jazzideer, der skabes og 

genbruges på forskellige måder, og vi kan for eksempel se det illustreret ved 

altsaxofonisten Charlie Parkers måde at kombinere sine spontane 

improvisationer med sin udvikling af temaer. I foråret 1946 indspillede Parker 

sangen Yardbird Suite med sin septet, og mindre end et år efter indspillede han 

nummeret ”Cool Blues” med Errol Garners Trio; en blues, der udelukkende 

består af en enkelt to takters frase fra Parkers Yardbird Suite solo. Berliners 

’storytelling’ begreb rummer et stærkt opdragelses- og dannelsesperspektiv 

udfoldet i ideen om jazzmusikeren som komponist i opbygningen og 

sammensætningen af musikalske objekter; et perspektiv, som ikke bare kan 

forenkles, reduceres eller fraviges, hvis det skal lykkes jazzmusikken at blive i 

stand til at improvisere jazz på denne måde. 

Ingrid Monson (1996) bygger videre på Berliners arbejde i bogen Saying 

Something, som er en undersøgelse af jazzrytmegruppens improviserende 

interaktion. Undersøgelsen argumenterer for, at jazzimprovisation er en verbal 

kommunikationsform, som udgøres af mødet mellem formelle musikalske, 

lingvistiske strukturer og deres æstetiske, sanselige og kulturelle indhold (1996, 
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p. 90). Jazzimprovisation er i bogens optik bygget på groovet eller den rytmiske 

puls i dialogen mellem jazzmusikere (1996, p. 189); en dialog, der ganske som 

dagligdags mundtlig samtale er social og interaktiv: ”[a] good player 
communicates with the other players in the band. If this doesn’t happen, it’s not 
good jazz.” (1996, p. 84). Bogens kategoriske opstilling af dialogen som en 

absolut betingelse for jazzimprovisation kan kritiseres for at overse jazzens rige 

traditioner for oprør og forstyrrelse af gældende ordener, som behandles senere 

i dette kapitel. Berliners og Monsons blik på jazzimprovisation som et sprog,  der 

er optaget af den interaktive kommunikation tildeler evnen til at lytte en 

afgørende rolle som en aktiv, skabende sans, her italesat af Monson: 

Listening is an active sense – being able to respond to musical 
opportunities or to correct mistakes – is implicit in the way that 
musicians use this term. It is a type of listening much like that required 
of participants in a conversation, who have to pay attention to what is 
transpiring if they expect to say things that make sense to other 
participants. Listening affects what musicians decide to play at a 
particular moment. (1996, p. 84) 

Denne betoning af vigtigheden af at lytte til hinanden som en forudsætning for 

jazzimprovisation forstået som meningsskabende samtale er et perspektiv, som 

også nærværende afhandling bygger videre på; men det er netop i denne 

forbindelse relevant at spørge kritisk ind til publikums, spillestedsejeres og 

forskellige performance situationers betydning for denne vigtige interaktion i 

jazzimprovisation. Hvilken rolle spiller publikums musikalske domme i form af 

dialogisk tilslutning, forstærkning eller afvisning af musikken? Hvilken rolle spiller 

begivenheden, kulturen og samtiden for jazzmusikken? Her gælder det såvel 

Monsons som Berliners undersøgelser, at der fokuseres på den samtale, som 

føres mellem jazzmusikere på en scene – publikum, spillestedsejere og hele 

begivenhedsrummet er taget ud af ligningen, som var de epifænomenale for 

jazzens udtryk, intensitet og kvalitet. 

Denne afhandlings analyser peger på, at alle aktører i den jazzperformative 

begivenhed har afgørende indflydelse på mulighederne for, at musikken og de 

vigtige erfarelser kan ske. For de jazzmusikere, som i afhandlingens tredje del 

deler deres fortællinger, er publikum tværtimod den helt afgørende faktor, der 

medskaber improvisationerne set som performances situeret på konkrete 

steder, i konkrete anledninger båret af mange menneskers konkrete 
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forventninger, håb og behov. Frem for at se improvisation som enten håndværk 

eller et sprog, så kan vi indtil videre slutte, at det er en musik båret specifikke 

musikfaglige redskaber, som for at lykkes fordrer, at den skabes i den levende, 

meningsfulde samtale mellem musikere, tilhørere og begivenheder i 

jazzperformance. Den kritik, som dette perspektiv på improvisation rejser, 

formulerer et spørgsmål: hvis jazzimprovisation er et resultat af jazzmusikeres 

faglige kompetencer og evne til at indgå i interaktiv dialog med en tradition, med 

hinanden og med publikum, hvordan sker da den helt afgørende fornyelse og de 

socio-musikalske tøbrud, som historisk har båret jazzkulturen videre?      

Jazzimprovisation som bevidsthedstilstand 
Et tredje perspektiv i jazzforskningen er ideen om improvisation som 

bevidsthedstilstand, hvor innovation gennem synkronicitet og transcendens står 

centralt. I en kritik af Berliners og Monsons ide om improvisation som sprog 

anfører David Borgo (2005) i bogen Sync or Swarm: Improvising Music in a 

Complex Age, at problemet med den mønster- og sprogbaserede improvisations 

fokus på imitation snarere end innovation kan spores til selve begrebet 

’improviseret musik’. En stor del af de mange varierede bidrag og debatter om 
jazzimprovisation igennem det 20. århundrede bygger deres konceptuelle 

ramme omkring improviseret musik som en form for statisk, syntaktisk og 

semantisk konstruktion i et musikalsk objekt, som er blevet improviseret (Borgo, 

2005, p. 9). Dette leder til en søgen efter og en identifikation af intentionen, 

strukturen og indholdet af improviseret musik i et klassisk musikalsk perspektiv: 

som den vestlige musikalske traditions indoptagelse og assimilering af den 

afrikansk amerikanske musik væk fra den socio-musikalske realtids-musiceren og 

hen mod intentionelt rettede og analysebaserede improvisationsobjekter. 

Visconti-Prasca (2010) beskriver i The Condition of the Improviser vores 

nutid som præget af løsrevet observation af virkeligheden, ude af fase med 

tidens udfoldelse; og som følge deraf er ikke blot musikalsk improvisation men 

også musikken selv blevet tingsliggjort. Som et svar hertil foreslår Borgos bog, at 

musikalsk improvisation som en af menneskehedens mest centrale, dynamiske 

og spontane praksisser i stedet for burde betegnes på en anden måde end noget 

fortidigt – end som musik, der allerede er blevet improviseret – og bogen foreslår 

det mere processuelle ’improviserende musik’ for på den måde at geninstallere 
proces/tilstands-dimensionen: 
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Improvising music hinges on one’s ability to synchronize intention and 
action and to maintain a keen awareness of, sensitivity to, and 
connection with the evolving group dynamics and experiences. The 
most successful improvisations, to my ears, are those in which the 
musicians are able to synchronize, not necessarily their sounds – 
although this too can miraculously happen – but rather their energies, 
their intentions, and their moments of inspiration. (Borgo, 2005, p. 9) 

Ifølge Sync or Swarm er dette fokus af energi og inspiration i gruppens 

performativt levende og dynamiske nu en forudsætning for, at ”[t]he leap into 

the unknown or the uncharted, the adrenaline rush that can accompany the 

excitement and danger of an uncertain future” (Ibid.) kan finde sted. Her er 

Wilsons, Berliners og Monsons interesse i tradition, sprog, grooves og mønstre 

afløst af en interesse i en selvforglemmende optagethed af den løsrevede 

skabelsesproces. Modsat forståelsen af musik som musikalsk objekt, sprog og 

mønster så taler Borgo for, at improvisation er en horisont og et grundfjeld, 

hvorfra alt andet må stå frem og hvorpå alting hvile. Betragtet som en kraft er 

improvisation den grundlæggende forudsætning for det at være musiker; kraften 

er en forudsætning for det at kunne være i musikken. 

Christopher Small (2011) støtter i sin bog Musicking: the Meanings of 

Performing and Listening denne af-objektgørelse af musik: "There is no such 

thing as music. Music is not a thing at all but an activity, something that people 

do. The apparent thing ‘music’ is a figment, an abstraction of the action, whose 
reality vanishes as soon as we examine it at all closely." (2011, p. 2). Small 

analyserer, hvordan mennesket – med sin evne til at tænke abstrakt og dernæst 

at hæfte begreber på disse abstraktioner – gør disse begreber til handlingens 

objekter. Risikoen er, at begreberne kommer til at fremstå mere virkelige end 

den virkelighed, de repræsenterer; og dette kognitive skift resulterer i en 

tingsliggørelse af aktiviteter og tilstande, som intet har med ’ting’ at gøre. 
Gajo Petrović (1965) definerer i bogen A Dictionary of Marxist Thought 

denne forståelse af tingsliggørelse som “[a]n act (or result of the act) of 
transforming human properties, relations and actions into properties, relations 

and actions of man‑produced things which have become independent (and 

which are imagined as originally independent) of man and govern his life…” (i 
Bottomore, 1983, p. 411). Petrović ser denne tingsliggørelse som en speciel form 

for fremmedgørelse, som i sin mest radikale form lever overalt i markedsdrevne 

samfund. Tingsliggørelsen driver vareliggørelsen af ikke blot improvisation men 
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også musik og kunst generelt. CD indspilninger af jazzperformance er 

vareliggjorte objekter – men dette er ikke den centrale pointe: det er derimod, 

at improviserende musik er fremstrømmende menneskelige aktiviteter, 

relationer og begivenheder, som aldrig kan løsrives fra jazzperformance, fra det 

endnu ikke tingsliggjorte domæne. 

Suzanne Cusick (1994) argumenterer i bogen Feminist Theory, Music 

Theory, and the Mind/Body Problem som Borgo og Small mod ideen om musik 

som begrebslige objekter, da dette perspektiv udgør en nonpractice: 

Music, an art which self-evidently does not exist until bodies make it 
and/or receive it, is thought about as if it were a mind-mind game ... 
We end by ignoring the fact that these practices of the mind are 
nonpractices without the bodily practices they call for - about which it 
has become unthinkable to think ... We have changed an art that exists 
only when, so to speak, the Word is made Flesh, into an art, which is 
only the Word. Metaphorically, we have denied the very thing that 
makes music music, the thing, which gives it such enormous symbolic 
and sensual power. (Cusick, 1994, p. 16)  

Cusick ser teologiske, moralske og klassemæssige træk i denne fornægtelse af 

det kødelige i kunsten; en kunst, som hun fastholder “[c]annot exist without the 

flesh” (Ibid.). Når forskere fokuserer på håndværket og de sproglige elementer i 

syntaks og semantik, så er resultatet, at vi tilsidesætter den performende krop; 

og dette er i Cusicks perspektiv en tilsidesættelse af det feminine, og “[w]e erase 
her from us, even at the price of metaphorically silencing the music” (1994, p. 

16). 

John Murungi (2011) uddyber i African Musical Aesthetics denne kritik i en 

konstatering af, at vestlig videnskab har fastlåst den afrikanske æstetiske 

sensualitet i et materialistisk og intellektuelt perspektiv: “Western European 
civilization has been fueled by the worship of the mind, [and] this total war 

against the sensuous ended up being a war against the African musical 

aesthetics” (Murungi, 2011, p. 4). Murungi ser en forbindelse mellem ideen om 

talesproget som filosofiens primære instrument og så musikinstrumentet som et 

objekt eller værktøj, der er skabt af mennesket og tjener til at opfylde 

menneskelige mål. Dette rejser nogle grundlæggende spørgsmål om 

intentionalitet (som allerede påpeget af Berliner), som – set i en vestlig optik – 

næsten forekommer useriøse og måske endda ganske uegnede for nærmere 

videnskabelig efterforskning: hvem skaber jazzimprovisationerne (hvis ikke 
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mennesker), hvem skaber musikinstrumenterne (hvis ikke mennesker); er det 

muligt at filosofere uden for talesprogets, tænkningens og begrebernes 

domæne, og handler musik om andet og meget mere end ’musik’? 

At sige noget i musikken 
Kritikerne af sprog/mønster improvisationsteorien afviser den som et resultat af 

en vestlig optagethed af analyse og rationalitet; men det er på den anden side 

vigtigt at fastholde, at mange jazzmusikere ikke desto mindre bruger 

sprogmetaforer i beskrivelser, diskussioner og udvikling af deres musikalske 

praksis som tidligere anført af Monson. I hendes studier af jazzmusikeres praksis 

mødte hun mange referencer til sproglige metaforer f.eks. improvisation som 

’musikalsk samtale’, improvisation som ’at tale’ eller ’at sige noget’. På samme 
måde kan vi ikke afvise Wilsons arbejde med musikalske mønstre, da mønstre 

såvel i jazzimprovisation som i musik som helhed spiller en central rolle. Monson 

(1999) er i artiklen Riffs, Repetition and Theories of Globalization kritisk overfor 

den stærke skepsis mod mønstre også kendt som riffs, en skepsis som fremføres 

af fortalere for mere modernistiske positioner. Hun modsætter sig i sin forskning 

såvel Gunther Schullers ideer om ’monotony and repetiveness’ i Count Basies 

værker som Theodor Adornos pessimistiske blik; ideer, som sidestiller 

mønsterrepetition i populærmusik med industriel standardisering, tab af 

individualitet og i sidste ende en fortabelse i fascisme (Monson, 1999, p. 31). 

Antropologen og musiketnologen Christopher Waterman (1995) er søn af 

musiketnologen og jazzmusikeren Richard A. Waterman. Selv er han uddannet 

jazzbassist på Berklee College of Music, og som musiker på turné stillede han sig 

det spørgsmål, hvorfor mennesker lytter til og spiller live jazz? Hans udforskning 

af det Centralafrikanske Ba-Bazele folks Yoruba musikere underbygger Wilsons 

og Bakers mønsterteori, og Ojo Arewa og Niyi Adekolas (1980) studier af Vest-

Nigeriansk Dundun (talking-drum) kommunikation underbygger såvel Monsons 

teori om, at musikere ’taler sammen’ og ’siger noget’ som Berliners sprogteori. 
Waterman studerede Ba-Bazele stammens musikperformances og fandt, at 

musikken var bygget op af mange små varierende mønstre af få toners længde. 

Disse mønstre blev konsekvent repeteret med improviserende indslag inden for 

rimelig stramme rammer. Da mønstrene var af forskellig længde og karakter gav 

det trods det repetitive element musikken en stadig foranderlighed (Campbell & 

Waterman, 1995, p. 37). Arewa og Adekola fandt, at Dundun talking-drum 

instrumentet benyttes til at kommunikere sproglige beskeder med semantisk 

indhold over store afstande; og de fandt også, at der i dette trommesprog er 
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indbygget pattern redundancy systems for at forhindre kommunikationsfejl 

(Arewa & Adekola, 1980, p. 192). 

Evnen til at kunne tale med instrumenter giver en semantisk dybde som vi 

ikke ser i vestlige musikeres praksis; amerikanske og europæiske improviserende 

jazztrommeslagere og perkussionister kan tilføre deres spil en form for følelse og 

mening, men dette sikrer ikke en umisforståelig kommunikation af dette indhold. 

Vestens former for trommekommunikation er i denne forstand kognitivt tom. 

Yoruba musikerne kan på deres trommer “recite a deep proverb or cite the latest 
slang and he can find employment in a wide variety of musical contexts, ranging 

from sacred possession-trance rituals to the popular dance music performed at 

parties and nightclubs.” (Campbell & Waterman, 1995, p. 38). Dette er muligt, 

fordi Yoruba trommen udsender tre forskellige toner, som er analoge med 

Yoruba-sproget, og disse toner kodes i kombinationer af dybe, middel og høje 

toner. Ud af de ni mulige to-tone kombinationer, som er tilgængelige, så har kun 

fire to-tone kombinationer rent faktisk mening. De andre fem er meningsløse, og 

dette system af redundans gør det muligt for lytteren klart at afkode tromme-

fortællingerne selv over lange afstande, hvor signalet måske bliver forvansket 

eller tilføres andre lyde (Arewa & Adekola, 1980, p. 194). 

Spørgsmålet er, om Yoruba musikerne taler i ord og sætninger ved at 

imitere deres modersmål på trommerne, eller om de bare spiller og 

kommunikerer i musikken – eller om gør de begge dele? Yoruba folkets sprog er 

et tonesprog, hvor hver enkelt stavelses tonehøjde bestemmer deres mening. 

Som forskningsfelt betragtet er evolutionær musikvidenskab er relativt nyt felt, 

som forudsætter en psykologisk forbindelse mellem sprog og musik, og det 

diskuteres, hvorvidt de deler et fælles ophav, hvorvidt de udgør det samme 

fænomen, eller hvorvidt musik blot er et evolutionært biprodukt som foreslået 

af Steven Pinker (1999) i How the Mind Works. Alt imens denne debat fortsætter, 

så peger David Rosenboom (1997) på relevansen af at studere musik i et 

evolutionært perspektiv: 

Music is one of the most wonderfully open and, consequently, abstract 
forms of activity known to human beings. Because music making can 
be one of the most unfettered forms of expression we know and 
because its evolution is so thoroughly enfolded within the processes 
shaping the universe, music is an appropriate subject to be united with 
cosmological, epistemological and scientific investigations of evolution. 
(Rosenboom, 1997, p. 291) 
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Sanselige og referentielle udtryk 
Steven Brown (2000) forsker i det neurale, kognitive og evolutionære grundlag 

for musik og sprog, og han foreslår i bogen The Origins of Music, at musik og 

sprog har udviklet sig fra et fælles grundlag betegnet som Musilanguage. Brown 

opfatter musik og sprog som “[r]eciprocal specializations of a dual-natured 

referential emotive communicative precursor, whereby music emphasizes sound 

as emotive meaning and language emphasizes sound as referential meaning.” 
(Brown et al., 2000, p. 271). Ifølge denne teori konstituerer musik og sprog to 

forskellige modi i det at skabe, opfatte og forholde sig til lydmønstre; det første 

modus (musik) indebærer sanselig mening (the acoustic mode) og det andet 

modus (sprog) indebærer referentiel mening (the vehicle mode).  

I forlængelse af Browns terminologi, så er the acoustic mode en umiddelbar, 

direkte og sanselig måde at tilslutte sig verden ved produktion og oplevelse af 

lyd, mens the vehicle mode er en offline, referentiel form for lydproduktion. The 

vehicle mode er et repræsentationelt modus, som drives af den menneskelige 

kapacitet for sproglighed (Ibid.). Browns Musilanguage teori peger på, at sprog 

og musik deler den akustiske stimulus fra musikalske mønstre – intonation, 

sekvens, frasering og artikulation af såvel sprog og musik – og Brown opstiller her 

en mulig syntese, som kan bilægge striden mellem opfattelser af musik som ren 

lyd-sansning (musik er en bevidsthedstilstand) og musik som ren lyd-reference 

(musik er sprog). Denne teori foreslår, at disse to modi lever parallelt og er 

alternative fortolkninger af den samme akustiske stimulus, af musikalske 

lydmønstre (2000, p. 272). 

Browns perspektiv giver mulighed for at teoretisere en jazzperformance, 

der implicit fungerer efter vehicle mode princippet og samtidig performes efter 

acoustic mode princippet. Det vil sige, at jazzmusikere har mulighed for at 

improvisere og forme jazzen både sanseligt og referentielt, både som en spontan 

og praktisk her-og-nu aural håndtering af spontane musikalske uheld på scenen 

og samtidig også som en intentionel og strategisk sammensætning af utallige 

referencer, musikalske objekter, stemninger m.v. (som vi så det med Charlie 

Parkers genbrug af sine improvisationer). Den afgørende pointe er, at 

jazzperformancen – forstået som både sanselige og referentielle udtryk – 

indebærer en direkte, sanselig mening og betydning i erfarelsen af den.  
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Jazzimprovisation som personlig bekendelse 
Det står i forlængelse af Brown klart, at der altid må være tale om at skabe en 

balance mellem aural sansning og repræsentation, samt, at dette spørgsmål 

stikker dybere end blot en akademisk interesse i jazzimprovisation. Den kritik, 

der fremføres af Visconti-Prasca, Cusick og Murungi opfatter de sproglige 

konstruktioner af improvisation som en eurocentrisk kulturs afvisning af 

spontanitet og sanselighed til fordel for en dyrkelse af rationalitet og bevidsthed; 

en dyrkelse, som risikerer at gøre musikken tavs. Men som George E. Lewis 

(2009) gør klart, så har spørgsmålet om repræsentationel betydning altid været 

en del af kampen mod bestræbelserne på at gøre jazzens sorte stemmer tavse. 

De nyere former for fri improvisation og ikke-idiomatiske improvisationsformer 

blev iscenesat som nye og progressive netop på grund af denne ikke-

repræsentationelle kvalitet i en direkte opposition til Monsons forslag om 

jazzimprovisation som meningsfuld kommunikation, der siger noget i musikken. 

Men denne vestlige essentialisering i en kunst-for-kunstens-skyld i form af 

komponerede strukturer af lydobjekter – dette var en bevægelse, der blev drevet 

primært af hvide kunstnere i Amerika og Europa; kunstnere, som ikke selv havde 

oplevet at lide under konsekvenserne af 200 års undertrykkelse. 

De afrikansk amerikanske musikere så jazzimprovisation som en helt 

igennem autentisk, repræsentationel musikperformance, der formåede at give 

udtryk for og lægge stemme til deres kultur, tradition og livsverdens tilstand i 

modsætning til ideen om jazzperformance som et objektgjort, løsrevet og 

autonomt kunstværk. I de menneskers hjerter “whose genetic, historical, and 
cultural legacies were interrupted through sustained, systematized violence, 

every effort was made by the musicians to recover rather than disrupt historical 

consciousness.” (Lewis, 2009, p. 41). Da den afrikansk amerikanske jazzscene i 

New York genvandt momentum i 1960’erne ved bl.a. Cecil Taylor, Albert Ayler 

og Archie Shepps udvikling af den nye jazz, så var repræsentationel mening en 

central del af musikken, her formuleret af Albert Ayler: “I’ve lived more than I 
can express in bebop terms. Why should I hold back the feeling of my life, of 

being raised in the ghetto of America?” (2009, p. 42)26. Saxofonisten Jimmy Lyons 

udvider det repræsentationelle felt fra det individuelle, personlige niveau til det 

socio-musikalske niveau: 

                                                           
26 Citeret af Lewis (2009) i et interview med Nat Hentoff offentliggjort i the New York 
Times Magazine vol. 36 (1966) med titlen: ”The New Jazz—Black, Angry, and Hard to 
Understand” 



  

 

JENS SKOU OLSEN _ 

    AT SPILLE PÅ ØRET¸ 109 

To move to the next step you have to have a knowledge of tradition—
of the tradition of the black aesthetic—to have heard all of the things 
of the past and to truly have been moved by them. I don't mean just 
checking them out, but having been really moved by them. (Levin, 
1970, p. 2) 

Lyons beskriver ovenfor en kropslig repræsentation, som ligger langt fra den 

rationelle ’reverse analysis’ håndværksmodel for jazzimprovisation; og dermed 

forenes her det sanselige og det repræsentationelle. Lyons understreger i citatet 

den sanselige basering i formaningen om, at det ikke er nok blot at checke 

traditionen ud forstået som et redskab – vi skal ligefrem lade os bevæge af 

traditionen, hvis vi vil gøre os håb om at forny den. Den løsrevede analyse, 

indøvelse og udnyttelse af jazzmønstre, linjer, licks og en tænkning i og udførelse 

af jazzimprovisation vil ikke være tilstrækkelig. 

Lewis (1996) placerer i Improvised Music after 1950: Afrological and 

Eurological Perspectives denne kropslige repræsentation som en distinkt 

egenskab ved den afrikansk amerikanske musikkultur, og det handler for Lewis 

om, at den improviserende jazzmusiker først og fremmest udvikler sin egen lyd 

igennem jazzperformance. Her er musikeren ikke blot en fortolker eller 

kunstformidler af et værk men står direkte frem i musikken som det menneske, 

hun er – med alt, hvad det indebærer. Jazzmusikeren har sig selv med op på 

scenen og udstiller sig selv fuldt og helt gennem sine improviserede 

performances. Her er ingen professionel distance, og ingen komponist eller 

dirigent at gemme sig bag, og en improviserende jazzmusiker er i Lewis’ 
forståelse et menneske, der går til bekendelse i den sociale begivenhed. Denne 

bekendelse sker ikke som en professionel overlevering af et kunstnerisk produkt 

til et publikum, der som kunder forbruger kunsten, men snarere som en 

opløsning af den skarpe adskillelse af scene og publikum båret frem af musikeres 

og publikums hudløshed og mod til at finde sammen og blive en levende del af 

den musikalske begivenhed – her formuleret af saxofonisten Yusef Lateef: “The 
sound of the improvisation seems to tell us what kind of person is improvising. 

We feel that we can hear character or personality in the way the musician 

improvises." (Lateef i 1996, p. 117). Lewis skelner i sin formulering af begreberne 

afrologisk og eurologisk mellem to i hans øjne meget forskellige interesser og 

forståelser af, hvad jazz er og hvordan musiker, musik og tilhører forholder sig til 

hinanden: 
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[m]y construction of "Afrological" and "Eurological" systems of 
improvisative musicality refers to social and cultural location and is 
theorized here as historically emergent rather than ethnically essential, 
thereby accounting for the reality of transcultural and transracial 
communication among improvisers. For example, African-American 
music, like any music, can be performed by a person of any "race" 
without losing its character as historically Afrological … My 
constructions make no attempt to delineate ethnicity or race, although 
they are designed to ensure that the reality of the ethnic or racial 
component of a historically emergent socio-musical group must be 
faced squarely and honestly. (Ibid. 1996, p. 96) 

For Lewis er det ikke et spørgsmål om, hvem der improviserer i etnisk forstand, 

det er ikke et spørgsmål om race. Det er derimod afgørende, hvordan vi, 

mennesker af alle nationaliteter, trosretninger og racer, omgås musikken og i 

denne forbindelse: hvad jazzperformancen betyder for os. I det afrologiske 

perspektiv står det improviserende menneske frem som sig selv, og hendes 

improvisationer ’handler’ om hendes inderste oplevelser og menneskelighed 
rodfæstet i en kultur og udtrykt gennem jazzkulturens sprog – det er en 

bekendelse igennem en jazzperformance, der handler om personlig og kulturel 

identitet. I det eurologiske perspektiv står værket i centrum som autonomt 

kunstværk, og musikeren fortolker og forvalter komponistens intention med sit 

værk – løsrevet fra musikerens personlige og private liv. 

Denne eurologiske position indtages af guitaristen Derek Bailey i bogen 

Improvisation: Its Nature and Practice in Music som en form for ikke-idiomatisk 

improvisation; noget, der af den engelske jazzanmelder Ian Carr blev beskrevet 

som et forsøg på at ”[a]void the habitual side of playing [in a] religious sense of 

purity.” (Carr i Borgo, 2005, p. 23). Dette ønske om renhed og uberørthed af 

private, personlige, sociale og kulturelle forhold baserer sig i følge Rose 

Rosengard Subotnik (1991) på antagelser om, at ”[h]umans can build structures 
or domains that are complete and meaningful within themselves” (Subotnik i 

Lewis 1996, p. 118). Over for denne forståelse af musik som “[s]ounds as 
themselves – possessing only frequency, loudness, length, overtone structure, 

morphology” (Cage 1961 i Ibid.) står det afrologiske perspektiv med 

jazzperformance som musikeres improviserede, personlige fortællinger i dialog 

med et publikum: 
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[f]or an improviser working in Afrological forms, ‘sound,’ sensibility, 
personality, and intelligence cannot be separated from an improviser's 
phenomenal (as distinct from formal) definition of music. Notions of 
personhood are transmitted via sounds, and sounds become signs for 
deeper levels of meaning beyond pitches and intervals. (Lewis, 1996, p. 
117) 

Lewis’ opstilling af afrologiske og eurologiske perspektiver på jazzperformance 

udgør ikke perspektiver, der udelukker hinanden. En jazzperformance i en 

afrologisk forståelse af personlig bekenden sig til hinanden kan udmærket – og 

har historisk set i høj grad – resulteret i jazzmusik af stor værdi, der i eurologisk 

forstand lever videre løsrevet fra de musikernes personlige liv og de 

jazzperformance begivenheder, der foranledigede de nu objektgjorte 

musikperformances. For Lewis er det blot vigtigt at anerkende, at 

jazzperformance forstået som en afrikansk amerikansk musikform er forankret i 

og strømmer fra jazzmusikernes, publikums og spillestedernes liv.  

Jazzimprovisation som oprør 
I jazzforskningens historiske udvikling fra en interesse i jazzimprovisation som 

håndværk og sprog frem mod studier af jazzimprovisation som 

bevidsthedstilstande og personlig bekendelse, så manifesterede sig i det første 

årti af det 21. århundrede en kritik af jazzforskningens håndværksmæssige, 

sproglige, processuelle og sociale fokus. Dette resulterede i en fornyet 

akademisk interesse i jazzimprovisation som andet og mere end musik, sprog, 

bevidsthedstilstand og bekendelse – et blik på jazzimprovisation som oprør. 

Allerede i 1951 var dette perspektiv blevet fremført af professor i psykiatri Aaron 

H. Esman i Jazz – a Study of Cultural Conflict: 

[t]he peculiar qualities of jazz have an irresistible appeal. The unspoken 
protest, the kinesthetic release, the stimulation of repressed erotic 
drives - all these strike a responsive chord in the spirits of those 
members of the society who regard themselves as at once its outcasts 
and its prisoners … Jazz is, thus, a music for those who seek liberation 
and individuality. It has played the role of a forbidden impulse in the 
psychology of American culture, and it has required vigorous defense 
mechanisms to keep it from disrupting the equilibrium of conventional 
society. (Esman, 1951, p. 225) 
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Næsten halvfjerds år senere og uden reference til denne tidlige forståelse af jazz 

som oprør og destabilisering pegede forskere som Fred Ho (2009, 2011), 

Burkhard Beins (2011), Daniel Fischlin og Ajay Heble (2004) fra forskellige 

positioner på jazzimprovisation som ikke blot socio-musikalsk fænomen men 

ligefrem som en transformerende kraft, der gennem oprør, dekonstruktion og 

forstyrrelse udfordrer den herskende orden. Denne kritik tilbyder en 

forståelsesramme for de former for jazzimprovisation, der ikke er optaget af 

håndværk, dialog, interaktion og aktiv lytten sig ind på hinanden; her gælder det 

jazzimprovisation som vredesudbrud, raserianfald på og uden for scenen med 

fysiske konfrontationer til følge. Det gælder ligefrem kampen om at sikre jazzens 

fortsatte vitalitet og revolutionære ånd, her formuleret af Ho i bogen Wicked 

Theory, Naked Practice: 

Indeed, every feature of the music is an expression of revolutionary 
dialectics. Demarcations are dissolved between soloist and ensemble; 
between composition and improvisation; between “art” and “politics”; 
between “Western” and “Eastern”, etc. If there is any “tradition”, it is 
the continual exploding of time and pitch in quest of greater human 
expressiveness and a deeper spiritualizing of the music that is 
fundamentally rooted in the struggle to end all forms of exploitation 
and oppression and to seek a basic “oneness” with life and with nature. 
(2009, p. 96) 

Bogen argumenterer med denne opløsning af grænserne mellem jazzmusikere 

og publikum for en jazzimprovisation i live jazzperformance, der finder værdi og 

mening i at revolutionere vores bevidsthed, værdier, æstetik og handlinger; en 

spiritualisering, der skal styrke mennesker og forberede os på at fortsætte 

kampen for frihed (2009, p. 102).  

Soniske overfald 
I 1966 beskrev den amerikanske historiker og jazzanmelder Nat Hentoff den nye 

jazz som et skrig i vrede og frustration. I et tidsbillede fra en jazzklub, hvor 

saxofonisten Archie Shepp spillede, beskriver Hentoff, hvordan denne nye jazz 

repræsenterede noget, som vi kan forstå som en antitese til Berliners og 

Monsons fokus på sprog og lyttende dialog med verden: 

At it’s climax, the sound from Shepp’s horn was more a scream than a 
recognizable note – a dark, clotted scream which a waitress tried to 
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shut out by putting her hands over her ears. “I feel,” she said to a 
customer, “personally insulted [sic] whenever he plays.” The waitress 
was protesting the purely sonic assault on her sensibilities. The new 
jazz, of which Shepp is a primary exponent, is indeed often harsh, 
jagged and disdainful of conventional standards of tonal “beauty”. 
(Hentoff, 1966, p. 35) 

Miles Davis og en hel jazzkultur var i samme periode i New York optaget af at 

improvisere over musicalsange fra 1930’erne og 1940’erne. Med udgivelsen i 
1959 af Kind of Blue og Sketches of Spain havde Davis skabt en på én gang 

banebrydende og let tilgængelig jazzmusik, som var både smuk og behagelig. 

Miles Bullough (2009) skriver i Ornette Coleman and the Battle of The Five Spot, 

at ”[i]t's hard to escape the idea that jazz in November 1959 was feeling a little 

pleased with itself – it was organised, it had become a respected art form and its 

leading proponents were hip, chic and for the most part black - their success 

achieved in the face of the endemic racism still prevalent in the US at that time.” 

Ornette Coleman og Archie Shepp blæste til kamp mod denne behagelighed 

og selvtilfredshed, og det var en kamp, der ikke blot foregik i musikken på scenen; 

Coleman var tidligere blevet overfaldet af vrede tilhørere og fået sin saxofon 

smadret foran en klub i Los Angeles, og i New York blev han afvist, latterliggjort 

og endda korporligt overfaldet af sine egne jazzmusiker kolleger. Dizzy Gillespie 

udtalte om Coleman i 1960 i Time Magazine, at ”I don’t know what he is playing, 

but it’s not jazz” (Moore i Sklower & Whiteley, 2014, p. 29), Miles Davis udtalte, 

at “[t]he man is all screwed up inside” (Nisenson, 2013, p. 168), og 

trommeslageren Max Roach gik i 1960 ud backstage på The Five Spot, hvor 

Coleman spillede, og stak ham en på tuden (Litweiler, 1992, p. 83). 

Denne socio-musikalske eksplosion af lyd og puls er i Wicked Theory bogens 

analyse ikke skabt som en musik, der skal opleves, men som et våben, der skal 

føres i kampen mod alle former for undertrykkelse og udnyttelse. Dette har intet 

at gøre med at skabe musikalske mønstre, der kan engagere lytteren i musikkens 

formmæssige udvikling (Wilson), at kommunikere viden igennem musikken som 

et sprog opbygget af de rette skalaer (Berliner, Baker og Monson) eller at være 

til stede i nuet (Borgo). Jazzimprovisation er i denne optik et signalhorn, der 

blæser til angreb mod en kultur og en musikbranche, der udnytter mennesker på 

baggrund af deres hudfarve og tro. Dette oprør angår også de jazzmusikere i den 

afrikansk amerikanske kultur, der spiller jazz ”efter bogen”, her formuleret af 
pianisten Cecil Taylor: ”Now the young Negro musician can play it safe. They’re 



114 _  JAZZIMPROVISATION I MUSIKPERFORMANCE  

_ ROSKILDE UNIVERSITET 2015 

playing exactly the same way; even the same tunes.” (Lewis, 2009, p. 37). Shepp 

formulerer denne musikalske krigserklæring således: 

Give me leave to state this unequivocal fact: jazz is the product of the 
whites – the ofays – too often my enemy. It is the progeny of the blacks 
– my kinsmen. By this I mean: you own the music, and we make it. By 
definition, then, you own the people who make the music. You own us 
in whole chunks of flesh … That’s what avant garde is about. We’re not 
simply angry young men – we are enraged. And I think it’s damn well 
time.27 

Shepp definerer i dette citat jazzmusik som en sort afrikansk amerikansk musik, 

der udnyttes og undertrykkes af den dominerende hvide kultur. En række unge, 

sorte jazzmusikere i denne periode som Ornette Coleman, Sun Ra, Archie Shepp, 

John Coltrane og Albert Ayler blev bannerførere for en bevægelse, som i New 

York fik betegnelsen The New Black Music Movement28.  Jazztrompetist og leder 

af the Jazz Studies på Harvard University Donald Byrd formulerede i tidsskriftet 

The Black Scholar i 1972 en programerklæring for denne nye, sorte jazz: ”[i]t 

seems that our blackness is up for grabs and can be utilized by anyone from the 

entrepreneurs to the critics to the performers … We, in turn, must become more 
godfather-like in protecting ‘our family.’” (Byrd, 1978, p. 31).  

Mere end 40 år senere ser Ho i Wicked Theory på spørgsmålet om 

jazzimprovisation, tilhørsforhold og etnicitet i jazzperformance i et helhedsblik 

informeret af en globalt forbundet verden: undertrykte mennesker, 

befolkningsgrupper og subkulturer findes over alt, og deres stræben efter at 

kunne udtrykke sig frit uanset hudfarve, leveregler og religion er et fælles vilkår. 

Jazzimprovisation skal realiseres i jazzperformance og tværtimod opløse disse 

skel mellem sort og hvid til fordel for et fælles grundlag og ståsted: en 

improviserende jazz- og samfundskultur, der ikke har glemt jazzmusikkens 

                                                           
27 Archie Shepp i et interview i Down Beat, 16. december 1965, s. 11. 
28  Denne titel tilskrives Steve Young, som var musikkoordinator på the Black Arts 
Repertory Theater/School i New York. Her skrev han bl.a. i et program for en New Black 
Music performance: ”It is through the Black Man’s Music that the record of his spiritual 
strivings are recorded for, from the time he was first introduced into this country as a 
slave he was allowed little more Freedom than the freedom of his Music … Here then is 
the music of a new breed of musicians. We might call them “The Beautiful Warriors” or 
witch doctors and ju ju men, astroscientists, and magicians of the soul (Young i Lopes, 
2002, p. 257)  
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grundlæggende demokratiske værdier. Bogen opstiller et etisk mandat for 

jazzmusikken, musikerne og mennesker i såvel land som by. Dette mandat udgør 

en analyse af jazzimprovisation i jazzperformance, som ikke udsiger noget om 

musikkens struktur eller syntaks men derimod udelukkende om dens ontologi: 

om musikkens eksplitte og implicitte budskab og om, hvordan den skabes i fysisk 

transformative møder mellem musik og mennesker. Dette skal ifølge bogen ske 

i form af fire bevægelser: (1) Speak to the People; (2) Go to the People; (3) Involve 

the People; og (4) Change the people (Ho, 2009, pp. 101–102).  

En afvisningens æstetik 
Echtzeitmusik scenen i Berlin i 1990’erne er et eksempel på Ho’s italesættelse af 
jazzimprovisation som en måde, hvor subkulturer kan reagere mod 

undertrykkelse og kæmpe for frihed til at udtrykke sig.  Echtzeitmusik var en 

alternativ scene med et stort musikalsk vingefang fra akustisk jazz, elektro-noise, 

avant rock, pop/songwriting, lyd-installation og rock. Bevægelsen var baseret på 

improvisation, og den blomstrede op i kølvandet på Berlinmurens kollaps i 1989. 

En rig og varieret musikscene opstod ud af det tidligere Østtysklands ødelagte 

mure, og denne scene foretog eksperimenter med improvisation, musik, 

identitet og performance. Det opgør, som the New Black Music Movement havde 

igangsat i New York i 1960’erne, var sorte jazzmusikeres opgør mod det hvide 
overherredømme – men dette oprør skete ikke desto mindre med den 

amerikanske (hvide) musikbranches fulde støtte; og Archie Shepp, Albert Ayler, 

John Coltrane og Cecil Taylor blev hurtigt assimileret som the New Thing og 

udstyret med pladekontrakter, Europaturnéer og feature film, som blev 

markedsført af den selvsamme musikbranche, som de gjorde oprør imod. 

I midt 1990’ernes Berlin kritiserede Echtzeitmusik bevægelsen ikke blot 
musikken selv og musikbranchens udnyttelse af musikere og publikum men især 

også musikkens grundlag: det æstetiske ejerskab over musikken og 

koncerttraditionen –  vestlige traditioner, som de sorte musikeres oprør i New 

York aldrig for alvor formåede at distancere sig fra.  Echtzeitmusik i Berlin skabte 

anonyme, ikke-koncert kollektiver med og uden musikinstrumenter, som 

improviserede uannonceret på tilfældige steder. Et af disse kollektiver 

formulerede et i sagens natur anonymt og udateret Nicht-Konzert Manifest, som 

var en programerklæring med undertitlen Anonyme Improvisation ohne 

Instrumente. Dette opråb var gennemført i den forstand, at det spillede sig ud 

uden kompromis, uden håb om en senere legitimerende status eller gevinst fra 
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den musikbranche, som det afviste. Kollektivet skrev følgende om 

musikperformance eller das Konzert: 

Wenn ein Konzert auf ”Vereinbarung, Akkord/Abmachung, 
Harmonie/Übereinstimmung” basiert, dann basiert ein Nicht-Konzert 
auf Nichtübereinstimmung, Uneinigkeit/Missklang und 
Geräusch/Krach. Nicht-idiomatische Improvisation geht davon aus, 
dass alle Arten von Musik mögliches Material darstellen, mit dem 
improvisiert werden kann. Aber bei Musik geht es niemals allein um 
Musik. In einem Nicht-Konzert könnten wir alles Mögliche als 
Improvisationsmaterial verwenden: Machtverhältnisse, Ideen, 
Konzepte, den Kontext, Geschichte, Architektur, unsere Körper, 
Affekte, Gefühle, Wünsche, Sex … Lasst uns gemeinsam uns zum 
(musikalisch, ästhetisch, sozial…) Ungewollten hin bewegen. (Beins et 
al., 2011, p. 318) 

I denne hyldest af det uønskede, af uenighed, misklang og støj afviser 

Echtzeitmusik-bevægelsen jazzforskningens teser om jazzimprovisation som 

redskaber, instrumentarium, sprog, lytten, kommunikation og nærvær til fordel 

for en musik, der ikke tilhører hverken de, der skaber musikken eller de, der 

oplever den. Dette udgør, som anført af Björn Gottstein (2011) i An Aesthetics of 

Refusal, en afvisningens æstetik, der bygger på et oprør mod gældende normer 

– normer, som i sig selv er sedimenter af tidligere subkulturers, sceners og 

enkeltpersoners afvisning og oprør mod datidens gældende normer. Nicht-

Konzert kollektivet repræsenterer en ekstrem position i den fremførte kritik, og 

mange langt mindre radikale musik-eksperimenter blev gennemført i Berlins 

Echtzeitmusik. Holts (2007) artikel Keuzberg Activists: Musical Performance as 

Social Vehicle redegør for, hvordan musikperformance kan fungere som en social 

motor for forandring: 

Popular genres such as metal and punk have unparalleled importance 
in the public struggle over neo-Nazism. Their raw sounds and energetic 
performance styles empower political sentiments among youths in 
music scenes that are distinct from state institutions and dominant 
public spheres. (Holt, 2007, p. 488) 

Denne artikel giver os i sammenhæng med Wicked Theory mulighed for at forstå 

vigtigheden af, at musikperformance og – set i en jazzkontekst –
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jazzimprovisation finder sit publikum i de lokalområder og livsbegivenheder, som 

de befinder sig i. Analyserne i afhandlingens tredje del vil vise, at jazzkulturens 

performance situationer netop bæres frem af denne erkendelse af 

jazzmusikkens stærke socio-musikalske potentiale. 

En bæredygtig model for håb, dialog og handling 
Fischlin og Heeble (2004) etablerer med bogen The Other Side of Nowhere en 

platform for jazzimprovisation i performance, som supplerer oprøret med et håb 

for en fornyet dialog og udvikling af nye, socialt ansvarlige former for fællesskab, 

der formår at bygge bro mellem nationale, økonomiske, og kulturelle 

grænsedragninger. Dette værk argumenterer for, at jazzimprovisation bør ses 

som en ressource for skabelsen af nye modeller for dialog og socialt engagement 

frem for snævert at se på jazzimprovisation som en vej til at åbne op for 

menneskers individuelle kreativitet. Bogen kritiserer den vestlige forståelse af 

kunstneren som båret af individuel handlekraft og den æstetiske 

skabelsesproces som en personligt forankret innovation i isolation. 

Jazzimprovisation er her igennem sin performance en opfordring til demokratisk 

engagement og direkte dialog. Heeble (2012) leder et 7-årigt interdisciplinært 

forskningsprogram kaldet ICASP (Improvisation, Community, and Social Practice) 

ud fra en tese om, at jazzimprovisation er en bæredygtig model for etisk, politisk 

og kulturel dialog og handling: 

Something is happening in that moment when musicians improvise – 
something very powerful, something very profound, [a way for] a 
grieved population to respond to systems of oppression. Again, this 
ability to cultivate resources for hope out of what might have seemed 
like hopeless situations resounds in the history of African-American 

creative practice. (Heeble, 2012) 

ICASP forskningsprogrammet definerer improvisation som udviklingen af nye, 

uventede, og produktive samskabelser mellem mennesker. Improvisation lærer 

mennesker at finde en ”vej” ud af ”ingen vej” ved at understøtte kapaciteten til 
at fremkalde skjulte ressourcer af mulighed, potentiale og håb i selv de mest 

håbløse omstændigheder (Ibid.), og i den forstand bliver improvisation til en 

livsindstilling i en kaotisk verden.   

Perspektiverne i dette kapitel på jazzimprovisation som håndværk, sprog, 

tilstand, personlig bekendelse og oprør står tilsyneladende på flere måder i 

opposition til hinanden: personlig bekendelse kan aldrig kun være et håndværk, 
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og et oprør sker ikke i en optagethed af at lytte sig dialogisk ind på hinanden. 

Kapitlet har identificeret fem gennemgåede perspektiver på jazzimprovisation 

som mere eller mindre isolerede bud på analytiske begrebsliggørelser af 

distinkte former for jazzimprovisation. Perspektiverne på jazzimprovisation i 

form af håndværk, sprog, tilstand, bekendelse og oprør er i min analyse 

forskellige perspektiver ikke på jazzimprovisation men på jazzperformance. I 

denne forståelse er der ingen modsætning mellem disse perspektiver, idet 

jazzperformancen trækker på dem alle alt efter, hvilke socio-kulturelle 

situationer, jazzperformancen udfolder sig i.  

Afhandlingen peger i sin teoretisering af forskellige jazzperformance 

situationer på, at hverken jazzimprovisation eller jazzperformance kan betragtes 

som isolerede enten musikalske, kulturelle, sociale eller historiske fænomener. 

Jazzperformance er tværtimod uløseligt forbundet med sin musik, kultur, 

socialitet, krop og historicitet: jazzperformance er forbundet med de mennesker, 

steder og begivenheder, der skaber den. Her udtrykker jazzmusikere sig igennem 

jazzperformance i et medskabende samspil med mennesker, steder og 

begivenheder i forskellige blandinger og prioriteringer af håndværk, sprog, 

bevidsthedstilstande, bekendelse og oprør; noget, som analyserne i 

afhandlingens tredje del vil belyse. 

Inden jeg i afhandlingens tredje del, Analyser, rykker helt tæt på erfarelsen 

og auraliteten i jazzperformance og musikernes, publikums og de øvrige 

musikaktørers liv med jazzmusikken, så er det nødvendigt først at afklare en 

række grundbegreber, som spiller en vigtig rolle i bestræbelsen på at forstå 

jazzkulturen. Dette sker i denne anden dels sidste kapitel: Grundbegreber for en 

musikkultur. 
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_________________________________ 

GRUNDBEGREBER FOR EN 

MUSIKKULTUR 

Dette kapitel belyser vigtige grundbegreber og perspektiver, der kan informere 

afhandlingens analyser og muliggøre en kulturnær gentænkning af vores 

forståelse af jazzperformance.  

Første del af kapitlet gennemgår fire grundbegreber fra musikforskningen, 

som står centralt i denne undersøgelse: (1) jazzperformance, (2) auralitet, (3) 

transmission og (4) oplevelse. I en diskussion af dem ser kapitlet de fire begreber 

samlet i en socio-musikalsk matrix: som jazzperformance (forstået som 

begivenhed), der udfolder sig gennem transmission (forstået som generativ 

kommunikation) i auralitet (forstået som musikalsk ekspressiv lydlighed), der 

medskaber oplevelser (forstået som erfarelser)  

Anden del af kapitlet diskuterer to understøttende teoretiske perspektiver 

som kvalificerende for afhandlingens analyser. Først tilbyder praksisteorien et 

alternativ til formålsdrevne og normdrevne forståelser af, hvor det sociale kan 

lokaliseres, og jazzperformance udgør i et praksisteoretisk blik et netværk af 

mange forbundne aktiviteter, der ikke kan reduceres til et eller enkelte aspekter. 

Dernæst følger situeret læring, der i sin forståelse af udvikling i socialt liv lægger 

vægt på heterogenitet, kompleksitet og konflikt som generative i 

praksisfællesskaber; et perspektiv, der giver mulighed for at se også 
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jazzperformancens diskussioner, slagsmål, udgrænsninger og brud som 

meningsfulde og konstituerende for musikkulturen. 

Jazzperformance 
Afhandlingen er inspireret af etnologiens idé om social funktion som et udtryk 

for menneskers behov for sammen at eksperimentere med, fordybe sig i, 

forankres af, indvie hinanden i samt lade sig forstyrre af musikoplevelser; og for 

den afrikansk amerikanske musikkulturs vedkommende tillige med særlige 

opfattelser af, hvilken status, funktion og betydning musikere og publikum 

indtager i musikbegivenheden. Marvin A. Carlson (1996) skriver i Performance: a 

Critical Introduction, at ”If we … ask what makes performing arts performative, I 
imagine that the answer would somehow suggest that these arts require the 

physical presence of trained or skilled human beings whose demonstration of 

their skills is the performance. ” (1996, p. 2). Det ligger implicit i denne forståelse 

af performance begrebet, at det er musikeren, der performer, samt at publikum 

dermed ikke performer men blot er modtagerne og forbrugere af musikernes 

performance som genstand for publikums opmærksomhed. 

På den anden side viser denne afhandling, at både caféejeren og de 

tilhørere, der betaler for at opleve livemusik, performer i den forstand, at de dels 

transformerer et rum (space) til et sted (place) gennem deres rituelle 

indskrivning af caféen som performance begivenhedens centrum; og hver enkelt 

tilhørers fokus, udtryk og bevægelser undervejs i performancen medskaber 

dermed musikbegivenheden. Jazzperformance er i denne forståelse en måde for 

både musikere og publikum at opnå udvidede æstetiske oplevelser og dermed 

begivenhedens formål, snarere end det er musikken som objekt i sig selv, der er 

formålet. Jazzperformance handler ikke om jazz isoleret set men om adgangen 

til de socio-musikalske erfarelser i eksperimentet, fordybelsen, forankringen, 

indvielsen og forstyrrelsen. Denne sammensmeltning af performer og tilhører, af 

skaber og forbruger og af sender og modtager af aurale transmissioner fremgår 

af mange beretninger, og ikke mindst jazzmusikken har historisk udfoldet sig på 

denne måde – her i en meget tidlig form fra 1700’tallets New Orleans:  

From the beginning of African presence in New Orleans, authorities 
feared the potential of unsupervised black music making. As early as 
1758, one Louisiana planter wrote: “Nothing is more to be dreaded 
than to see the Negroes assemble together on Sundays, since, under 
the pretense of Calinda, or the dance, they sometimes get together to 
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the number of three of four hundred … it is in those tumultuous 
meetings that they … plot their rebellions.” (Hersch, 2008, p. 55) 

I New Orleans samledes slaverne med mænd, kvinder og børn hver søndag på 

deres ugentlige fridag for at spille, synge og danse sammen på Congo Square, og 

dette mere end 250 år gamle citat peger allerede her på udvidede oplevelser i 

improviserende eksperimenter, i fordybelse, i forankring, i indvielse og 

forstyrrelse af den herskende orden. Daniel Everett Walker (2000) beskriver i 

bogen Cultures of Control/Cultures of Resistance, hvordan musikken og dansen 

tjente et større mål end sig selv: 

[p]hysical spaces came alive and the spirits and ancestors walked 
about. In this respect the performances … aided in the reconstitution 
and reformation of a particularly African worldview of the Americas. 
This worldview was one of the mechanisms that gave the African-
descended population the power to transcend the extremely 
dehumanizing experience of slavery and to continue to define 
themselves and their environment in terms that were conducive to 

survival and positive self-definition.” (2000, p. 187) 

Berliners Thinking in Jazz skriver om den hidtidige udforskning af jazz, at den har 

fokuseret for meget på de musikalske resultater af jazzimprovisation og forsømt 

at studere de overordnede lag af praksis og mening, som musikere tillægger 

performance, når musikerne ikke er en del af formelle performance aktiviteter 

på et spillested. Her identificeres som vigtige praksislag bl.a. gruppers øvning, 

individuelle øverutiner og kreativ mental kompositionsleg uden 

musikinstrumentet (Berliner, 1994, p. 15). I bogens optik står læringsaspektet 

centralt i form af den transmission, som foregår i alle dele af jazzkulturen, og 

bogen ser dermed på performance som en central del af et uddannelsessystem, 

hvor musikere kan forberede sig til et liv som musiker: 

[t]he jazz community has functioned as a large educational system for 
producing, preserving, and transmitting musical knowledge, preparing 
students for the artistic demands of a jazz career through its 
particularized methods. (Berliner, 1994, p. 37)     

Thinking in Jazz ser jazzperformance inddelt i formelle og uformelle 

kompetencehierarkier, som kun kan overskrides, når den påkrævede læring har 
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fundet sted på ét niveau; og her står den uformelle jamsession centralt: ”At these 
informal musical get-togethers, improvisers are free of the constraints that 

commercial engagements place upon repertory, length of performance, and the 

freedom to take artistic risks.” (Berliner, 1994, p. 42). Stebbins (1968) 

præsenterer i A Theory of the Jazz Community et tidligt bud  på forskellige former 

for jazzperformance, som han betegner vigtige institutioner i jazzkulturen. 

Denne teori udpeger Jazz jobs, jamsessions, Commercial music jobs og After 

hours social life som kerneinstitutioner, der opretholder jazzkulturen (Stebbins, 

1968, p. 320). 

I bogen ”Do You Know…?” The Jazz Repertoire In Action teoretiserer Robert 

R. Faulkner og Howard S. Becker (2009) på baggrund af Berliners pionerarbejde i 

et studie af jazzmusikeres repertoire tre grundlæggende forskellige performance 

typer alt efter hvilken funktion, musikken har og hvilke krav, der pålægges 

musikerne. Den første type er ’festjobbet’, hvor musikken står i anden række; 

den anden type er ’koncerten’, hvor publikum har betalt for at høre netop denne 

gruppe spille denne jazzmusik; og endelig er den tredje type ’musicians-only 

events’, hvor jazzmusikerne på en uformel måde kan prøve nye konstellationer 

og nyt materiale af. I min analyse er denne teori om forskellige performance 

typer et relevant bidrag, omend jeg foreslår at anlægge et andet analytisk blik på 

jazzperformance begivenheder som allerede anført i indledningens konceptuelle 

skema over de fem jazzperformance situationer. Hvor Faulkner og Beckers bog 

analyserer ud fra musikkens funktion (som festmusik, koncertmusik eller 

musikermusik), så foreslår jeg at analysere ud fra jazzmusikernes opfattelse af 

den socio-musikalske begivenhed set som et kontinuum drevet af forskellige 

erfarelsesdimensioner. 

Det er speciel egenskab ved jazzmusik, at hvad enten det er et spillejob, et 

festjob, en jam eller en helt overraskende musikbegivenhed, så forbliver 

jazzmusikerne i denne undersøgelse tro mod deres musik. Hvad enten det er et 

spillejob på Village Vanguard i New York eller et festjob i Kolding, så viser 

kapitlets analyser, at det er de samme sange, den samme måde at improvisere 

på og det samme performance udtryk, der bærer musikbegivenheden; og dette 

siger noget om jazzmusikkens plasticitet som på en og samme gang være-med 

musik, lyttemusik og baggrundsmusik. Man kan indvende, at spillejobbet på 

Village Vanguard og festjobbet i Kolding vil resultere i meget forskellig slags jazz: 

mere alvorlige, lyttende udtryk modsat mere inciterende, dansevenlige udtryk. 

Men stadig er måden at spille sammen og skabe oplevelser med musikere og 

publikum grundlæggende den samme, og de to musikbegivenheders forskellige 



  

 

JENS SKOU OLSEN _ 

    AT SPILLE PÅ ØRET¸ 123 

udtryk er netop en konsekvens af jazzmusikernes evne til at lade musikken blive 

ikke blot farvet men ligefrem medskabt af begivenhedens karakter og de 

mennesker, der skaber den. Dermed står jazzmusikken ved f.eks. en 

firmareception – modsat Faulkner og Beckers teori – altid i første række for 

jazzmusikerne, uagtet at den på samme tid måske står i anden række i 

receptionsdeltagernes øjne som anført af Faulkner og Becker; og netop jazzens 

frie udtryk og plasticitet er måske årsag til, at den selv som receptionsmusik 

umærkeligt formår at presse sig frem i første række også i tilhørernes ører: at 

medvirke til store musikalske erfarelser uden samtidig at flytte fokus væk fra den 

overordnede begivenheds årsag. 

Musikforskningens blik på musik som proces snarere end produkt 

(Bjørkvold, 1992; Blacking, 1976) muliggør, at vi kan teoretisere og studere 

jazzmusikeres daglige performances som andet og mere end binære relationer 

mellem skaber (musiker) og forbruger (publikum) på den ene side og proces 

(improvisation) og produkt (spillejob eller udgivelse af jazzimprovisation) på den 

anden side. I stedet for kan vi se musik som et resultat af mange forskellige, 

forbundne aktiviteter: som flydende, gruppebaserede og altid ufærdige 

processer situeret i distribuerede menneskelige aktiviteter: ”When music-

making is multidirectional and partly improvised and performed in an informal 

context, the boundaries between performer and audience may become fluid and 

blurred.” (Åkesson, 2011, p. 521). Jazzmusikeres performancepraksis er præget 

af stærke både uformelle, ophøjede og vulgære træk, som præger kulturen, hvad 

enten der er tale om et forud annonceret spillejob eller en spontan pop-up 

jazzperformance på et gadehjørne.  

Margaret Kartomi (2014) skriver i Concepts, Terminology and Methodology 

in Music Performativity Research, at en musikbegivenhed handler om meget 

mere end musikerne på scenen og publikum i salen, og vi bør interessere os for 

alle de forhold og elementer, der er med til at skabe begivenheden: spillestedets 

akustik, lyd- og lysforhold, sceneopsætning, publikums placering, bookeres 

aktiviteter og optræden, annoncering etc. På denne måde placeres 

jazzperformancen i det sociale felt som en af mange forbundne aktiviteter i den 

samlede begivenhed, der synliggør jazzperformancens forskellige performance 

situationer: 

Research into a performance needs to be conducted within its socio-
cultural and historical environment, for a sound or gesture in one 
cultural context may mean something completely different in another. 
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While some projects require the exploration of a particular 
performance, or a given section of it, others look beyond the single 
event to compare two or more performances, and may ultimately draw 
attention to the nature of performance itself. (Kartomi, 2014, p. 190) 

Det er dermed vigtigt i studiet af erfarelse og auralitet i jazzperformance at være 

opmærksom på de specifikke aktiviteter og handlinger i de forskellige 

performancesituationer, som musikerne, publikum, lydmænd, bookere og 

annoncører er en del af. I lyset af denne erkendelse bliver debatten om 

Copenhagen Jazzhouse som beskrevet i denne afhandlings forspil helt central, 

idet det dermed handler om meget mere end hvilken musik, der spilles. Det 

handler om de intentioner, udsagn og handlinger, som ikke blot musikere men 

alle aktører bærer frem; det handler om de performance rum, jazzen tildeles, og 

de udfoldelsesmuligheder, publikum tildeles – og de er alle konstituerende for 

jazzmusikkens performance, for dens potentiale og betydning i kulturen. 

Jazzperformance er dermed afgørende, idet det er her, at ’det sker’; og alle 
andre processer, aktiviteter og handlinger udgør i en vis forstand forberedelser 

eller besværgelser til det øjeblik, hvor jazzperformancen skaber en scene og et 

udvidet erfarelsesrum. Dét at deltage i jazzperformances udgør 

erfarelsesprocesser, hvor alle medvirkende gennem begivenhedens udfoldelse 

opdager nye veje og meninger med praksis, som aldrig når at ’stivne’ i konkrete 
vidensobjekter, rutiner eller værktøjer, der kan sikre et resultat. Der gives ingen 

garantier for, at den enkelte jazzperformance ’lykkes’, da den altid er ’ny’ – og vi 

må gå til den som et socio-musikalsk eksperiment på dens egne præmisser. 

Auralitet 
Afhandlingens indledning indkredsede forskellige kommunikationsformer i 

jazzperformance, hvor musikken kommunikeres auralt igennem musikken, oralt 

gennem fortællinger og aftaler om musikken samt skriftligt i form af noder, 

leadsheets og f.eks. pressemeddelelser og websites om musikken. Vi så på 

afhandlingens første sider, hvordan musikere i den jazzkultur, som afhandlingen 

interesserer sig for, opfatter det at spille på øret som en central værdi i deres 

performative praksis. Jazzmusikere beskriver sig selv i denne afhandling som 

øremusikere, der er underlagt deres ørers erfaringshistorie, når de improviserer, 

samt, at det at spille jazzperformances sker med ørerne først. Dermed er 

auralitet forstået som kommunikation igennem jazzperformance et vigtigt 
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perspektiv for denne afhandling. Dette afsnit lægger ud med en diskussion af 

forholdet mellem auralitet, oralitet og skriftlighed for derefter at redegøre for 

den historiske udvikling i musiketnologiens syn på auralitet. Afsnittet slutter med 

at placere auralitet som såvel den nodebaserede musiks som den spontant 

improviserede musiks forudsætning både på scenen, blandt publikum og i 

jazzmusikernes daglige øvning. 

Auralitet, oralitet og skriftlighed 
Auralitet, oralitet og skriftlighed forbinder sig til hinanden i komplicerede socio-

kulturelle processer, som kontinuerligt forandrer karakter, udvikler sig og præger 

musikkulturen med vekslende styrke. I dag lever jazzmusikere i en verden præget 

af en intensiveret skriftlighed. Pressemeddelelser, turnékontrakter, 

selvangivelser samt de stadigt vigtigere sociale medier såsom Youtube, 

Facebook, Instagram og LinkedIn – og dette har på radikal vis forandret 

forudsætningerne for den måde, en jazzmusiker kan komme til at gøre det, hun 

brænder for: at spille jazzperformances med musikere og publikum. I forlængelse 

af disse nye visuelle og skriftlige kommunikationsformer har også musikskoler, 

musikkonservatorier og universiteter suppleret og i nogle tilfælde ligefrem 

erstattet nodernes håndskrevne skriftlighed med en øget alfabetisk skriftlighed: 

undervisning i at lave pressemeddelelser, projektbeskrivelser, rapporter og 

evalueringer. Mens denne realitet er fremmed og også udfordrende for den 

ældre generation af jazzmusikere, som er vokset op uden internet og 

mobiltelefoner, så er denne visuelt/tekstlige virkelighed en given forudsætning 

for de unge jazzmusikere. 

Walter Ong (2002) skriver i bogen Orality and Literacy – the Technologizing 

of the Word, at uagtet at det ovenfor skitserede fokus på skriftlighed i den 

vestlige kultur tages for givet, så er dette fokus på skriftlighed ”[n]ot directly 

native to human existence as such but have come into being because of the 

resources which the technology of writing makes available to human 

consciousness. We have had to revise our understanding of human identity.” 
(2002, p. 1). Ongs bog argumenterer for, at dette repræsenterer et skift fra en 

oral kultur, der er engageret i skriftlige aktiviteter til en skriftlig kultur, der er 

engageret i orale aktiviteter. Dette har haft den konsekvens, at kulturen er blevet 

”[s]o literate that it is very difficult for us to conceive of an oral universe of 

communication or thought except as a variant of a literate universe.” (Ibid., p. 2). 

Denne manglende følsomhed over for at se orale og aurale udtryk som 

fænomener, der udgør noget radikalt andet end skriftlige fænomener, det har 
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betydning for den måde, vi angår de orale og aurale dimensioner i vores liv; og i 

Ongs optik spiller musik og det talte ord fortsat, trods den manglende erkendelse 

af dette forhold, en helt afgørende rolle i vores kultur og hele liv. Ong skriver: 

[t]he relentless dominance of textuality in the scholarly mind is shown 
by the fact that to this day no concepts have yet been formed for 
effectively, let alone gracefully, conceiving of oral art as such without 
reference, conscious or unconscious, to writing. This is so even though 
the oral art forms which developed during the tens of thousands of 
years before writing obviously had no connection with writing at all. 
(Ong, 2002, p. 10) 

I musiketnologien har man historisk tænkt forskelligt om auralitet, og der er 

siden 1950’erne sket en udvikling i den måde, man ser på auralitet. Bruno Nettl 

skriver i The Study of Ethnomusicology: Thirty-one Issues and Concepts: 

[t]he world of music, and the world of musicology, are now far from the 
early figures, from Herder, Erk, Bartok, Barry, and Bayard, the scholars 
who tried to establish the validity of studying music that is aurally 
transmitted, who tried even just to gain its acceptance as "music." 
Today, we readily accept [the] existence of aural tradition. (Nettl, 2005, 
p. 294) 

I musiketnologiens tidlige år i 1950’erne var der et fokus på den aurale dimension 

i musikken som en modpol til musikvidenskabens fokus på den fastholdte, 

objektgjorte musik i form af optagelser, noder og andre skriftlige former for 

registrering. Hvor det i de første formative årtier af musiketnologiens udvikling 

var denne opposition mellem folkemusikkens aurale begivenhedskultur og den 

vestlige kunstmusiks skriftlige værkkultur, der stod centralt, så handler det i dag 

ikke så meget om forskellen på det aurale og det skriftlige, som det handler om 

relationen mellem de to (Nettl, 2005, p. 291). Dermed har auralitet som begreb 

i musiketnologien udviklet sig historisk fra denne opposition til det skriftlige til 

en nutidig erkendelse af, at det aurale og det skriftlige indgår i nære relationer 

og samspil. 

Auralitet som den levende musiks forudsætning 
George List definerer i Ethnomusicology: A Discipline Defined musiketnologi som 

”[t]he study of humanly produced patterns of sound, sound patterns that the 
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members of the culture who produce them or the scholar who studies them 

conceive to be music.” (List, 1979, p. 1). Denne definition peger på, at det er 

frembringelsen og oplevelsen af menneskeskabte lydmønstre, der er central for 

musiketnologiens forståelse af auralitet som begreb og ikke hvorvidt forlægget 

til musikken i sig selv er auralt eller skriftligt. Richard Middleton (1990) skriver i 

Studying Popular Music, at musik i dens egenskab af performativ kunstform 

”[a]lways has an ’oral’ [sic] dimension, even when notated.” (1990, p. 81), og 

Nettl tegner denne også musiketnologiske position skarpt op: 

[t]he approaches developed in ethnomusicology can underscore 
something not always understood among the Western music 
intelligentsia, that aural transmission is the world's norm, that music 
everywhere – even when notated – is actually learned more through 
hearing than through reading, and that aural transmission really 
dominates the musical life of even a literate society, and typically also 
the life of a piece of music. (Nettl, 2005, p. 301) 

Jazzmusikeres performancepraksis står ikke skrevet ned på noder; den er heller 

ikke planlagt og indøvet tone for tone før spillejobbet, og det er et væsentligt 

kendetegn for en jazzmusikers liv og praksis, at hun går på scenen uden at ane 

det mindste om, hvordan musikken kommer til at lyde. Måske har 5 mennesker 

betalt for at opleve en jazzperformance, måske er der 20 eller 200 

forventningsfulde publikummer; dette forventningspres er kontant og konstant, 

og end ikke de bedste prøvemuligheder og forberedelsesstrategier kan ændre på 

denne grundforudsætning. Musikken skal skabes her og nu, og den er derfor i sin 

grund båret af aurale processer – flydende og bølgende mellem den 

professionelle musikers ekspressive bekendelse og publikums aktive erfarelse af 

musikken. 

Med Middleton og Nettl er det muligt at placere auralitet som den levende 

musiks forudsætning uanset om der spilles efter noder eller ej, og det er 

endvidere muligt konceptuelt at formulere forskellige forhold mellem det aurale 

og det skriftlige. Hvor den vestlige, klassiske værkmusik opleves auralt på et 

skriftligt grundlag (musikere i et symfoniorkester spiller efter noder), så opleves 

jazzperformance auralt på et auralt grundlag (musikere i en jazzgruppe spiller på 

øret).  Smågruppe jazzperformances kan ikke læses, indstuderes eller tales frem 

før musikbegivenheden, men må spilles frem i den musikalske dialog mellem 
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musikere og tilhørere, og dette har betydning for jazzmusikeres forestillinger om, 

hvad det vil sige at skabe, gengive og fortolke. 

Den teknologiske udvikling har i de seneste hundrede år givet os mulighed 

for også at objektgøre auraliteten gennem analoge og digitale ind- og 

afspilningsformer, og jazzen har i høj grad formået at spille sammen med disse 

teknologier lige fra første færd; men denne objektgørelse udgør, trods dens 

aurale basering, stadig en løsrivelse af musikken fra dens socio-musikalske 

begivenhed, og i den forstand betyder dette en afsocialisering af den aurale 

samskabelse. Bruce Johnson (1993) skriver i Hear Me Talkin’ To Ya: Problems of 
Jazz Discourse, at de nye teknologier har gjort det muligt for musikbranchen at 

kontrollere og sælge jazzens auralitet som et håndgribeligt produkt i form af 

pladen, båndet, cd’en og mp3 filen. Dette har på den ene side resulteret i 

fantastiske indspilninger af jazzmusik, som har inspireret og fortsat inspirerer en 

hel verden, men på den anden side også resulteret i, hvad Johnson beskriver som 

en problematisk forskydning: ”[t]he point I want to make is that jazz thus 

embodied [by the recording] is denatured. I suggest that jazz is crucially 

disembodied, un-notated music; improvised, performed, unscripted … jazz is 
primarily a performance art, with a crucial somatic component.” (1993, pp. 2–3).     

Timothy Rice (2014) skriver om Aymara indianerne, at ”[m]usicians create 
new compositions collectively, a practice that is coherent with the collective 

ethos of the culture. In this instance, political leadership and musical leadership 

must always be exercised in relatively egalitarian group settings that involve 

everyone.” (2014, p. 56). Dette træk er ligeledes fremherskende i instrumental 

jazzperformance, og da musikken improviseres frem auralt og spontant, så er alle 

i gruppen medskabende og meddigtende snarere end fortolkende og 

gengivende. Et inspireret musikalsk indfald fra én musiker forstærkes auralt ved 

gruppens tilslutning til ideen og dårlige indfald kan ikke afvises sprogligt; de må i 

stedet overhøres eller overbydes via en fortsat strøm af nye indfald. Denne 

’forhandling igennem musikken’ er et kendetegn ved aurale musikkulturer, og i 
Moving Away From Silence: Music of the peruvian Altiplano and the Experience 

of Urban Migration beskriver Thomas Turino sydperuvianske musikeres socio-

musikalske skabelsesproces: 

[t]he initial brainstorming phase is often rather lengthy. If the men are 
not interested in certain material that is being offered, they will simply 
ignore it rather than directly rejecting it, just as they do with 
inappropriate ideas offered in decision-making meetings in Conima. 
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After a period of time, if a musician gets no reaction to the phrase or 
motives he is playing, he will drop them and try something else or 
simply fall silent. When an idea is found promising, however, others will 
gradually take notice, stop what they are doing, and join in softly on 
their instruments until everyone has taken it up. (Turino, 2010, p. 77)  

Jazzperformance er som aural kommunikation betragtet ikke et kunstværk eller 

et produkt, da det hverken eksisterer før musikbegivenheden som forud 

komponeret værk eller efter performancen som improvisationsobjekt. 

Jazzperformance er emergente aurale processer i såvel formelle 

performanceaktiviteter som uformelle dagligdags aktiviteter, hvor både 

tilfældige lyde og musik medvirker til opretholdelsen af en aural kultur, der farver 

og perspektiverer den musikalske oplevelse i musikbegivenheden. Netop 

tilfældighedsmomentet er vigtigt i forhold til det aurale, idet denne mere løse og 

flygtige kommunikationsform og måde at erfare og tilegne sig musik på udgør en 

ressource i musikkens fortsatte udvikling. Da der ikke eksisterer faste musikalske 

aftaler og forud nedskrevne soloer for enhver jazzperformance, så sker der 

uforudsete ting og sager; og denne rent aurale skabelsesproces udgør musikalske 

eksperimenter, der har mulighed for at transformere jazzkulturen (Nettl, 2005, 

p. 293). 

Nettl og Turino giver os mulighed for at forstå både musikere og publikum 

som mennesker, der i praksis ’øver sig’ dagligt og dannes igennem deres både 

formelle og uformelle aurale og orale aktiviteter og omgang med musik, TV 

reklamer, telefon-ringetoner og dagligsprogets frasering, artikulation og 

tonefald. Jazzperformancen bibringes dermed lokale stemtheder, klange, 

artikulationer og fraseringer fra byen, fra landet og fra sproget i kulturen. 

Musikken kommunikeres dermed ikke blot gennem eksplicitte 

musikbegivenheder, den kommunikeres også auralt og oralt i samfundet som 

helhed på en måde, hvor samfundet så at sige underviser sig selv i musik gennem 

dens aurale og orale transmission og samskabelse af musikkultur: ”[o]ne learns 
a number of different things, ways of understanding and of behavior, extending 

from very general to very specific; and most of the things one learns could be 

considered informally acquired.” (Nettl, 2007, pp. 821, 831). Respondenternes 

fortællinger i afhandlingens tredje del viser, hvordan jazzmusikere fastholder 

denne aurale tilgang, og den formaliseres ligefrem igennem jazzmusikeres 

forberedende, udøvende og pædagogiske praksis i deres forberedelser af 

jazzperformance (uddybes i kapitel 7 i afsnittet Gruppeprøve i Vanløse). 
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Transmission 
De første jazzmusikere, der i New Orleans i de første år af det 20. århundrede 

lagde grunden til jazzmusikkens udbredelse på verdensplan er alle væk i dag. 

Men jazzmusikken er fortsat en livskraftig musikkultur, og dette skyldes dens 

evne til at overlevere sig selv og udvikle sig fra generation til generation. Denne 

overlevering af musikkultur sker ikke kun gennem den orale, aurale og 

håndskrevne overlevering af musikken men ligefrem igennem alle de aktiviteter, 

der – som også nærværende afhandling gør det – beskæftiger sig med 

jazzmusikken og levendegør den gennem undersøgelse og diskussion (Shelemay, 

1996). I musiketnologien betegnes denne overlevering af musikken som 

transmission, og dette begrebs betydningslag af at udsende noget eller sende 

noget videre får især vægt i den orale og aurale overlevering, når mennesker 

samles omkring jazzmusikkens performance, her italesat af Lewis:  

Jazz, like any music … is founded on soul-infused bodies. But bodies 
change, learn, grow, and decline, and all the musicians can do to keep 
“tradition” alive is to create the conditions under which new bodies 
consecrate themselves to the musical act. (Lewis, 2009, p. 483) 

Nettl skriver, at et af de vigtigste spørgsmål for musikforskere er, hvordan 

musikkultur overleveres fra generation til generation eller sagt på en anden 

måde: hvordan musikkulturer transmitterer sig selv. I musikvidenskabens tidlige 

år var der en udbredt skepsis over for improvisation i særdeleshed og jazz i 

almindelighed, og denne jazzkulturs måde at overlevere musikken oralt og auralt 

blev anset for at være ”[a] strange and unproductive form of enculturation” 
(Nettl, 2005, p. 35). Spørgsmålet, som op igennem det 20. århundrede optog 

musikforskere, var hvordan og i hvor høj grad den aurale transmission var i stand 

til at fastholde en musikkultur som et intakt musiksystem. 

Spørgsmålet om transmission har også betydning for, hvem musikken 

’tilhører’, idet musik, der ikke skrives ned på noder forbliver i det fælles sociale 
rum som en form for anonyme kompositioner, udkast eller fragmenter. Når fire 

jazzmusikere improviserer sammen vil de mest ekspressive og potente fraser 

transmitteres videre ud af den konkrete performance. Disse fraser tilhører i min 

analyse kun midlertidigt og tilsyneladende den gruppe musikere, som var med til 

at skabe den, da improvisationen af denne frase netop sker i en socio-musikalsk 

samskabelse med sin gruppe og sit publikum.  
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For jazzmusikkens vedkommende gælder det, som formuleret af Anthony 

McCann (2001) i artiklen All That is Not Given is Lost, at den bæres af “[m]odels 

of creativity, collaboration, and participation that together add up to the 

antithesis of the text-based, individualist, and essentially capitalist nature of 

intellectual property regimes.” (2001, p. 92). Musiketnologien har dermed et blik 

på læring, der angår praksis: det handler for en jazzmusiker først og fremmest 

om at lære at spille jazz snarere end at lære om improvisation i form af viden om 

modaliteter, rytmik og alterationer, da der i den daglige jazzperformance praksis 

er brug for at kunne improvisere snarere end at vide noget om improvisation. 

McCanns undersøgelse af irske traditionelle musikere peger på værdien af de 

traditionelle musikkulturers ’sessions’ (i jazzen betegnes de jamsessions), hvor 
musikere uden at få betaling for det skaber spontane performances på cafeer og 

værtshuse. 

Vi kan her se de aurale kulturers centrale overlevelses- og udviklingsstrategi 

udfoldet i transmissionen af musikken. Det gælder for den traditionelle irske 

musik ganske som med jazzmusikken, at der i denne uformelle, performative 

mesterlære er mange synlige og skjulte lag, der spiller en afgørende rolle for 

musikkulturens trivsel og udvikling; og det handler ikke blot om sammen at 

glæde sig over musikken. Det er ikke bare for sjov, når de ældre og erfarne 

musikere lader unge, uprøvede talenter indtage scenen. Den musikkulturelle 

transmission, der finder sted, bæres af komplekse sociale systemer af koder, 

etiketter, ydmygelser og opmuntringer og i en transmission, der tjener til 

inklusion eller udgrænsning. 

While a culture creates, forgets, creates anew, and internally changes 
a repertory of musical content such as songs, with some turnover, it 
also transmits to itself (and perhaps very slowly changes) the stylistic 
superstructure … We can also observe, by taking a broad overview of 
their music, that features of performance practice such as singing style, 
intonation, style of drumming, and range of melodies, have been 
handed down more or less intact yet have undergone changes in 
certain directions. (Nettl, 2005, p. 298) 

Denne transmission udgør som foreslået af McCann et modbillede til tekstuelle, 

individuelle og markedsliggjorte perspektiver. Der er ingen, der ejer 

jazzimprovisationer, da de kun eksisterer i de flygtige øjeblikke, hvor de skabes 

og erfares; og denne musikkultur er, hvis den formår at undgå at blive ramt af 
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splittelse og rodløshed, derfor ikke betinget af magt, ejerskab, 

legitimitetsregimer og kunstigt åndedræt – den lader sig ligefrem, som 

jazzmusikkens smertefulde udviklingshistorie viser det, dele betingelsesløst ud 

og indtager hele verden trods forsøg på begrænsning, vold, mord og 

århundreders stigmatisering som ufin, vulgær og underlødig. 

Endelig er det vigtigt også at anerkende transmissionen gennem musikeres 

håndskrift i jazzkulturen. Akkorder, temaer og arrangementer noteres på noder 

og transmitteres også på den måde mellem musikere og generationer af 

musikere; men stadig er dette en mellemform, som hurtig forlades, idet 

jazzmusikere ser det som en svaghed at stå og læse noder på scenen. Musikkens 

dynamik, omskiftelighed og grad af interplay gør, at noder og akkorder må læres 

udenad og dermed overføres til det aurale domæne så hurtigt som muligt, da 

jazzmusikeres skabelse af musikken anses for vigtigere end at formidle 

nedskrevet musik. Blandt jazzmusikere er der en anden form for skriftlighed, som 

skabes og transmitteres i minutterne op til performancen – og som også kan 

medbringes og benyttes på scenen undervejs. Det drejer sig om sætlisten, som 

er en liste over de sange og temaer, som skal spilles (uddybes i kapitel 7, 

Spillejob). Denne liste kan antage mange former, men et fællestræk er denne 

hybrid mellem skriftlighed, oralitet og auralitet i form af en titel og måske en 

toneart, der så fremkalder aurale oplevelser af melodier, harmonier, rytmer og 

former.  

Nettl påpeger, at disse hybrider mellem de aurale og skriftlige former spiller 

en vigtig rolle, da mange komponister kun bruger noder til at fastholde en musik, 

som er udelukkende auralt komponeret og arrangeret (2005, p. 301). Denne 

mellemform dominerer jazzmusikkens skriftlige transmission i kulturen sammen 

med den rent aurale transmission. Disse håndskrevne mellemformer ser Nettl 

som tæt på den oral/aurale tradition: ”[w]ritten tradition is closer to the oral 
than is printed tradition. Where writing alone is available, it may develop variant 

forms through the vagaries of scribes, their creativity, errors, forgetfulness, 

laziness even, more readily than one that has printing.” (Nettl, 2005, p. 293).  

Oplevelse 
Dette afsnit peger på oplevelsen af musik som en vej til at forstå en musikkultur; 

og musikoplevelse forstået som en udvidet socio-musikalsk erfaring er dermed 

central for afhandlingens erkendelsesinteresse. Afsnittet begynder med en 

diskussion af musikforskningens erkendelser omkring musikoplevelse og 
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fortsætter derefter med en diskussion af den filosofiske æstetik som en mulig 

udvidelse af erkendelsesrammen for musikforskningens position omkring 

oplevelse i jazz. 

Ambitionen om at finde universelle fællesnævnere for al musik i verden 

prægede musikforskningen i det 19. århundrede, og op igennem det 20. 

århundrede var det også en ambition, som drev den komparative 

musikvidenskab frem. I musiketnologiens udvikling af en metodologi fra 1940 og 

frem opstod snarere en fælles erkendelse af musikkens ikke-universalitet. 

Verdens mange forskellige former for musik sås dermed ikke at kunne 

syntetiseres i en række universelle træk, og i erkendelse deraf måtte de snarere 

betegnes som musics eller væsensforskellige ’musikker’. Stadig var det dog et 

faktum, at musik i en eller anden form praktiseres i alle kendte samfund, og 

musiketnologien måtte – som et led i sin frigørelse fra den vestlige 

etnocentrismes opdeling af musik i uudviklede og højt udviklede former – 

genoverveje spørgsmålet om musik og universalitet. Nettl (2005) peger på denne 

bestræbelse som en søgen efter ”[s]pecific features that musics ('a' music being 

a body of sound, a system of ideas, or a complex of events) have in common.” 
(2005, p. 44). 

David McAllester (1971) påpeger i Some Thoughts on “Universals” in World 
Music, at mens der nok ikke findes absolutte universaler i musik, så findes der 

”[p]lenty of near-universals and, even though such a term contradicts itself, a 

near-universal is near enough.” (1971, p. 379). Han slår fast, at al musik 

transformerer oplevelser, og Nettl udpeger på linje med McAllester den 

udvidede æstetiske oplevelse (i min terminologi benævnt erfarelse) som en 

central kandidat i denne forbindelse. Alle musikker skaber kulturrelevante 

oplevelser, som er iboende bemærkelsesværdige i ordets egentligste forstand, 

og en vej til at forstå en musikkultur er dermed at forstå dens måde at opleve 

musik. Kartomi efterlyser en udforskning af musikperformance, der kan begribe 

og udfolde den exceptionelle musikalske oplevelse: 

[o]nly in recent decades have musicologists and performer-scholars 
begun to wrestle with the pertaining issues [of] explaining the ‘magic’ 
of an exceptional performance … The question of how to explain the 
exceptional or would-be inexplicable in solo and group performance 
deserves more attention. (Kartomi, 2014, p. 189) 
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Jazzmusikeres og jazzpublikums oplevelser i jazzperformancen handler om 

meget mere end musikken selv; deres fortællinger vidner om stemninger af 

gavmildhed, leg, åbenbaring og universel kærlighed (uddybes i kapitel 7 og 8). 

Turino skriver i forbindelse med sin teori om oplevelse i musik, at musikkens 

potentiale (forstået som social begivenhed) til at forløse følelsesmæssige udtryk 

og realisere personlige og sociale identiteter baserer sig på, at den erfares i 

fællesskabet direkte og overvejende ikke-medieret. Oplevelsen sker ikke blot 

som en oplevelse-af-musik, men snarere som en totalitet af mangeartede 

oplevelser i musikernes og tilskuernes socio-musikalske samvær. Turino fortæller 

her om musikere i syd peruvianske landsbyer, der i udpræget grad placerer 

musikken i dette holistiske perspektiv: 

[w]ithin their traditions, the making of acceptable musical sounds is not 
something that can be done alone. Music is also integrally associated 
with movement and dance during fiestas. When musicians talk about 
playing for an upcoming feast they almost always say, “We are going to 
dance [bailar: thuqt’ana],” rather than “We are going to play [tocar: 
phusana].” The musicians’ emphasis on dancing is important because 
it highlights the activity in which the entire community, including 
women, can participate together. (Turino, 2010, pp. 58–59) 

Uagtet at jazzperformance erfares som meningsfuld både af de musikere, der 

improviserer og de publikummer, der lytter, så skaber musikkens sociale 

begivenhed en anden form for mening end vores talesprogs mening formår det. 

Ben Sidran (1980) argumenter i bogen Black Talk for, at jazzkulturen som en 

oral/aural kultur er båret af æstetiske oplevelser, der både i deres karakter og 

styrke adskiller sig fra den vesterlandske kunstoplevelse. 

The Western view of the witch doctor or schizophrenic as one who 
receives "too much" of reality indicates [a] fear of perceptual excess. 
Although all people have to do certain kinds and amounts of 
elimination, in oral cultures, members appear to experience a wider 
range of emotions on a more immediate level of sensation: it appears 
that the oral man receives more perceptual information as well as 
perceptual information of a different kind. (Sidran, 1980, p. 2)  

En vidensinteresse i dette oplevelses-overskud – som efterspurgt af Kartomi – 

kan med fordel både hvad angår dens karakter og styrke søges udforsket 
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igennem jazzmusikeres fortællinger om de udvidede dimensioner i deres 

jazzperformance praksis. Med bogen Music and the Ineffable udfordrer Vladimir 

Jankélévitch (2003 [1961]) vores forståelse af oplevelse som det enkelte 

menneskes intentionelt styrede praksis, og i forlængelse af Sidran argumenterer 

han for, at musik ligefrem rummer besættende kvaliteter: 

Music acts upon human beings, on the nervous systems and their vital 
processes. This power is in the case of music particularly immediate, 
drastic, and indiscreet … By means of massive irruptions, music takes 
up residence in our intimate self and seemingly elects to make it its 
home there. The man inhabited and possessed by this intruder, the 
man robbed of a self, is no longer himself: he has become a vibrating 
string, a sounding pipe. (Jankélévitch, 2003, p. 1 [1961]) 

Bogen illustrerer her, hvordan musikken som en fysisk realitet ’spiller’ på både 
musikeres og publikums ører – og man kunne tilføje musikforskere og steder som 

f.eks. jazzklubber, medborgerhuse og byrum. Også jazzperformancens tilhørere 

er instrumenter, hvis åbne, klingende strenge spiller med og bliver spillet på i 

skabelsen af musikken; og dette føjer en yderligere dimension til Bohlmans 

konstatering i kapitel 2 om, at det er umuligt at fastslå et ejerskab over musikken. 

Jazzperformances tilhører som samskabelser de mennesker, steder og 

instrumenter, der indgår i musikken, og dette udgør direkte og dybe, socio-

musikalske oplevelser i modsætning til et blik på musik som individuelt 

konstruerede referencer til oplevelser. 

I ønsket om at udvide erkendelsesrammen for musikforskningens position 

omkring oplevelse i jazz inddrager jeg teori om experience proper fra den 

filosofiske æstetik, og dele af dette afsnit stammer fra et kapitel i bogen Truth 

and Experience: Between Phenomenology and Hermeneutics (Olsen i Jørgensen 

et al., 2015). I diskussionen af experience proper skelner Dorthe Jørgensen (2008, 

2011) mellem indtryk (impression) og dyb transformativ oplevelse (experience 

proper) – dét, som jeg i denne afhandling teoretiserer om erfarelse i modsætning 

til oplevelse. Hvor det æstetiske indtryk har en overfladekarakter, rummer den 

æstetiske erfarelse en transformativ kraft, der kan resultere i en på én gang 

ophøjet og dagligdags ikke-analytisk oplevelse af æstetisk sandhed, der ikke er 

bundet til et objekt som for eksempel et kunstværk, men snarere overskrider 

eller transcenderer den enkelte, der oplever: 
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The feeling of cohesion and meaningfulness associated with the 
aesthetic experience is not only individual but also common to 
mankind. It is not just something private, but, on the contrary, 
something of universal validity. True, the personal experience of 
cohesion and meaningfulness is manifested individually, as it presents 
itself at a definite moment in a definite place, occasioned by something 
specific. But the very feeling of cohesion and meaningfulness 
experienced by the individual in the specific situation is not different 
from the one others have experienced in other situations. Or, more 
precisely, all these people have the very experience in common that a 
feeling of cohesion and meaningfulness is possible, however different 
the individual manifestations of the feeling they remember may be. 
(Jørgensen, 2011, p. 38) 

Forskellen mellem det umiddelbare indtryk (impression) af jazzperformance og 

den dybe transformative oplevelse (erfarelse) af æstetiske kvaliteter i form af 

’mind-blowing’ jazzoplevelser er dermed både subtil og dyb. Den er subtil i den 
forstand, at selv en poetisk stilhed kan resultere i experience proper; og den er 

dyb i den forstand, at den ”[a]ffects the person in a way that he or she is no 

longer what they were before.” (Ibid. 2011, p. 37). Det står centralt i den 

filosofiske æstetik, at æstetiske erfarelser resulterer i udvidede 

bevidsthedstilstande; i følelser af dyb sammenhæng og meningsfylde uden dog 

at kunne forhandle denne indsigt i rationel forstand. Michael H. Mitias (1988) 

beskriver i bogen Aesthetic Quality and Aesthetic Experience denne evne til at 

erfare æstetiske kvaliteter som en intuition, der gør os i stand til at løfte os op 

fra den dagligdags sansning af virkelighed, tanker og strukturer til en tilstand, 

hvor virkeligheden, tankerne og strukturerne smelter sammen til livagtige 

erfarelser af en jazzperformance’, en bogs eller et maleris potentiale for æstetisk 
kvalitet (1988, p. 25). 

Denne form for æstetisk erfarelse fordrer, at vi ser bort fra 

jazzperformancen som udelukkende et produkt af skalaer, rytmer, melodier og 

harmonier sat sammen med et konkret formål, produkt eller en konkret udvikling 

for øje. Sidney Jourard (1964) beskriver i The Transparant Self, hvordan vores 

evne til at konstruere koncepter og begreber om verden begrænser vores 

erfarelsesrum til konkrete, forhandlede rubrikker. Vi ser verden igennem vores 

behov, værdier, følelser og intentionalitet: 
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Such need-steered perception certainly serves a vital role in our 
survival and adaptation; but it also tends to blind us to all features of 
the world that are not immediately relevant to our present hungers, 
desires, and values. "Desireless" or "undriven" [perception] – when we 
simply open our eyes, ears, noses, taste buds, kinaesthetic and organic 
receptors, and let stimuli play upon them and impress them – seems to 
be the condition for the enriched mode of perception. (Jourard, 1964, 
p. 208) 

Det er Jourards pointe, at vi – trods Jørgensens konstatering af, at indtryk 

(impressions) ikke er tilstrækkelige for, at den æstetiske erfarelse kan opstå – 

ikke desto mindre må lade os bevæge igennem indtryk, der til gengæld er 

tilstrækkelig kraftfulde til at kalde en experience proper frem. Jourards forståelse 

af formålsløs og ikke-rettet bevidsthed er en total-bevidsthed, da den ikke er 

intentionelt rettet mod hverken musikere, musik, publikum eller spillested; og i 

undersøgelsen af jazzmusikeres improvisationspraksis er der måske her en 

teoretisk ramme for en erfarelse af æstetiske kvaliteter, der i modsætning til 

vestens kunstbegreb er en form for æstetisk erfarelse uden objekt. 

Denne formålsløse og ikke-rettede total-bevidsthed uden et objekt fordrer 

en villighed til at forlade trygheden i det velkendte til fordel for eksperimentet 

og opdagelsen i det ukendte. Norbert Elias ([1939] 2001) ser i bogen The Society 

of Individuals denne villighed som en forudsætning for at kunne bevæge sig ud 

over den rationelle normalitets begrænsning: ”Without throwing oneself for a 
time into the sea of uncertainty, one cannot escape the contradictions and 

inadequacies of deceptive certainty.” ([1939] 2001, p. 93). Bogen anfægter den 

illusoriske sikkerhed, og i dens optik er radikal usikkerhed kuren. Afhandlingens 

analyser viser, at såvel jazzmusikere som tilhørere netop søger usikkerheden i 

liveoplevelsen, og det ligger som en grundforudsætning i jazzperformance, at det 

er en risikabel beskæftigelse. Dette giver god mening for jazzmusikerne i denne 

undersøgelse. Det at skabe jazzperformances repræsenterer usikkerhed i 

ekstrem grad, fordi det er en usikkerhed på mange niveauer. Til at starte med, så 

må hver enkelt jazzmusiker frigøre sig fra forudgående intentioner, strategier og 

forventninger for på den måde at nå frem til en tilstand af formålsløs total-

bevidsthed. Dernæst placerer jazzmusikeren sig sammen med fire andre 

jazzmusikere foran 500 tilhørere, som ivrigt forventer en udvidet 

musikoplevelse. Endelig skal jazzgruppen – spundet ind i en turbulent 

gruppeusikkerhed – være i stand til at samskabe en jazzperformance bestående 
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af ekspressive, dybt personlige improvisationer, former og udvikling af udtryk, 

der i flygtige øjeblikke bliver til uden noget forlæg. 

I ambitionen om at komme tæt på en forståelse af erfarelse i 

jazzperformance, så kan vi forsøge at se på erfarelsens karakter, dens indhold og 

endelig dens udbredelse. For det første, så sker jazzmusikeres og tilhøreres 

erfarelse ved, at de oplever på en speciel måde, som må afklares. For det andet, 

så udgør erfarelser i jazzperformance mere end jazzmusikken og dens musikalske 

indhold i form af melodier, harmonier, frasering, artikulation, puls og rytmik. For 

det tredje, så skal der gøres rede for, hvorfor erfarelse er andet og mere end 

oplevelsesobjekter, der udsendes af jazzmusikere og modtages af tilhørere. Jeg 

diskuterer her i kort form de tre aspekter: 

For det første, så må hver enkelt menneske, der deltager i 

jazzperformancen, tage del i den socio-musikalske begivenhed, hvis erfarelsen 

skal kunne opstå. Denne aktive tagen-del vil sige at påtage sig en del af ansvaret 

for den samlede musikbegivenhed, og det kan kun ske ved, at vi hver især i en 

vis forstand forlader vores respektive subjektive indhegninger; vi skal ud af os 

selv for at kunne komme ind i begivenheden, hvor erfarelsen kan opstå. Alle, der 

er tilstede, må bevæge sig ud af deres (subjektive) bevidstheder for at komme 

tæt på deres (intersubjektive) erfarelser. Jørgensen beskriver denne specielle 

måde at opleve på som en experience proper, der – idet den ikke er bundet af et 

kontrollerende subjekt – er åben for jazzperformance begivenheden (Jørgensen, 

2011, p. 41). Jankélévitch beskrev tidligere i dette kapitel denne værenstilstand 

som ”[a] man robbed of a self [and] no longer himself.” I denne forståelse er 
tilhørerne ved en jazzperformance ikke længere blot mennesker, der kigger på 

(spectators); de er snarere blevet oplevende medspillere (spect-acteurs) i den 

socio-musikalske begivenhed. Jørgensen noterer i forlængelse af dette, at såvel 

det performende objekt (jazzgruppen) som de individuelle subjekter (tilhørerne) 

– gennem experience proper – er blevet forvandlet som følge af den komplekse 

intersubjektive subjektivitet, som både objekt og subjekt har ladet indtage 

musikbegivenheden. 

For det andet, så er jazzperformance mere end en formidling af musikken i 

snæver forstand. Den exceptionelle musikperformance-magi, som Kartomi 

tidligere i dette kapitel efterlyste en undersøgelse af, er ikke en indikation på 

guddommelig eller overnaturlig intervention i jazzperformancen (uagtet at nogle 

jazzperformance erfarelser måske kunne åbne op for sådanne religiøse 

oplevelser). Jørgensen anfører, at vi ikke er henvist til at begrænse vores 

opfattelse af mirakler som enten guddommelige (overnaturlige) eller profane 
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(heldige omstændigheder); vi kan også forstå mirakler som ”sudden experiences 
of a dimension in the world we are seldom aware of. The word ’miracle’ may also 
denote an unexpected experience of something ’more’.” (Jørgensen, 2011, p. 

33). Oplevelser af denne karakter forandrer vores verdensbillede. Jørgensen 

giver os her mulighed for at opnå en dybere forståelse af respondenternes 

fortællinger i afhandlingens tredje del om deres oplevelser med 

jazzperformance, som de beskriver som magi, åndeligt opløftende, mind-blowing 

og universal love. 

For det tredje, så viser afhandlingens analyser, at jazzmusikere ikke 

’producerer’ jazzperformances og tilhørere ikke ’forbruger’ jazzperformances. 
Dette udgør en radikal socio-musikalsk forståelse af mennesker, der ikke 

konstruerer en adskillelse af tilhørere og jazzmusikere. Den jazzperformative do-

happening udfolder sig gennem de konkrete oplevelser udløst af fælles socio-

musikalske aktiviteter uden reference til abstrakte begreber såsom intern og 

ekstern eller producent og forbruger. Når en guitarist sætter en streng på sin 

guitar, så vil denne streng klinge, hvis spændingen eller opspændtheden mellem 

guitarens sadel og stol er tilstrækkelig. Hverken guitarens streng, sadel eller stol 

kan hver for sig kan producere guitarens tone, da de konstituerer én og samme 

proces. Strengens evne til at klinge er en konsekvens af de tre i et samspil: streng, 

sadel og stol. På samme måde er jazzmusikere, publikum og jazzklub forskellige 

polariteter, fra hvilke én forenet gruppe-erfarelse klinger i musikperformancen. 

Hver enkelt deltager i jazzperformancen vil møde forskellige niveauer af 

intensitet og forskellige erfarelses-stemtheder alt efter hvilken 

oplevelseshorisont, den enkelte er båret af. Ikke desto mindre er intensiteten i 

en gruppe tilhøreres fælles applaus netop ”[a]mple proof of a unified resonant 

activity made possible only by innumerous locally-restrained, self-governing 

processes. “ (Olsen i Jørgensen et al., 2015, p. 331). 

    I Jørgensens teoretiske apparat opstår en experience proper i immanens 

forstået som den verden, der umiddelbart omgiver os og af hvilken, vi er en del. 

Vi er derfor allerede i immanensen. Transcendens er et oplevelsesbegreb og i 

den forstand identisk med oplevelsen af transcendens. Jørgensen beskriver 

transcendens som en bevægelse i immanens, det vil sige, af os i bevægelse i vores 

verden: 

[t]he concept of immanent transcendence is, indeed, very meaningful 
because it refers to a specific experience, and an experience that 
anyone may have, namely when we feel as if the world suddenly opens 
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up and allows a surplus of meaning, i.e. intensified meaning, to open 
up. (Jørgensen, 2011, p. 40)  

Oplevelsen af immanent transcendens er denne kommen sammen af subjekt og 

objekt – af sansninger, følelser og tings materialitet – i verdens althed 

(wholeness). Jørgensen skriver, at oplevelsen af immanent transcendens er 

kollektiv i en reel forstand, og ”[w]e are not only for each other as objects to 
subjects, but also with each other – in intersubjective subjectivity. “ (Ibid.).  Da 
det handler om experience proper er erfarelsen i form af immanent 

transcendens sand og meningsfuld uden at den dog er forståelig som sådan; det 

oplevede overskud udgør ”[a]n incomprehensible more”. Og som afhandlingens 
analyser vil vise, så kan denne udvidelse af vores verden gennem erfarelsen 

afstedkomme, at vi påkalder os himmelske højder og forestillinger om det 

guddommelige. 

 Denne påkaldelse af højere magter repræsenterer imidlertid en 

sekularisering af guddommelighedsbegrebet (Stengers & Latour, 2014; 

Whitehead, 2010 [1929]). Der er ikke plads til guder eller andre religiøse objekter 

i altheden i den intersubjektive subjektivitet, og religiøse forestillinger må vige til 

fordel for erfarelsen som den dybe, transformative oplevelse. Af denne grund 

bliver jazzens store stjerner heller ikke ophøjet til guder men snarere opfattet 

som store vejvisere, lærere og døråbnere, der har evnen til at få erfarelsen (som 

det magiske, åndeligt opløftende, mind-blowing og universal love) til at opstå i 

mødet mellem jazzmusikere, tilhørere og spillested.  

Understøttende teoretiske perspektiver 
Dette kapitel slutter med en gennemgang af to understøttende teoretiske 

perspektiver for afhandlingens analyser i form af praksisteori og situeret læring. 

Praksisteori er relevant for denne undersøgelse som en udvidelse af 

musiketnologiens rammer for teoretisering af musikalsk virksomhed, og jeg 

inddrager praksisteori for at kunne tilføre feltet ny viden om forbindelsen 

mellem jazzperformance, jazzkultur og musiktradition. Endelig tilbyder situeret 

læring et vigtigt teoretisk perspektiv på praksisfællesskabers udvikling som social 

ontologi formet også af modsigelses- og konfliktfyldte processer. 

Praksisteori 
Moderne social teori har udviklet forskellige måder at forklare handling og social 

orden; og praksisteori er én blandt flere typer kulturel teori. Hvor nogle 
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teoretiske bud på, hvordan vi kan forklare handling og social orden tager afsæt i 

individuelle mål, intentioner og interesser (formålsdrevet), så tager andre 

teoretiske bud på handling og social orden udgangspunkt i de kollektive normer 

og værdier som skaber af konsensus (normdrevet). I begge de to positioner er 

den mindste analyseenhed for det sociale den menneskelige bevidsthed, idet 

bevidstheden er udgangspunktet for såvel mål, intentioner, interesser og 

værdier; og ”the social can be found, so to speak, in the ’head’ of human beings.” 
(Reckwitz, 2002, p. 247) 

Praksisteori repræsenterer et alternativ til såvel de formålsdrevne som de 

normdrevne sociale teorier. Det manifesterer sig i den måde, praksisteorien 

lokaliserer det sociale felt; og hverken bevidsthed, diskurs eller interaktion er i 

denne optik det rette afsæt for analyse. Praksisteori placerer det sociale i 

’praksisser’ i en speciel forstand, som kræver en kvalificering. Når vi benytter 

begrebet ’praksis’ (tysk: Praxis) i dets dagligdags forstand, så fungerer det som 
en generel henvisning til de konkrete handlinger og begivenheder, vi er en del af 

– i modsætning til begrebet ’teori’ eller ’tænkning’, hvor vi forholder os refleksivt 

til praksis. De praksisser (tysk: Praktiken), som praksisteori er optaget af, udgøres 

af systematiske, rutineprægede aktiviteter, som indeholder flere elementer, der 

er vævet ind i hinanden – som for eksempel forskellige former for fysiske 

aktiviteter, bevidsthedstilstande (intentionalitet, drømme og mål) samt brugen 

af ting og instrumenter. 

I et praksisteoretisk blik udgør en jazzmusikers performancepraksis (Praktik) 

dermed et mønster eller et netværk af mange forbundne aktiviteter, hvis 

eksistens – forstået som jazzperformance – ikke kan reduceres til enkelte af de 

forbundne aktiviteter. Den enkelte jazzmusiker er ’bærer’ (Träger) af en 
jazzperformance og i realiteten af mange forskellige praksisser, som både kan 

være forbundet eller ikke-forbundet hinanden i forskellige situationer. Dermed 

kan praksisteorien placere jazzmusikerens fysiske og mentale aktiviteter (som 

f.eks. instrumentbeherskelse, kropsbevidsthed, know-how og forståelse) som 

elementer og kvaliteter, der ’bor’ i praksisser (Praktiken) i modsætning til en 

forståelse, der placerer disse elementer og kvaliteter i den enkelte jazzmusikers 

viden og kunnen. 

Dette muliggør musikeres og publikums fulde og udelte deltagelse i 

jazzperformance, da det at improvisere jazz ikke længere er en immanent 

egenskab hos en eller flere jazzmusikere, men derimod et mønster af aktiviteter, 

der er tilgængelig for de musikere og tilhørere, der indgår i denne praksis forstået 

som et netværk af elementer og aktiviteter: at stå på en scene og spille, at sidde 
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ned og lytte, at klappe etc. Med andre ord, en jazzperformance er denne 

begivenheds samlede handlinger, oplevelser og ytringer, som ikke blot er 

umiddelbart tilgængelige for de jazzmusikere, der improviserer men ligefrem for 

alle de, der bidrager til at ’bære’ denne praksis. Set fra en praksisteoretisk 
position er ’praksis’ (Praktik) i sit grundfjeld ’social’ forstået som menneskers 
måde at handle og erkende på gennem elementer og aktiviteter. ’Interaktion’ er 
en mulighed men ikke en nødvendighed. 

Praksis i forandring 
Et andet understøttende teoretisk perspektiv er situeret læring udviklet af Jean 

Lave og Etienne Wenger.  

Det er ikke viden, der udvikler det sociale liv eller er socialt liv, men det 
er snarere praxis, det sociale livs frembringelse og handling, der 
producerer kundskaber i forandring som del af den løbende praksis. 
Som det mest generelle argumenterer teorien om social praksis for, at 
det sociale liv er et spørgsmål om den menneskelige praksis sociale 
ontologi, ikke dens epistemologi, og afgjort ikke den epistemologiske 
produktion af det sociale liv. (Lave, 2009, p. 16) 

Situeret læring tager sit afsæt i mesterlæren i en kritik af konventionelle teorier 

om læring, handling og social forvandling og er således i pagt med 

musiketnologiens forståelse af læring som praksisbaseret transmission af 

kundskaber. Laves teoriapparat, der oprindelig var tænkt frem som en måde at 

kunne rumme modsigelses- og konfliktfyldte processer i forpligtende 

praksisfællesskaber, kan dermed tilbyde en teoretisk ramme for jazzmusikeres 

måder at lære at spille jazz. Ifølge denne læringsteori er læring en integreret del 

af enhver løbende praksis, hvilket leder til, at alle praksisser indebærer læring. 

Læring er her et socialt fænomen, hvor relationerne mellem veteraner, 

nyankomne, artefakter og forskellige praksisfællesskaber udspiller sig: her er de 

nytilkomne ikke blot stillestående modtagere af information med derimod aktive 

og legitime udøvere, og de får gennem en perifær deltagelse i praksis mulighed 

for at lære musikken at kende gennem at skabe den i modsætning til blot at lære 

om den (Lave, 2009, p. 10). 

Situeret læring er et opgør med dualistiske antagelser inden for herskende 

teorier om uddannelse og læring, der anså tænkning og handling, individ og 

verden samt bevidsthed og krop som adskilte dele. I Laves teoretiske perspektiv 

kan det sociale liv ikke reduceres til transaktioner og problemløsende aktiviteter, 
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og praksisfællesskabets socialitet kan på samme måde ikke essentialiseres i 

idealtyper, abstrakte opfattelser og konventionelle antagelser. Dermed var Lave 

også nødt til at kritisere teoriens ide om veteraner og nyankomne, idet den som 

ide betragtet umiddelbart syntes at se på læringsprocessen i én retning fra den 

uerfarne nyankomne til den erfarne veteran; alle nyankomne er dermed som 

følge af Laves kritiske revision ikke elever og alle veteraner ikke lærere – 

tværtimod giver deltagelsen netop mulighed for, at alle lærer af hinanden i 

praksisfællesskabet. Teorien om situeret læring bidrager med en insisteren på, 

at praksisfællesskaber ikke er en social kategori eller en abstrakt ide om en 

gruppe men derimod en understregning af, 

[a]t mennesker er gensidigt engagerede i at gøre noget sammen. For at 
en næste generation kan deltage, er denne gøren nødvendig for at 
opretholde de kulturelle praksisser, som de laver om og inddrager i 
deres eget liv. Men både veteraner-nyankomne relationer og 
relationerne mellem forskelligt situerede deltagere rummer 
spændinger, der bidrager til at generere de begrebsmæssige 
kompleksiteter i ‘legitim perifer deltagelse’. (Lave, 2009, p. 11) 

Det fremgår, at Lave og Wengers læringsteori understreger de teoretiske 

antagelser om jazzmusikeres skabende praksis, udøvelse og læring, som 

musiketnologien, praksisteorien og den filosofiske æstetik tegner op. Det 

sammensatte begreb om ’legitim perifær deltagelse’ rummer nogle svagheder, 
idet begrebernes modsætninger i det illegitime, det centrale og i ikke-deltagelse 

også er en del af praksisfællesskabets liv i form af jazzens vulgaritet, dens 

selvhævdelse og dens oprør, som vi så det i kapitel 4. Lave skriver i denne 

forbindelse, at 

”[v]i skulle have gjort det mere klart, at (og hvordan) institutioner, 
kapital og produktivkræfter giver mennesker magt over legitimitet, 
periferitet og deltagelse uden at adskille det ene aspekt fra de andre … 
[o]rdet ‘deltagelse’ kunne læses dobbelt, som ‘en person der deltager’ 
og som ‘en praksis, der deltages i’. Så legitim perifer deltagelse beskrev 
personers praksis i relation til praksisfællesskaber. Ligeledes fra den 
anden side af relationen, praksisfællesskaber består til dels af dens 
deltagere. (Ibid.) 
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Brugen af begrebet ‘legitim perifær deltagelse’ afstedkom, at det af mange 

teoretikere – i det legitimes betydning af ’at være i overensstemmelse med’ – 

blev set som en teori om harmoniske praksisfællesskaber fokuseret på 

problemløsning. Denne reduktion af det sociale mulighedsrum var noget, som 

Lave selv tog afstand fra; tværtimod tænkte hun begrebet som et analytisk 

begreb, ”[d]er skulle åbne blikket for de modsigelses- og konfliktfyldte processer, 

hvorved samspillet mellem nytilkomne og veteraner reproducerer og forandrer 

praksis, og udvikler identiteter.” (Lave, 2009, p. 9). Netop dette blik på social 

teori som et blik også på heterogenitet, kompleksitet og konflikt som generative 

i praksisfællesskaber, det giver denne undersøgelse mulighed for at favne 

jazzmusikeres samlede praksis; og dermed er også de diskussioner, slagsmål, 

udgrænsninger og brud, som præger jazzens performance, meningsfylde og er 

konstituerende for denne musikkulturs trivsel og udvikling.  
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JAMSESSION 

Afhandlingens tredje del indeholder casestudier, der illustrerer aspekter af 

erfarelse og auralitet i fem forskellige jazzperformance situationer. Dette kapitel 

undersøger afhandlingens problemstilling inden for jamsession som den første 

jazzperformance situation med fokus på de særlige implikationer, som denne 

performance situation har. Det er specielt for jamsession, at det er en helt åben 

performance situation, hvor unge, uerfarne musikere spontant prøver kræfter 

med ældre erfarne musikere i overværelse af et publikum, der anerkender og 

forventer denne socio-musikalske eksperimenteren med musik, musikere, 

spillested og publikum. 

Kapitlets tese er, at erfarelser af eksperimenter med musikkens udtryk, med 

nye musikerkonstellationer og med nye kombinationer af udøvere og 

medskabende tilhørere er grundlæggende for jazzkulturens fremadrettede 

udvikling og trivsel. Jamsession er som performance situation betragtet 

konstituerende for de øvrige performance situationer, idet det er her, at nye 

jazzmusikere optages i kulturen og grunden lægges til dannelsen af nye 

jazzgrupper. 

Kapitlet begynder med en redegørelse for nogle etiske udfordringer i 

feltarbejdet på jamsession scenerne i København og New York og fortsætter 

derefter med at diskutere, hvilke dynamikker, der kendetegner en jazzgruppes 

performancevirksomhed. Derefter diskuterer kapitlet jamsession som 

performance situation, og endelig bruger kapitlet disse erfaringer i en analyse af 

to jamsession scener i henholdsvis København og New York. 
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Etiske udfordringer 
Dette kapitel rapporterer fra jazzperformances, hvor jeg ikke selv medvirker som 

musiker.  Forud for de to feltarbejder ved jamsessions på La Fontaine i 

København og på Small’s Jazz Club i New York, som dette kapitels analyser 

trækker på, så havde jeg studeret jamsessions på Blågårds Apotek som 

deltagende musiker på scenen. Det gav mig mange spændende indsigter at 

studere de socio-musikalske jam-eksperimenter inde fra musikken selv; men da 

jeg i afhandlingens næste kapitel, Spillejob, netop i høj grad fokuserer på min 

rolle som deltager i et analytisk autoetnografisk blik, så følte jeg det nødvendigt 

at indtage en mere distanceret observatør rolle i denne analysedels øvrige fire 

kapitler for på den måde at balancere det autoetnografiske blik med en analytisk 

afstand til feltet. 

Min feltrolle har derfor i dette kapitel status af forskellige grader af 

observatør som deltager, hvor jeg anlægger en analytisk distance til 

jazzperformance og til spillestedet. Jeg lægger her vægt på ideen om ’forskellige 
grader’, idet jeg hurtigt oplevede det som en udfordring, at min observatørrolle 
som udgangspunkt kun gav adgang til nogle typer data som anført af 

Hammersley & Atkinson (2007). Da jeg som jazzmusiker hidtil kun har oplevet et 

spillesteds forskellige rum og rutiner indefra så at sige, så var jeg ikke bevidst om, 

at et spillested består af mange forskellige rum defineret af en vekslende grad af 

offentlighed. Mens spillestedets scene og publikumsareal ligger i fuld 

offentlighed, så er spillestedets køkken, bandrum og baggård, hvor musikere står 

og ryger i pausen, kun åbent for de musikere, der spiller jobbet samt for de 

musikere, der er oppe og jamme. 

Da jeg ikke selv skulle spille på La Fontaine, og da jeg ikke kendte den 

bartender, der var på vagt den aften, jamsessionen skulle afholdes, så blev jeg 

meget bestemt afvist af bartenderen, da jeg forsøgte at gå ud i køkkenet, der 

også fungerer som musikerrum. ”UD af min bar!” blev der råbt til min store 

overraskelse, og jeg indså pludselig, at jeg nu – i min feltrolle som observatør – 

ingen adgang havde til musikerrummet. Jeg stod ’udenfor’ min egen musikkultur. 

Samtidig ville jeg gerne ud bagved og snakke med de jazzmusikere, der skulle 

jamme, og løsningen blev, at jeg fik fat på en af musikerne, der straks sagde god 

for mig i baren og i samme bevægelse skaffede en fadøl til mig. Snart efter sad 

jeg sammen med mine musikerkolleger og drak fadøl, som jeg har gjort det 

utallige gange før. Den store forskel var, at jeg i min egen bevidsthed var til stede 

som observatør og ikke som deltager; jeg var denne aften en forsker på 

feltarbejde, og for ikke at lave skjult observation bad jeg med det samme om 
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tilladelse til at referere også fra vores samtaler i bandrummet på den betingelse, 

at vi kunne tales ved dagen efter og uddybe de betragtninger, som denne aften 

blev gjort i kampens hede. 

Dette kapitel er dermed præget af en analytisk distance, hvor jeg, udover 

mine analyser, ønsker at lade feltet tale med sin egen stemme gennem de 

respondenter, der deler deres fortællinger.  

Jazzperformance som gruppedynamisk eksperiment 
Kapitel 4 foretog en analytisk gennemgang af litteratur om improvisation og 

performance. Forskellige perspektiver såsom realtidskomposition (Berliner), 

interaktiv lyttende dialog (Monson), synkronisering af inspiration (Borgo) og 

transmission af personlighed (Lewis) peger alle på jazzperformance som et 

spontant, gruppedynamisk eksperiment, der bliver til i begivenhedens levende 

nu.  

I den jazzkultur, som denne afhandling interesserer sig for, har gruppen en 

særstatus, uden at det betyder en svækkelse af den enkelte musikers individuelle 

frihed til at præge musikken. Ganske som en saxofon er væsensforskellig fra en 

kontrabas i såvel udtryk, funktion og rolle, så er jazzmusikere væsensforskellige 

i deres lyd, stil og personlighed. Smågruppejazzen har historisk indrettet sig på 

den måde, at den musikalske klang- og udtrykspalet oftest dækkes af en række 

instrumenter med én musiker på hvert instrument, der tilsammen fuldender 

jazzgruppens udtryk. Trommeslager, bassist, pianist, guitarist og saxofonist er 

således – samtidig med at de udgør en gruppe med ét samlet udtryk – alene på 

scenen med netop deres instrument. Dette resulterer i en dynamik, hvor alle er 

ledere med stor autonomitet i forhold til netop deres instruments muligheder 

for at farve gruppens samlede udtryk samtidig med, at musikerne må lade 

musikken og den fælles improvisative begivenhed bestemme, hvilken vej 

musikken skal bevæge sig. Det forhold, at en jazzgruppe udgør en gruppe af 

solister gør, som vi så i kapitel 4, at jazzmusikere får plads til at se dét at spille 

som en personlig bekendelse, hvor gruppens jazzimprovisationer også udgør 

sanselige beretninger om hver enkelt musikers dybt personlige liv og oplevelser. 

Jazzgruppens liv udgør et ofte konfliktfyldt gruppedynamisk eksperiment, 

hvor stærkt personlige stemmer og viljer igennem deres unikke instrumenter 

brydes mod hinanden i jazzperformancen. Dette på mange måder risikable 

eksperiment er selve kernen i jazzkulturen, hvor hverken, musik, udtryk, energi 

eller puls er givet på forhånd. Musikerne skaber musikken på scenen i samspil 
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med publikum på baggrund af et ofte ganske spinkelt forlæg, og det går ofte galt 

i musikken: det swinger ikke, musikere går fejl af hinanden og vender slaget, og 

der opstår rod i formen. Laves (2009) teori om det sociale samspil som 

modsigelses- og konfliktfyldte processer giver os mulighed for at forstå 

musikalske fejl og konflikter på scenen som andet og mere end noget, der skal 

undgås; Lave forklarer her, at netop disse konflikter mellem musikeres forskellige 

udtryk og opfattelser af musikkultur og mellem nytilkomne og veteraner udgør 

en dynamisk heterogenitet og kompleksitet i praksisfællesskaber, som hjælper 

til at regenerere og forandre praksis samt udvikle identiteter. 

Det er ikke et mål for jazzmusikere at undgå sådanne kriser på scenen eller 

søge mod konsensus, det er tværtimod snarere et mål at tage endnu flere 

chancer og dermed øge såvel risikoen for at fejle som muligheden for at skabe 

unikke og stærke musikalske udtryk. Og i en vis forstand gør netop denne 

utæthed i jazzgruppens udtryk, at en jazzperformance er langt mere end en 

formidling af jazzmusik. Vi bliver som tilhørere inviteret helt med ind i skabelsen 

af musikken på godt og ondt, og vi kan, som var det en boksekamp, følge 

skabelseskampen slag for slag. Dette underbygger tesen om jazzperformance 

som en grundlæggende aural praksis, idet ethvert evt. skriftligt forlæg må vige til 

fordel for det, som Colin Cherry (1978) i bogen On Human Communication 

beskriver som musikkens temporalitet. Da jazzmusikerne i deres improvisative 

tilgang til sammenspillet i gruppen kommunikerer i tid, så bliver der hurtigt ’langt 
hjem’ til musikkens forlæg (se også afsnittet om Auralitet i kapitel 5). Jazzens 

tradition, ’sproget’ og de kulturelle koder er umiddelbart tilgængelige for det 

aurale, og ’det improviserende nu’ går derfor af med sejren.  

Musikken lykkes, bl.a. fordi musikerne hjælper hinanden undervejs, giver 

hinanden plads og justerer på formen med ad hoc løsninger, der måske og måske 

ikke viser sig at virke. Der er intet at gøre ved det, da det, der er spillet jo er spillet 

og dermed et irreversibelt faktum. Set som temporal irreversibilitet resulterer 

jazzperformance derfor altid i kaotiske begivenheder, som ikke desto mindre kan 

erfares som helstøbte og fuldkomne på samme måde, som skyer på himlen kan 

være smukke – som en slags helstøbt, harmonisk formet udtryk uagtet, at skyer 

i realiteten er et resultat af kaotiske, ustyrlige forbindelser mellem temperatur, 

lufttryk, vind og vanddamp. I dette kaotiske performance møde mellem 

forskelligheder – mellem et forud komponeret tema og improvisation, mellem 

saxofon, klaver, guitar, bas og trommer, mellem fem musikpersonligheder, et 

publikum og et spillested – så kan harmoni og orden opstå i jazzperformancens 

samskabelse båret af mødet mellem forskellige energier og formater; og det er 
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her i dette møde mellem musik, musikere, publikum og spillested, at 

jazzperformance bliver meningsfuld som de begivenheder, hvor forskellige 

former for erfarelse kan opstå. 

Jamsession: jazzkulturens vandhuller 
Musikforskningens fokus på musikken selv op igennem det meste af det 20. 

århundrede gjorde, at de første studier af jazzmusikkens traditioner for 

jamsession blev udført af sociologer og antropologer såsom Howard S. Becker 

(1951), William Bruce Cameron (1954), Alan P. Merriam og Raymond W. Mack 

(1960). Sidstnævnte skrev i The Jazz Community, at ”[r]elatively little attention 

has been devoted to the study of social groups in jazz and, with some exceptions, 

what literature exists is primarily descriptive and widely scattered.” (1960, p. 

211). Det sociologiske og antropologiske fokus på jazzens sociale grupper gjorde 

så til gengæld, at musikken for en stor del blev forbigået. I stedet fokuserede 

denne tidlige forskning i jamsession på jazzmusikere som outsidere, på deres 

vulgaritet og intolerance og på jamsession som jazzmusikeres spontane, 

indforståede og socialt tillukkede fritidsbeskæftigelse. Cameron skriver i 

Sociological Notes on the Jam Session:  

The jam session is a transitory recreational association of an elite. It is 
an informal but traditionally structured association of a small number 
of self-selected musicians who come together for the primary purpose 
of playing music which they choose purely in accordance with their own 
esthetic standards and without regard for the standards of the buying 
public … For outsiders, the intensity of distaste the jazzman feels 
toward money-making commercial dance music surpasses belief. In a 
very real sense the session is a ritual of purification for him – a self-
cleansing by the reaffirmation of his own esthetic values. (Cameron, 
1954, pp. 177–178) 

Hvor denne tidlige analyse ikke formår at trænge ind bag en overfladisk og 

direkte fjendtlig observation af en kultur, som den ikke kan begribe, så forsøger 

Merriam og Mack at inddrage et jazzmusiker perspektiv på jamsession i et ønske 

om at balancere deres analyse; og saxofonisten Bruce Lippincott giver i deres 

studie et helt andet billede af, hvad en jazz jamsession kan være: 

One of the greatest joys of jazz is this camaraderie, when everyone is 
attentive, economical in good spirits; then the ensemble melody is 
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played with no brazenness; the solos are related to the mood of the 
entire piece; each new soloist takes, without premeditation, the final 
phrase of the former soloist and tries to develop the ideas of it, then 
hands it onto the next man. When the piece is finished, each man feels 
glad he was part of the whole. (Lippincott i Merriam & Mack, 1960, p. 
220) 

Dette blik på samskabelsen og fællesskabet peger frem mod forskningen i 

jamsession i slutningen af århundredet, og Berliners (1994) Thinking in Jazz er et 

af de første større studier af jazzmusik, der betragter jamsession som socio-

musikalsk kulturelt felt. Denne bog betragter på linje med Stebbins’ teori om 

jazzkultur (se også afsnittet Jazzperformance i kapitel 5) jamsession som en af de 

mest centrale af jazzkulturens institutioner, og jamsession er her det sted, hvor 

både musik og musikere sætter hinanden i stævne: ”[m]usicians from different 

parts of the country eventually participate in an extensive network of events in 

New York City, mixing in with players from everywhere.” (1994, p. 43). Berliners 

studie betoner jamsession som jazzkulturens transmission af sig selv gennem 

erfarne jazzmusikeres åbenlyse glæde ved at dele deres viden og kunnen med 

unge jazzmusikere på jamsessions, her italesat af trompetisten Art Farmer om en 

jamsession med Roy Eldridge: ”[s]ince [Eldridge] was on his night off, he went 

back to his hotel and got his trumpet and brought that back and played it with 

us. It was just wonderful because he was at one of his peaks of popularity. For 

him just to spend his night off with some dumb kids was really marvelous.” 

(Farmer i 1994, p. 45). 

Scott Deveaux (1999) tilføjer i sin bog The Birth of Bebop: a Social and 

Musical History et perspektiv omkring jamsession som en konsekvens af 

jazzmusikernes behov for et fristed. Musikernes behov for at eksperimentere 

med musikken og musikerkonstellationer nødvendiggør en performance 

situation, der kan rumme og indarbejde fejltagelserne, misforståelserne og de 

tilsyneladende mislykkede eksperimenter i nye udtryk. Hvor Spillejobbet som 

performance situation fokuserer på erfarelsen af fordybelse er jamsession 

snarere jazzkulturens krav om et frirum på musikernes egne betingelser. 

Deveaux skriver: 

Jazz musicians submit to the indignities of commercial entertainment 
to support themselves, so that they will be free – on their own time and 
away from the public eye – to reconstitute the music on their own 
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terms. The jam session is not simply a form of escape, but an act of 
defiance. (DeVeaux, 1999, p. 205) 

Dette musikalske frirum har ikke desto mindre, som kapitlets analyser vil vise 

det, et publikum, som netop søger erfarelser af eksperiment og risikovillighed.  

Mestring af deltagelse 
Begrebet ”Jam” har flere betydninger – at ’presse noget sammen’, at ’skabe 
forstyrrelser’, noget ’sødt og velsmagende’ og at ’sidde fast’ eller ’gå i stå’29. Alle 

disse betydninger er relevante for jazzkulturens jamsession praksis, hvor 

musikere og tilhørere ofte stuves sammen i stuen, i et lille øvelokale, på et 

værtshus eller en klub med skummende fadøl, snacks og cigaretter. Jamsession 

har historisk været (og er fortsat i dag) henlagt til ydmyge steder; og værtshuse 

og kælderlokaler, hvor der knap nok er plads til en scene, lægger scenegulv til 

denne form for jazzperformance. Nogle af de største landvindinger i jazzens 

historie har udspillet sig på små ydmyge steder i belastede bydele, hvor 

musikbegivenheden har transformeret de ofte ikke så spændende omgivelser til 

vigtige ikoner i jazzkulturen. Da Miles Davis i 1944 for første gang så The Three 

Deuces i New York, var han overrasket over klubbens sørgelige tilstand: 

It had such a big reputation in the jazz scene that I thought it would be 
all plush and shit. The bandstand wasn't nothing but a little tiny space 
that could hardly hold a piano ... I remember thinking that it wasn't 
nothing but a hole in the wall. (Davis i DeVeaux, 1999, p. 284)     

Jamsession har gået hånd i hånd med jazzens udvikling som en privat 

undergrundsaktivitet i øvelokaler, kældre og private hjem indtil 1930erne, hvor 

initiativer som Milt Gablers Commodore Record Shop på 42nd Street ledte til 

nogle af de første halvoffentlige jamsessions i New York. Gabler havde fået den 

ide, at live jazz kunne være en god reklame for hans pladeforretning, og det blev 

starten på søndag eftermiddags jamsessions. De improviserede jamsessions i 

Gablers forretning var i princippet åbne for alle, men i realiteten blev kun de 

kunder, der havde betalt to dollars for en plads i hans kartotek, inviteret med. 

Senere kom steder til som The Onyx Club, Famous Door, The Three Deuces, 

Monroe’s Uptown House, Minton’s Playhouse og Kelly’s Stable, og med 

                                                           
29 Online Etymology Dictionary, 2015. Begrebet ‘jamsession’ er historisk blevet tilskrevet 
afrikansk amerikanske jazzmusikere (Kenney, 1995, p. 115). 
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indførelsen af Monday Celebrity Nights på Minton’s Playhouse i 1942 nåede 

jamsession kulturen et højdepunkt (DeVeaux, 1999, p. 278). Denne tradition fra 

1940ernes New York lever stadig i dag, hvor netop søndage og mandage er faste 

jamsession dage i både New York og København. 

Det er en vigtig pointe, at jazzmusikere ikke har så meget at sige om selve 

den musik, der opstår ved en jamsession, da den ikke ’findes’ før den bliver 
improviseret og straks derefter er forsvundet igen. Det er svært at 

konceptualisere og objektgøre den musik, der opstår ved en jamsession, som ’et 
værk’, da det som anført handler om transformative socio-kulturelle happenings 

på vilkårlige steder snarere end om distinktioner af funktion eller klasse. Berliner 

lægger i sin analyse af jamsession vægt på læringspotentialet ved musikernes 

uformelle møde på scenen, hvor der ikke er udefra kommende krav til repertoire, 

sætlængde m.v.; musikerne har her friheden til at tage chancer i musikken (1994, 

p. 42). 

Som et modbillede til denne jambaserede jazzkultur findes den ide- og 

konceptbaserede eksperimentaljazz, der ikke føler sig tilpas i jamsession 

formatet. Dette har berøring med afhandlingens forspil og de to forskellige 

fortællinger om, hvad jazz er og kan være. Her står jazzkulturens sociale liv over 

for jazz som kunstnerisk ide, koncept og produkt. Ideer og koncepter må, som vi 

har set det, vige pladsen i jamsession begivenheden til fordel for begivenheden 

selv. Jamsession begivenheden er spændt ud i det kaotiske møde mellem 

tradition, musikere, publikum og musikkens forlæg; og den konceptbaserede 

eksperimentaljazz kan derfor ikke trives med jamsession som performanceform, 

da værket spiller en afgørende rolle for denne udtryksform. Lewis (2009) skriver 

i sit studie af AACM, at den udbredte jamsession tradition var uforenelig med 

AACM musikeres ideer om deres nye udtryksformer i jazzen. De havde derfor et 

anstrengt forhold til jazzklubberne, da de ikke følte, at deres ’AACM-musik’ fik 

optimale vilkår; og i stedet blev de fleste AACM koncerter afholdt i teatersale og 

alternative venues. Jamsession som performance situation var i AACM’s optik en 

utidssvarende form (2009, p. 244), her formuleret af trompetisten Ishmael 

Wadada Leo Smith: 

I’ve never been excited about [jam] sessions. They play the same pieces 
all the time, and the same guys always trip people up. This whole notion 
of sessions has passed beyond its time, because it had this kind of 
competitive edge, kind of a bronco-busting competition … The thing in 
the AACM was always to present something with a notion of a concept. 
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Not just the piece, but the whole performance, had to have some kind 
of perceptual design. (Smith i Lewis, 2009, p. 244) 

Modsat Smiths analyse ovenfor viser denne afhandling, at jamsession kulturen 

fortsat findes og spiller en vigtig rolle for jazzens trivsel og udvikling i både 

København og New York; men, som han ganske rigtigt peger på, så er jamsession 

som jazzperformance situation ikke båret af hverken koncepter eller 

oplevelsesmæssigt design. Smith peger også på andre vigtige elementer i 

jamsession kulturen i form af dels den gentagne afspilning af de samme 

jazzstandards og dels, at kamp- og konkurrence-dimensionen er så 

fremtrædende. Dette forstår denne afhandling som vigtige aspekter af 

auraliteten. 

Ong (2002) skriver om orale kulturer, at de vedvarende må genfortælle 

historierne og synge de samme sange, da det, som ikke gentages og genfortælles, 

ellers vil forsvinde i glemslen. Viden og erkendelse er dyrekøbte ressourcer, og 

det betyder, at de, der formår at huske og genfortælle på en inspirerende måde, 

naturligt tildeles en høj status (2002, p. 41). Kampen om denne status er vigtig, 

da kulturens vidensressource og kundskaber i høj grad er bundet i 

jazzmusikernes performancepraksis; og det er afgørende hele tiden at sørge for, 

at de bedste repræsentanter for kulturen er i front: 

By keeping knowledge embedded in the human life world, orality 
situates knowledge within a context of struggle. Proverbs and riddles 
are not used simply to store knowledge but to engage others in verbal 
and intellectual combat. Bragging about one’s own prowess and/or 
verbal tongue-lashings of an opponent figure regularly in encounters 
between characters in narrative, [and] oral cultures reveal themselves 
as agonistically programmed. (Ong, 2002, p. 44) 

Denne aurale kampvillighed har historisk set resulteret i en række musiker udtryk 

for det, som sker under en jamsession såsom ’cutting sessions’, ’duels’ og 
’battles’, hvor musikere med både fine og mindre fine metoder sætter hinanden 

på prøve. Vi kan her se, at jamsession kulturen ikke blot handler om 

jazzmusikeres uformelle uddannelse i jazz som foreslået af Berliner; det handler 

også om jazzkulturens mulighed for at sikre, at det er de vigtigste og stærkeste 

jazzmusikere med den mest inspirerende jazzperformance, der fortsat er 

tilgængelige for fremtidige generationers legitimt perifere deltagelse i 
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jazzkulturen. Lave (2009) giver os mulighed for at forstå de jazzperformative 

udviklingskampe som andet og mere end formålsløse og destruktive 

forskydninger. Tværtimod er dette modsigelsesfyldte samspil mellem 

nytilkomne og veteraner netop det, der reproducerer praksis og udvikler 

identiteter.  

For AACM eksperimentaljazz musikerne handler det om at se på jazz og 

improvisation som kompositionsværker snarere end aurale gruppedynamiske 

begivenheder. Lewis skriver, at AACM aldrig organiserede jamsessions for deres 

medlemmer, og Smith uddyber: 

[w]e were looking at music in a much broader way than a lot of other 
people in the music community at that time …An AACM guy would 
never [just come up and play]. Basically, our thing was project-oriented. 
We did new music essentially every time we played; we had something 
we wanted to present, and we felt that nobody could really sit in with 
us unless they had rehearsed the music. (Smith i Lewis, 2009, p. 244) 

Smith illustrerer her den førnævnte forskel på at jamme og at øve. At jamme er 

en spontan og ikke-rettet aktivitet, og at øve er en strategisk og målrettet 

aktivitet; og de to former kan ikke let forenes, idet det indøvede værk – på grund 

af forventningen om en forudgående ’færdighed’ i indhold, udtryk og udvikling – 

ikke uden videre kan siddes ind i. Hvor projektet, værket, designet og ideen står 

centralt i den konceptbaserede instrumentaljazz, så er den jambaserede 

jazzkultur, som denne undersøgelse studerer, ikke optaget af værket i sig selv 

som f.eks. jazzstandards eller temaer men derimod i den temporale 

transformation af socio-musikalske begivenheder. Swinger det, brænder 

grupperne igennem, finder de på noget nyt over den gamle form? Alt kan bruges 

som et udgangspunkt, en lille frase, en blues eller en musical melodi. 

Alle jazzmusikere uden undtagelse har oplevet at stå på en jamsession ved 

scenekanten og prøve at mande sig op til at gå op og spille med, og for de fleste 

af os har vores første forsøg på at jamme måske været en nedslående oplevelse 

(jf. Tak til kapitlet i afhandlingens begyndelse). For en helt ung Charlie Parker var 

ydmygelsen måske større end for de fleste, da han forsøgte at jamme med Count 

Basies rytmegruppe; trommeslageren Jo Jones blev så vred over Parkers spil, at 

han skruede et bækken af sit stativ og smed det efter ham (Townsend, 2000, p. 

58). Andre har oplevet at skulle spille standards i umulige tonearter eller umulige 

tempi, og det kan, som også Smith påpeger det, måske opleves som unødvendigt 
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og ligefrem umusikalsk. Hvorfor ikke lade grupper indøve musikken hjemmefra 

og så spille den ordentligt og i god stemning i stedet for? Pointen er måske, at 

det midt i jazzperformancens livsglæde og uformelle humor også er dødsens 

alvor. Der er noget på spil, som handler om at blive i stand til at mestre 

deltagelsen i en jambaseret musikkultur – og det har konsekvenser at gå op på 

jazzens scene uden at have i det mindste slidt hårdt for at optjene sine 

musikalske og ekspressive lærepenge.  

Townsend skriver, at jamsession som praksis betragtet er blevet 

teoretiseret i idealformer enten (1) som en uformel, ’modersmål’ model for 

musikuddannelse, (2) som en dramatisk arena for styrkeprøve og magtkamp og 

endelig (3) som en politisk model for kollektiv skabervirksomhed (2000, p. 46). 

Som dette kapitel viser det, så rummer jamsession formatet aspekter af alle disse 

idealformer – og flere til. Spørgsmålet er, hvilke lokale udtryksformer, jamsession 

kulturen antager i henholdsvis København og New York samt hvilken betydning, 

de lokale jamsession scener har for jazzkulturen? 
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Jamsession scener i København 

Under den årlige Copenhagen Jazz Festival i juli måned vrimler det med 

jamsessions overalt i byen i de fjorten dage, som festivalen varer; men 

København har også nogle faste jamscener, som er aktive året rundt, og de 

udgøres af (1) Børneteatret på Christiania, (2) Galathea Kroen, (3) La Fontaine i 

indre by og endelig (4) Blågårds Apotek på Nørrebro (se figur 2).  

 

 
Figur 2: Fordelingen af Jamsession scener i København november 2014. 

I byens centrum ligger de to jamsession scener, der på hver deres måde er mere 

restriktive musikalsk set i deres omgang med jazzen; på Galathea Kroen spiller 

kun de musikere, hvis musik kroejeren personligt synes om, og på La Fontaine 

lægges der vægt på den mere professionelt spillede blues- og standardbaserede 

jazz. Der er for begge disse jamsteders vedkommende en klar forventning om, at 

musikerne ’tager sig af’ sit publikum og spiller jazz og blues, der vedblivende 

vinder genklang og holder gryden i kog. Det kræver betragtelig musikalsk erfaring 

og mod at vove sig ind på disse to jamsteder – og det er ikke usædvanligt for en 

ung musiker at blive afvist ved scenekanten, venligt, men bestemt. 

I hver sin retning mod nordvest og sydøst herfra ligger de mere ’åbne’ 
jamsteder. Fælles for Børneteatret og Blågårds Apotek er, at de ligger i såkaldt 

socialt belastede områder, hvor politiet ikke gerne møder op, med mindre det 

drejer sig om en narkotikarazzia eller alvorlige hændelser som f.eks. 

bandekriminalitet, der er udtalt i disse områder af byen. Ganske som jazzen i sin 
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barndom i USA var tæt vævet sammen med underverdenen, så befinder disse to 

jamsteder sig også midt i lovløshedens alternative brændpunkter. Børneteatret 

på Christiania ligger lige op til Pusher Street, hvor Hells Angels kontrollerer 

hashhandelen, og Blågårds Plads styres af indvandrerbanden Familia BGP. Hvor 

Galathea Kroen og La Fontaine er private virksomheder, så er Børneteatret og 

Blågårds Apotek non-profit foreninger, der sender overskuddet tilbage i 

aktiviteter i lokalmiljøet; et forhold, der kan forklare jamstedernes forskellige syn 

på musikalsk rummelighed. Børneteatret er musikalsk set det mest rummelige 

jamsession sted, hvor både standard jazz og mere frie udtryk kan ende i free-

form avantgarde multi-jams ud på de tidlige morgentimer. Blågårds Apotek er 

musikalsk åben på den måde, at her er der en stor rummelighed med hensyn til 

musikalsk niveau; alle er velkomne, og selv helt unge nybegyndere i jazzen føler 

sig her trygge nok til at turde gå op på scenen og høste de første live erfaringer 

på en københavnsk jazzscene. 

Fælles for de fire scener er dels, at det er ’gamle’ steder, der i flere årtier 
har præsenteret jamsessions og jazzperformances og dels, at det er værtshuse i 

klassisk forstand. Det er uformelle steder, hvor man kommer, som man er; og 

det ligger ligesom i luften, at en fadøl eller to venter på at blive drukket i godt 

selskab. De fire værtshuse er mere end blot spillesteder. De er tæt forbundet 

med lokalmiljøet som mentale vandhuller eller huler, og man kommer i lige så 

høj grad for at få en øl og spise mad som for at høre musik. I den forstand udgør 

de diffusionsåbne miljøer, hvor jazzen spiller også for dem, der ikke kunne 

drømme om at høre jazz. Ligesom den jambaserede jazzmusik skabes på 

baggrund af gamle musicalsange igennem improvisationens kreative kaos, så er 

jamsession værtshusene præget af gamle møbler, slitage i røde og brune toner 

og med små scener i gulvhøjde presset ind mellem træborde og stole. Klaveret 

er, som det er (hvilket oftest ikke er så godt), og det lille, slidte sanganlæg 

opfordrer til akustisk, håndspillet jazz. Der er plads til de skøre kugler og 

drukkenboltene, og jazzen og stamkunderne deles således om deres sted. 

Ligesom jamstederne er fordelt geografisk ud over Københavns centrum, så 

er spilledage og -tidspunkter også fordelt ud over ugen, så det er muligt at nå det 

hele, hvis man er til det. De faste, klassiske jamsession dage fra New Yorks 

historiske jamsession-tradition ligger fast med mandag aften kl. 20-23 på 

Blågårds Apotek og tirsdag aften på Galathea Kroen. Onsdag og fredag nat fra ca. 

kl. 01-04 er der jamsession på Børneteatret, og søndag aften kl. 21-01 er der 

jamsession på La Fontaine. På Galathea Kroen er jamsession specielle 
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begivenheder, der kan opstå spontant på alle ugens dage, og det er dermed 

muligt for enhver at fylde ugen op med mindst fem jazzbegivenheder. 

De fire værtshuse rummer en lang historie og mange traditioner, og 

stamkunder gennem mere end 30 år hænger i baren og vrisser, når der opkræves 

entré i forbindelse med egentlige spillejobs – var det ikke noget med, at hvis man 

allerede har sat sig ned og bestilt en øl inden, der kræves entré, så slipper man 

for at betale? Bartenderen kigger lidt skævt på sine gæster og nikker – hvis der 

altså ikke der bliver snakket for højt om det, så går det nok. Traditioner tilbage 

fra 1940ernes New York holdes i hævd, og der er altid fri entré, når der er 

jamsession. Hvor de jammende musikere på Minton’s Playhouse fik gratis mad, 
når de jammede mandag aften, så nøjes man i København med en fri genstand 

til de, der går op og spiller – bortset fra Galathea Kroen, hvor de jammende 

jazzmusikere ud over drikkevarer også får lov til at gå ombord i kroens ristaffel. 

Fælles for alle fire jamsteder er, at musikere, der kommer regelmæssigt og 

jammer bliver en del af familien – og så får man en øl, hvad enten man lige 

jammer eller ej. Man ender jo nok deroppe på scenen under alle 

omstændigheder.  

La Fontaine, København 
Klokken har passeret 21 en regnfuld søndag aften i februar, og oppe ad trappen 

i Kompagnistræde 11 er La Fontaine allerede propfuld af tilhørere. Stemningen 

er tæt med slidt træ-inventar, vinrøde vægge og natklub belysning. På trods af 

såvel klubbens som den jambaserede jazzmusiks høje alder, så er der ikke grå hår 

at finde blandt publikum denne aften. Det er unge mennesker i 20erne, der har 

fyldt klubben op, og store fadøl kæmper om pladsen med skærmtelefonerne på 

de små borde. Det er gratis at komme ind, og de fleste har ventet i mere end en 

halv time på, at jamsessionen begynder. Selv de bagerste ståpladser i 

rygekabinen er ved at være fyldt op, og oppe foran scenen er folk begyndt at 

sætte sig på gulvet.  

Baren på siden af scenen er fuld af kunder og i det lille køkken bag baren er 

musikerne i gang med aftenens første fadøl ledsaget af en Fernet Branca. 

Siddende på fadølsankre presset sammen foran opvaskemaskinen ryges der 

smøger og fortælles jazzanekdoter, og et par jazzmusikere kigger ud og forsøger 

at charme sig til en smøg og en fadøl på forskud. La Fontaine har den regel, at 

jammende gæstemusikere har ret til én og kun én genstand, og spørgsmålet er, 

om det kommer til at holde denne aften; måske, måske ikke! 
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Figur 3: La Fontaine, februar 2014. Egne fotos. 

Jesper Løvdal er jamsession vært, og han er en 43 årig tenorsaxofonist, som er 

tilbage i Danmark igen efter nogle års ophold i New York. Med sig til La Fontaine 

jamsession har han saxofonisten Søren Høst, bassisten Daniel Franck og 

trommeslageren Frands Rifbjerg. Det vil sige, næsten, for bassisten har vist sovet 

over sig. Løvdal får ringet til ham, og mens Daniel er på vej i en taxa diskuterer 

musikerne, om man skal gå i gang uden Daniel eller trække den lidt i ørene. 

Gruppen bliver enige om at vente lidt, og imens falder snakken på jazz, 

jamsession og La Fontaine. Løvdal fortæller: 

For mig har La Fontaine spillet en kæmpe rolle hele vejen igennem min 
karriere, og for de unge musikere, der kommer her, er det simpelthen 
et så ufatteligt vigtigt sted. Jeg har i rigtig mange år været her hver 
søndag og jammet, og det var her, vi prøvede os selv af, fik styr på nogle 
ting og fandt ud af, hvad det var, alle de fede jazzmusikere kunne. Det 
var jo så mystisk, når man bare hørte pladerne, for hvad fanden er det, 
de gør? Når man så ligesom endelig stod på scenen og jammede 
sammen med dem, så begyndte det jo at sive ind.  Jeg føler, at jeg er 
blevet uddannet på La Fontaine. Ekstremt meget. Den her gamle 
bodega, det her rum, der bare virker - det er fandeme ubetaleligt. Man 
kan ikke skabe det! Selv om man så gav os 30 millioner og sagde "så 
prøv at lave jeres jazzsted", så ville det ikke kunne lade sig gøre at 
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erstatte La Fontaine. Her er rummet, historien og magien til stede, det 
hele er der bare. 

Jeg nikker genkendende til Løvdals fortælling, for det gælder for os alle i dette 

lille køkken bag baren, at vi er vokset op med La Fontaine. Vi har siddet på 

fadølsankre i netop dette køkken i snart 30 år, og der er ikke rigtig sket de store 

omrokeringer i inventaret, siden vi kom her første gang. Selv om mange af os har 

gået på Rytmisk Musikkonservatorium eller som Frands på Det Kgl. Danske 

Musikkonservatorium – så er det på La Fontaine, at vores jazzdrømme har fået 

næring, er blevet udfordret for alvor og er blevet til virkelighed. Det er også her, 

at de store skænderier og slagsmål har fundet sted gennem tiderne, når 

jazzmusikere er blevet uvenner på scenen over musikken: hvorfor helvede kan 

du ikke dine standards, hvorfor hænger du med røven30, du løber jo som en 

sindssyg31, hvorfor er alt, hvad du spiller bare så enormt uinteressant? Opfyldt af 

jazz, fadøl og små skarpe ud på de tidlige morgentimer skal der ikke så meget til, 

før kæden hopper af; og historierne om jazzmusikere i nævekamp foran klubben, 

mens solen står op, er tilbagevendende og aktuelle. Jazz er ikke bare for sjov, og 

nogle gange er der virkelig brug for, at jamværten tager hånd om situationen. 

Løvdal fortæller: 

Det her er alvor. Der er en passion. Jeg kan blive nødt til at sige fra, når 
folk kommer op på scenen og begynder at køre ego-løb uden nogen 
musikalsk kerne. Så må jeg sige: 'Det her, det kan du simpelthen ikke 
gøre, for musikken betyder alt for os andre. Det her handler ikke om at 
promovere dig, det handler om, at vi gør det her sammen. Og du skal 
respektere os, der gør alt, for at du kan have det godt i musikken.' Jeg 
har slået i bordet og har også haft nogle opgør med folk, som er blevet 
sure og vil ikke snakke med mig mere. Så kommer de måske tilbage et 
halvt år efter og siger 'Det har jeg taget til mig'. Det handler ikke om, at 
en eller anden skal stå foran og bare være fed. Ofte kan det være et 
hårdt job at være jamvært, og det er også et pædagogisk job. Det kan 
skifte på et splitsekund, og så står man lige pludselig med nogle 
mennesker, der er helt urimelige og slet ikke vil forstå det sociale 

                                                           
30 Når en rytmegruppemusiker lægger sig så meget ’bagved’ slaget, at tempoet falder. 
Dette er en velkendt og meget brugt solistpraksis, men hvis en rytmegruppemusiker 
hænger, så risikerer han at trække hele gruppen ned i tempo. 
31 Her er det omvendt, hvis musikeren lægger sig for meget ’foran’ slaget, så tempoet 
stiger. 
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kodeks, som gælder, når vi spiller jazz sammen på La Fontaine. Så skal 
jeg jo på den venlige måde kunne fortælle folk, hvordan vi arbejder 
sammen, når vi jammer. Nogle gange står man jo med professionelle 
musikere, som har lidt svært ved at bedømme, hvad de egentlig kan få 
til at lyde godt i denne her jamsituation. De står måske med nogle 
idealbilleder af, hvad der kunne lade sig gøre, men samtidig ved jeg, at 
det altså ikke kan lade sig gøre med de mennesker, der er på scenen 
lige nu. Og så må jeg gå ind og sige ”Prøv nu at høre her, de her 
musikere kan ikke spille ”Inner Urge”32 i 7/4, og det går ikke, at du 
kalder den sang, bare fordi du har lyst til at spille den”. Der var en gang 
en fraktion af musikere, der gerne ville lave La Fontaines stil om og gik 
ind og sked på, hvordan stemningen i rummet var. De insisterede 
ligesom på at spille det, som de nu havde eksperimenteret frem et 
andet sted. Det gik ikke, og jeg mener virkelig, at der ikke er plads til 
det der på La Fontaine. Jeg er meget mere optaget af at respektere 
stemningen i rummet end at tvinge en enkelt mands værk igennem. 
Når vi jammer, så handler det om, hvad vi kan skabe sammen i 
øjeblikket; hvordan er stemningen og hvad er vores fælles 
udgangspunkt. Det er ikke interessant at udtrykke, hvad vi hver især 
har rodet med de sidste seks måneder. 

Løvdal illustrerer med sin fortælling en konfrontation mellem jazzmusikeres 

personlige ambitioner og et spillesteds socio-musikalske praksisrum – en 

konfrontation mellem repræsentanter for de to fortællinger fra afhandlingens 

forspil. Med Reckwitz (2002) og praksisteorien kan vi forstå baggrunden for 

Løvdals insisteren på at respektere stemningen på La Fontaine som det fælles 

udgangspunkt for musikere, publikum og spillestedsejer fremfor ”[a]t tvinge en 

enkelt mands værk igennem.” (Ibid.). Jazzmusikken – forstået som den samlede 

mængde forbundne socio-musikalske aktiviteter på La Fontaine denne aften – 

’bor’ dermed i praksisser fremfor i en eller enkelte jazzmusikeres ambitioner, 
viden og kunnen. Løvdals fokus på det fælles udgangspunkt placerer Løvdal og 

jazzperformancen på La Fontaine som en del af forspillets første fortælling: af 

jazzperformance som en folkebevægelse snarere end et elitært kunstprojekt.  

                                                           
32 Inner Urge, komponeret af Joe Henderson i 1964. Dette tema er kompliceret med 
vanskelige harmoniske progressioner spillet i et ofte højt tempo. Henderson skrev dette 
tema i vrede og frustration over problemerne med at overleve som jazzmusiker i New 
York (fra liner notes på Joe Henderson: Inner Urge, Blue Note 1966)   
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Tilbage i La Fontaines jamsession har der heldigvis ikke – indtil nu – været 

øretæver i luften denne aften. Humøret er højt og alle føler med Daniel, der 

sikkert sidder i taxaen og bander over sig selv. Klokken er nu 20 minutter over 

spillestart, og Løvdal beslutter at starte med at spille lidt duo med Søren; så er 

man da i gang. Straks derefter kommer Daniel ind fra regnen med sin kontrabas 

og forstærker, og efter en lille opstillingspause er kvartetten klar. Mens publikum 

tager varmt imod gruppen på scenen, går de i gang med at finde ud af, hvad de 

skal spille. Frands har travlt med at justere sine stativer, efter at Daniel Franck nu 

har stillet sin bas og forstærker op på den alt for lille scene; og Frands følger 

derfor ikke rigtig med i forhandlingerne om hvilken sang, gruppen skal spille. De 

andre bliver enige om Cole Porters musical hit ”I Love You”33. Løvdal begynder at 

tælle for, og først dér bliver Frands opmærksom på, at der er ved at ske noget. 

Han udbryder ”Hov, hvad spiller vi?”, men han når aldrig at få et svar, før Løvdal 

har talt til fire og musikken er i gang. Frands spiller de første takter på sit 

trommesæt uden at være klar over, hvad det egentlig er, han er i gang med at 

spille, og så falder det hele på plads, da han genkender sangen – nu er alle med, 

og La Fontaine er oppe at køre. 

En halv time tidligere sad gruppen ude i La Fontaines køkken og hyggede sig 

– hvorfor tænkte man ikke på at lægge et sæt eller i det mindste blive enige om 

nogle sange at begynde med? Det er som om, at det der med, hvad det lige 

præcis er, man spiller, ikke er så vigtigt. Løvdal fortsætter: 

Der er jo rigtig mange i miljøet i dag, der mere ser jazz som et værk 
skabt gennem en enkelt musikers genistreg og tonesprog; og det er så 
dét, som man mener skal præsenteres på scenen. For mig er musik en 
social ting, og det er bare ikke vigtigt, om et tema går i 7 eller 4. Det 
handler i stedet for om, hvor vi kan have det godt i musikken, når vi 
spiller sammen. Om det er den ene eller anden sang eller tema er 
utrolig uvæsentligt for os, når vi jammer. Det er slet ikke dét, der er 
pointen - tværtimod. Den magi, vi kan skabe på La Fontaine, den lever 
i sammenspillet og ikke i præsentationen af en eller anden original 
komposition. Så risikerer vi, at kommunikationen stopper, når det 
handler for meget om et værk eller en bestemt sang eller tema. Vi 
kommunikerer på så utrolig mange niveauer på én gang. Jeg ved godt, 
at der er mange, der driller jazzen med, at vi bare spiller kopimusik, 
fordi vi ofte spiller standards. Men det er jeg altså helt kold over for, 

                                                           
33 I Love You, komponeret af Cole Porter 1944 til musicalen Mexican Hayride. 
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fordi vores musik handler om noget helt andet. Fra splitsekund til 
splitsekund, så handler det udelukkende om kommunikation. 
Jazzstandards er universelle, og vi kan dem så godt, at de aldrig står i 
vejen for vores kommunikation uanset hvor i verden, vi er og med 
hvem, vi spiller. Jeg stod for nylig i Paris og skulle spille med en fransk 
musiker, der ikke kunne et ord engelsk. Jeg kunne ikke et ord fransk, 
men jeg fik sagt Autumn Leaves, og så kørte det bare. Vi var 
fuldkommen på bølgelængde med referencerammer og det hele; og 
først og fremmest, så var der passion! Og efter det nummer, så elsker 
man bare hinanden, og vi ender med at omfavne hinanden. Vi har slet 
ikke talt sammen men har virkelig knyttet et følelsesmæssigt bånd, som 
går langt ud over ethvert sprog. Hold kæft, sikke en gave. Tænk at vide, 
at vi har venner i Barcelona, i Peking og i New Orleans, som bare har 
fuldkommen den samme passion som os. Det er sgu’ virkelig universal 
love… 

 
Figur 4: Jesper Løvdal Kvartet på La Fontaine, februar 2014.34 

Musikken spiller videre. Gruppen har spillet mere end en time nu uden pause, og 

Løvdal ser ikke ud til at ville lægge an til at slutte sættet lige med det første. Det 

går også godt, publikum er tændt, og der er en intens stemning af både 

opmærksomhed og hæng-ud hygge. En ung trompetist og en saxofonist er 

                                                           
34 Jesper Løvdal (ts), Søren Høst (ts), Daniel Franck (b), Frands Rifbjerg (dr). 
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kommet op på scenen, og efter lidt snak frem og tilbage enes man om spille 

musical hittet ”Have You Met Miss Jones”35. Løvdal når ikke lige at få introduceret 

sangen i mikrofonen, og det ser ikke ud til at betyde hverken fra eller til; bare så 

længe musikken spiller, er alle glade. Som jamvært lader han sine gæster tage de 

første soloer. Der er lidt usikkerhed omkring akkorderne i B-stykket i 

trompetistens solo, og det er der tilsyneladende ingen, der tager sig af. Men 

Daniel har hørt det, og for at hjælpe spiller han et par ekstra klare grundtoner på 

de rigtige steder. Han gør det diskret, men det er alligevel et klart internt signal i 

gruppen: slå lige ørerne ud, venner! 

 
Figur 5: Frands Rifbjerg (dr) og Daniel Franck (b) på La Fontaine. 

Den unge trompetist lyder godt men er også lidt søgende i sit spil, som om han 

leder efter den helt rigtige energi. Han spiller lange, meningsfulde linjer og har 

god time 36 , men det er som om, han ikke helt smelter sammen med 

rytmegruppen, der står bag ved ham og fyrer den af. Hvordan kontakter man en 

rytmegruppe i sin solo, hvordan spænder man slaget op, så det begynder at 

gnistre? Hvordan kan man få en principielt ’god’ improvisation til at blive noget, 
som virkelig også er værd at høre på? 

Løvdal sætter sig ned på scenekanten for at lytte til sin unge blæserkollega. 

Trompetisten slutter sin solo af, mens det unge publikum klapper høfligt efter 

                                                           
35 Have You Met Miss Jones, komponeret af Rodgers & Hart 1937. 
36 Time: et jazzbegreb, der udtrykker, at en musiker er i stand til temporalt at placere sine 
rytmiske og melodiske fraser i forhold til musikkens puls på en måde, som skaber et 
ekspressivt liv i udtrykket.   
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soloen; og så er det en ung saxofonists tur til at improvisere. Frands og Daniel 

pumper videre med et på én gang bredt og skarpt swingende beat; de er tændte 

i aften, og det smitter hele klubben med den der helt specielle jazzvibration. Også 

saxofonisten lægger ud med at spille lange linjer som en slags understregning af, 

at han har kontrol over situationen. Men det er en udfordrende besætning at 

spille med. Der er ingen pianist eller guitarist og dermed ikke noget harmonisk 

fundament at spille på bortset fra Daniels dybe bastoner. Der er i virkeligheden 

alt for meget plads harmonisk set, der er alt for mange muligheder, og 

saxofonisten intonerer lidt for lavt og ender med at rode sig ud i noget skidt 

stemning og rodede linjer. Det er pludselig ved at blive lidt hemmeligt både for 

musikere og publikum, og det er tydeligt, at han kæmper med sin solo. 

Det er ikke til at sige, om den unge jazzsolist selv har overskud til at mærke 

det – men det bliver tydeligt for mig, at rytmegruppen nu begynder at kede sig 

en anelse, fordi de ikke rigtig bliver kontaktet og inviteret til at danse af disse 

unge jazzmusikere. En rytmegruppe skal slå en masse musikalske søm i hele 

tiden; Daniel skal spille mindst fire slag i takten på sin bas, og Frands har sit helt 

eget trommeensemble med fire tønder og diverse bækkener, som skal holdes i 

kog. Hvis solist og rytmegruppe for længe blot spiller parallelt med hinanden i en 

slags musikalsk synkronsvømning i stedet for at indgå i den farlige, kropsligt 

udfordrende og grænseløse dialog, så bliver det tiltagende svært at holde 

energien oppe. Uden det livsvigtige interplay mellem solist og rytmegruppe så 

bliver det omfattende rytmegruppe-pumperi tiltagende meningsløst, og efter 

snart 90 minutters uafbrudt optræden er der virkelig brug for konstant tilførsel 

af frisk kommunikation, inspiration og overskridelse, hvis ikke jazzen skal lægge 

sig ned og dø på scenen. 

Måske har Løvdal hørt det samme som mig, for han griber sit horn og 

overtager scenen. Daniel og Frands er gået i gang med det nye kor, og Løvdal 

lægger sin solo ud med ikke at spille noget som helst! Det er som om, at han vil 

genstarte sammenspillet ved at give rytmegruppen fuld fokus. Slaget skal blive 

bredt og skarpt igen, og som enhver reboot, så kræver det, at rytmegruppen får 

nogle sekunders fred til at komme op at køre igen. Og så begynder han at spille. 

Krystalklart og lige på i en også harmonisk og melodisk reboot. Efter de unge 

solisters altererede, lange linjer uden så meget fokus spiller Løvdal nu 

udelukkende grundtone, terts og kvint i korte, lysende fraser lige på slaget, som 

godt adskilt af pauser får lov til at synke ind og udfordre rytmegruppens spil. Her 

bliver det for alvor klart, at sideløbende med, at musikperformance selvfølgelig 

er en social begivenhed, så er jazz også et sprog som anført af Berliner og Wilson 
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– jazz er klar tale, tydelig retning og en sikker grounding i kommunikationen (se 

figur 6).  

 
Figur 6: De første 12 takter af Jesper Løvdals solo over Have You Met Miss Jones. 

Dybt i hans bevidsthed er der måske ligefrem hul igennem til vores danske 

visekultur midt i al denne virtuose jazz – dufter takt 9 og frem en smule af 

”Forelsket i København”? Og smitter han dermed publikum også med 

subliminære sansninger af den danske sangskat? Med sit spil viser han, at det 

ikke er nok bare at være sammen, vi skal ligefrem være sammen om noget vigtigt, 

stærkt og medrivende. Han står som en klippe på scenen og gør alt dette, og han 

kunne ligeså godt have sat en tændstik til rytmegruppen; De begynder at skubbe 

time ned fra scenen og lige ud i hovedet på publikum. En tilhører bagved råber 

et højt ”Yeah”, og nogle andre begynder at klappe. De to unge solister står ved 

siden af scenen og griner; de kan godt mærke, hvad der er i gang, og de suger til 

sig – de lader Løvdals i princippet lidt banale halvnoder og fjerdedele i enkel 

diatonik synke helt ind. Hvorfor er det helt enkle ofte det, der rammer os mest 

kraftfuldt? De små tre-toners ideer lader sig tålmodigt udvikle igennem et helt 

kor, som var han en tryllekunstner, der får os til at juble med bare tre spillekort. 

Som Løvdal står på scenen foran sin rytmegruppe udstråler han spilleglæde, 

sikkerhed og styrke, men også en dyb alvor. Der er både en mildhed og en humor 

i hans spil, men det er samtidig båret af en seriøsitet og dybtfølthed, som man 

umiddelbart kunne se som en modsætning til denne jamsession som en fest: en 

klub fuld glade mennesker i gang med fadøl, smøger og varm jazz. Hvor har 

Løvdal opdyrket dette mix af lethed og tyngde i sit spil? Han fortæller: 

Det at forsøge at overleve som jazzmusiker i New York, det giver dig 
noget, som forandrer alting. At møde og spille med amerikanske 
musikere, som har hørt John Coltrane dag ud og dag ind, mens han 
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spillede i ugevis på Village Vanguard med en helt vild energi. Coltrane 
gav dem en dedikation, og de smittede derfor også mig med en helt 
utrolig dedikation. For dem er det virkelig liv og død på et helt andet 
plan end bare noget 'Nu skal jeg vise mig' agtigt. Det var en åbenbaring 
for mig at mærke, hvordan vi alle har et kollektivt ansvar for at føre det 
her videre. Det er virkelig jazz som peace and love på et universelt plan, 
og i New York føler du, at du har et samfundsmæssigt ansvar for at gøre 
det, som du gør. På alle niveauer. Det er ikke bare en hobby, eller noget, 
man gør, fordi man elsker jazz; man gør det, fordi det er en Quest, altså. 
Du skal spille jazz for verdensfredens skyld. Det var en kæmpe 
omvæltning for mig, hvor det gik fra at være noget med at hygge sig og 
have det sjovt sammen til at være, når musikken spiller, så giver vi alt, 
hvad vi har, og vi skal virkelig ramme de folk, der sidder dernede. Det 
SKAL du gøre, og hvis du ikke gør det, så kommer du i jazzhelvede, ikke! 
[ler]. Den værste svinestreg, du kan gøre i New York, det er at spille 
noget, der er ligegyldigt – for så skyder man på alt det, der var før os og 
al den jazzkultur, som vi står på og lever af. (Ibid.)   

I Løvdals fortælling mødes New York og København her i jazzperformance som 

aural transmission, der handler om mere end musikken selv: liv og død, quest, 

kollektivt ansvar, peace and love på et universelt plan, for verdensfredens skyld. 

Løvdal bærer og bæres af denne fakkel fra New York til København og La 

Fontaines scene; og fremfor at tale om sine kompositioner eller sin kunstneriske 

ide, så bærer denne fakkel også hans jazzperformance og hans fortællinger om 

jazz. 

På La Fontaine er klokken 00:58, og gruppen har spillet tæt på to og en halv 

time i træk! Musikken skal stoppe kl. 01:00, og det er helt usædvanligt, at det 

som denne aften ender i én lang maratonsession. Normalt holder gruppen pause 

efter 50 minutter, men netop i aften har der været så meget knald på, at 

musikerne har afløst hinanden i en glidende strøm. For en time siden kom en 

polsk pianist ind ad døren med fire musikervenner, og de har holdt jamsessionen 

kørende lige siden. I La Fontaine er der efterhånden god plads ved bordene nu, 

efterhånden som de fleste er sivet stille og roligt. Kun enkelte af de mest 

hårdføre tilhørere er stadig tilbage, og i baren hænger de sidste gæstemusikere 

over en fadøl. Løvdal signalerer til Søren, Daniel og Frands, at det er tid til at spille 

sidste nummer, og til tonerne af en blues forlader jeg La Fontaine og går ud i den 

Københavnske nat.   
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Jamsession scener i New York 

 
Figur 7: Vigtige jamsession scener i New York, november 2014.37 

Modsat København, hvor jazzmusikken især præger bybilledet i juli måned under 

Copenhagen Jazz Festival, så er jazzmusikken og traditionen med jamsessions en 

vedvarende del af musikudbuddet året rundt i New York. Ud over de utallige 

private og halvoffentlige jamsessions, hvor jazzmusikere mødes og spiller 

sammen, så er der i dag (november 2014) tolv anerkendte jamsession scener dels 

med årelange traditioner som faste jamscener og dels også som helt nye skud på 

stammen; jamsession scenerne er ligefrem i vækst i New York med jamscenen 

Mezzrow i Greenwich Village som den seneste nyskabelse (se figur 7). Set i 

forhold til København er jamsession scenen dels meget større og dels er den 

drevet udelukkende af spillestedsejeres, jazzmusikeres og publikums interesse i 

at deltage i jamsessions. Hvor scenerne i København modtager honorarstøtte, så 

eksisterer scenerne i New York udelukkende på markedsvilkår. 

I modsætning til Københavns jamscener er disse klubber optaget af en 

eksplicit formuleret tematisk positionering, og en jamsession er her mere end 

blot en jamsession. Next Generation, Evolution og New Vision er centrale 

begreber i denne positionering, og dette signalerer et fokus både på nyudvikling 

af jazzen og samtidig også et fokus på den generative transmission af 

                                                           
37 (1) The Fifth Estate, (2) Tea Lounge, (3) Fat Cat, (4) Small’s Jazz Club, (5) Mezzrow, (6) 
Zinc Bar, (7) Why Not Jazz Room, (8) Mona’s Jazz Club, (9) The Kitano, (10) Dizzy’s Club 
Coca Cola, (11) Cleopatra’s Needle og (12) Smoke. 
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jazzmusikkens kultur og værdisæt. Dette gælder i speciel grad for den nytilkomne 

klub Mezzrow, der under overskriften ”Polite Jam Session” stiller krav til både 
musikeres og publikums indstilling og opførsel. På Mezzrows hjemmeside 

forklares det på følgende måde: ”Why ’polite’?  Because musicians are expected 

to participate with class and taste, with regard for the room and the audience.” 

38 Det er specielt for Mezzrow, at der er en invitation-only sitting in policy, hvilket 

placerer denne jamsession som en mellemform mellem en jamsession og et 

egentligt spillejob. 

Vi så tidligere, hvordan AACM trompetisten Ishmael Wadada Leo Smith 

argumenterede for, at fænomenet jamsession var et overstået kapitel i 

amerikansk jazzhistorie, men de seneste års udvikling i New York taler for det 

modsatte synspunkt. Mange jazzklubber er siden midt i 1930erne opstået og 

forsvundet igen, men som noget nyt er i de senere år flere ellers hedengangne 

jazzklubber og jamsession scener blevet genåbnet med ny kapital og nye 

forretningsmodeller, deriblandt Minton’s Playhouse og Small’s Jazz Club. 
Årsagerne til dette kan blandt andet findes i jazzkulturens stærke aurale træk, 

som ikke kan komme fuldt til udfoldelse gennem de moderne digitale teknologier 

og internet-baserede musikplatforme såsom iTunes og de sociale medier som for 

eksempel Facebook og Twitter. 

 
Figur 8: Jamsession scener I Greenwich Village.39 

                                                           
38 https://www.mezzrow.com/events/537-mezzrow-polite-jam-session 
39 (3) Fat Cat “After Hours”; (4) Smalls “The Next Generation Sessions”; (5) Mezzrow 
“Polite Jam Session”; (6) Zinc Bar "Evolution Jam Session”; (7) Why Not Jazz Room “New 
Vision Jam Session” 
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Jazzens tilblivelse igennem jamsessionens dialogiske rum står, som også anført 

af Monson, centralt for jazzmusikere. Her er denne pointe italesat af New York 

saxofonisten Greg Osby: ”The idea of exchange is important. The idea of giving 

and the idea of being open to other peoples' ideas. If you think something can 

be made better, well, then let's hear it! Obviously a bass player is going to play a 

better bass line than I could ever write down on paper.”40 I figur 8 er jamsession 

scenerne 3-7 alle placeret tæt omkring Washington Square Park i Greenwich 

Village. Her er man aldrig mere end fem minutters gang fra en jamsession på en 

af de fem jazzklubber i the Village, som tilsammen præsenterer mindst en 

jamsession dagligt. De holder alle til i små eller mindre kælderlokaler, som 

rummer en lille scene, en bar og nogle borde og stole; og klubbernes jamsessions 

er enten placeret som en afrunding af aftenprogrammet eller som en 

eftermiddagsopvarmning til aftenens performances.  

Small’s Jazz Club, New York 
Small’s Jazz Club har en særlig status i New York. Spillestedet åbnede første gang 

i 1994 og er med sin centrale beliggenhed og afslappede indretning en slags 

jazzmusikkens dagligstue. Her kommer man, som man er, og både nybegyndere 

og professionelle jazzstjerner finder vej til Smalls. Klubben ligger i West Village 

på hjørnet af 7. Avenue og 10. gade i et meget charmerende område af New York 

med lave huse, små gader og hyggelige træer. 

Vi er i smørhullet, hvor mange af de øvrige gode jazzklubber ligger, og der 

er ikke langt til hverken musikere eller jazzperformances. Klubbens stifter og 

tidligere ejer Mitchell Borden er jazzviolinist, filosof og sygeplejerske, og han 

startede denne klub ud fra et ønske om at skabe et hjemsted for jazzen, som er 

båret af generøsitet snarere end profit – og som det fremgår af Smalls 

hjemmeside, så er spillestedets intention intet mindre end at dedikere sig til 

”[t]he betterment of Mankind through the dissemination of this music … [and] 

through peaceful interchange we will be able to progress as Artists and as Human 

Beings.”41 Fra starten tog musikerne det nye sted til sig, og Smalls bliver fortsat 

opfattet som ’musikernes sted’, her formuleret af tenorsaxofonisten Stacy 

Dillard: 

                                                           
40 Greg Osby i en samtale på Summer Session, august 2014 
41 Fra Small’s Jazz Club Mission Statement (www.smallsjazzclub.com). 
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Smalls really embodies the music, and musicians they come here and 
have fun, you know. A lot clubs ain’t like that. A lot of clubs they treat 
musicians like shit. When I first got to New York, sometimes we’d stay 
and play at Smalls until nine or ten in the morning…and if you missed 
that, well, that was really something. 

Over den lille, lave dør hænger Smalls maskot, tenorsaxofonen, og bag døren er 

der en trappenedgang, som leder ned i kælderen. Der er en dyb rumlen, når 

Subway 1 og 9 jævnligt ruller forbi lige inde ved siden af, og straks indenfor i 

klubben står man i baren, som følger rummet hele vejen ned i højre side. Der er 

altid meget jazz i gang på Smalls med både tre og nogle gange fire shows dagligt, 

og stedet kører med en meget venlig prispolitik med gratis 

eftermiddagsperformances og halv pris til studerende ved aftenperformances. 

Der er i det hele taget en stolthed og hjemmebanefølelse over klubben, her 

formuleret af pianist og daglig leder af klubben Spike Wilner:  

Smalls is kind of a ’wild west’ type of environment really meant for jazz, 
and so many great artists have come through here, you know, Kurt 
Rosenwinkel, Frank Lacy, Brad Mehldau and Curtis Lundy, you know, 
one after another. Just everybody played here. We’ve had an amazing 
collection of talent all coming to play at Smalls. 

Ligesom jamsession stederne i København er også Smalls en hule i rødt plys og 

brune toner med fyrfadslys på bordene. Ved første indtryk virker Smalls pænt 

skramlet og uorganiseret. Bænke, stole og borde er placeret lidt tilfældigt, og 

klubben virker uorganiseret på en afslappet måde. Der er lidt Bodega stemning 

over stedet med et rigt udvalg af gamle møbler, billeder, udklip og gammelt nips. 

Selve rummet er aflangt med mange forskellige små hjørner, som man ikke lige 

lægger mærke til i starten. Nede for enden ligger scenen, som er på gulvniveau 

med et stort foto af en storsmilende Louis Armstrong hængende centralt på 

scenen foran bagtæppet. Louis er dermed til stede på scenen ved alle 

performances på Smalls, hvilket forbinder klubben og de grupper, der spiller, 

med jazzens oprindelse og mindset på en meget tydelig måde.  

Scenen er tydeligvis bygget op af musikere for musikere; her er et hus-

trommesæt, en fast basforstærker og et rimeligt godt Steinway flygel. Man kan 

derfor nemt sætte en session op, og med skråspejlet over trommesættet kan 

trommeslagere følge med i selv det finere tekniske trommespil undervejs i 
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musikken. Klaveret har på samme måde et spejl placeret, og hele setup’et bærer 
præg af også at være designet til, at musikere kan kigge hinanden i kortene. 

Smalls har et stort publikum ikke mindst med klubbens satsning på internettet, 

hvilket har resulteret i stor opmærksomhed og tilslutning. En stamgæst uddyber 

Spike Wilners oplevelse af jazzmusikere og publikum som en familie i sin 

fortælling om sit tilhørsforhold til Smalls:  

There is something spirited here, something pure that you want to go 
for. Basically I come here often to hear all kinds of music, and I like the 
people! It’s like that thing where everybody knows your name, so it’s a 
nice place to come and it’s like a hang-out…it’s like your own club!  

The Next Generation Sessions 
Klokken er 00:30, og jamsessionen på Smalls skal til at starte. Aftenens regulære 

sæt sluttede for et kvarter siden, og publikum sidder klar i en tæt halvcirkel foran 

scenen – og der er fuld opmærksomhed omkring scenen, hvor Kyle Pooles trio er 

ved at stille op. Denne jamsession har titlen The Next Generation Sessions og 

henviser til, at det er unge, nyetablerede jazzmusikere, som er jamværter, samt 

at det også handler om den kommende generation af up-and-coming 

jazzmusikere, der her får chancen for at spille på en professionel scene. Den unge 

danske bassist Matthias Petri er også mødt op på Smalls til aftenens jamsession, 

og han fortæller: 

Det betyder virkelig meget for mig at gå til jamsessions i New York. 
Faktisk så skulle jeg være lidt flittigere til at gå til dem, end jeg er lige 
nu, for det er så fedt. Det er også fordi, det kræver mod at gøre det. 
Hvis man foreslår, at man for eksempel vil tage ned på Dizzy's [Club 
Coca Cola], så siger de 'Nej, det tør jeg faneme ikke, der har jeg ikke 
turdet komme endnu' - og de er vel at mærke amerikanske musikere, 
som har boet her i byen altid. Det giver noget erfaring at jamme, når 
man nu som jeg ikke så spiller mange jobs herovre, som da jeg boede i 
København. Men så er det jo fedt, at man kan komme ud og spille med 
nye folk. Det kan så resultere i flere jobs, hvis det er det, man gerne vil. 
Jamsessions fungerer jo også typisk som en form for showcase for ens 
kunnen og kompetencer. 

Petris fortælling viser, at det ikke blot er jazzmusikken, der eksperimenteres med 

ved jamsessions. Det er ikke mindst ved jamsessions, at nye talenter, der som 
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Petri studerer på Manhattan School of Music, kan skabe nye relationer til 

jazzmusikere. Jazz jamsessions er dermed også en åben dør ind til jazzscenen, 

som kan give adgang til et professionelt liv som jazzmusiker – ikke ved at vise 

eksamensbeviser, gå til jobsamtaler eller optagelsesprøver men tværtimod ved 

at kaste sig ud i en jazzperformance på et verdenskendt spillested foran et 

publikum – og vi kan med Nettls og McCanns teorier om aural transmission forstå 

vigtigheden af denne kulturelle transmission, når de ældre og erfarne musikere 

lader unge, uprøvede talenter indtage scenen ved jamsessions (se også kapitel 5, 

Transmission).  

Trommeslageren Kyle Poole er jamvært på Smalls Jazz Club i aften, og med 

sig har han pianisten David Nader og bassisten Alexander Claffy. Selv om de skulle 

have startet omkring nu, ser de ikke ud til at have travlt. Alexander stiller sit gear 

op. Han placerer den lille husforstærker på en stol og vender højttaleren lige op 

mod sit hoved – det er tydeligt, at han kun ønsker at bruge den som medhør, 

hvilket betyder, at han ikke kommer til at spille kraftigt; han vil helst have, at 

publikum hører den akustiske kontrabaslyd fra bassens krop, så at sige. Klokken 

er efterhånden et kvarter over spilleklar, og Kyle er stadig ved at sætte bækkener 

på stativerne og stemme trommerne. Der er ikke stress med at komme i gang til 

tiden. David står ved flygelet og er på internettet med sin skærmtelefon, og fem 

minutter efter er Kyle færdig med at stille op. Femogtyve minutter over spilleklar 

råber Alexander over mod David ”Play an Asus!” – han vil gerne stemme sin bas. 

Baslyden er god og tæt med den klassiske tarmstrengslyd. 

En ung bassist kommer op til scenen og hilser på Alexander, der tilbyder 

ham at prøve og spille lidt på kontrabassen, men nu vil Kyle åbenbart i gang med 

at spille, for han stopper venligt den unge bassist, inden han når helt op på 

scenen og giver ham hånden i stedet: ”How are you doing? Have fun, man!”. Nu 

er David og Kyle klar ved deres instrumenter, men Alexander lægger bassen og 

går op i baren. Klokken er nu over et, og publikum har snart ventet en time på 

musik. Mens de venter, spiller David lidt med på den jazzmusik, der spiller i 

baggrundsmusikken – det er en veloplagt Sonny Rollins trio, der varmer op på 

grammofonen. Efter endnu fem minutter er Alexander tilbage ved sin bas, og han 

fortsætter med at stemme. Petri fortæller videre om sit forhold til jamsession i 

New York: 

Jeg er rigtig meget til jamsessions her om tirsdagen på Smalls, fordi det 
er et fedt band, der spiller. De spiller så et sæt først, og så er der jam 
bagefter. Jeg synes, at Smalls jamsession er en af de fedeste i New York. 
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Der er også en god jamsession ude på Mona's Jazz Club, som er mere 
traditionel jazz-agtig. Men jeg synes stadig, at det er Smalls, der er den 
bedste, og den minder faktisk lidt om La Fontaine. Niveauet svinger 
måske lidt mere fra det supergode til det ok, men der er ikke den der 
snobbede vibe som på Dizzy's Club Coca Cola for eksempel. Der skal 
man helst kende ham, som leder jamsessionen. Hvis man ikke kender 
ham, så får man ikke lov til at komme op og spille. 

 
Figur 9: Jamsession på Small’s Jazz Club, februar 2014.42 

Endelig efter en lille times forsinkelse starter trioen med at spille deres 

indledende sæt, inden jamsessionen for alvor kan komme i gang. Uden at 

introducere trioen giver Kyle et lille nik til David, som starter et dæmpet, medium 

up oktav tema med skiftende metrik og avancerede breaks. Gruppen lyder rigtig 

godt, de spiller med en meget flot klang og det klassiske New York saftige beat; 

det er hip jazz, en underfundig og hele tiden omskiftelig leg med polyrytmer, 

metrisk modulation og lynhurtige stemningsskift. Det er umiddelbar medrivende 

jazz, der med sin charme og lydhøre ekspressivitet smitter og besætter 

tilhørerne. De unge jazzmusikere, som sidder lige omkring scenen og glæder sig 

                                                           
42 David Nader (p), Alexander Claffy (b) og Kyle Poole (dr). Den unge danske bassist 
Matthias Petri sidder op ad væggen i højre hjørne af billedet (i sort trøje) og venter på 
at komme op og jamme. Fotoet er fra klubbens interne videofeed, som venligst er stillet 
til rådighed af Small’s Jazz Club. 
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til at komme op og spille, de griner til hinanden; denne trios performance er en 

af grundene til, at de er mødt op. Petri fortsætter: 

Kyle Poole er en overdrevet fed trommeslager, som spiller så utrolig 
tydeligt! Hvis man får muligheden for at spille sammen med sådan en 
trommeslager, som man kan 'læse' meget nemt næsten ligesom en 
åben bog, så kører det bare. Nogle gange råber han også bare ting eller 
råber noget på scenen; han får måske en ide og råber op eller giver et 
tegn, og så kører man jo bare den vej. 

David spiller en veloplagt og gnistrende klaversolo, men når at slutte af med en 

vild frase, som kaster gruppen af – midt i den virtuose underforståethed og 

metriske modulation er de kommet fra hinanden, og det, der skulle have været 

de afsluttende takter i koret, lander derfor ikke, hvor de skal. Alexander kigger 

spørgende på Kyle, som ikke rigtig reagerer; der er rod i formen. Kyle besvarer 

ikke Alexander’ forsøg på at kommunikere, men forsøger at spille sig ud af 
problemerne. Skal der være bassolo eller ej? David lægger op til det, men 

Alexander er ikke klar over, hvor han er i formen, og han vælger derfor at give 

sin solo videre til Kyle, som går i gang. Alexander bøjer sig ned mod flygelet og 

får øjenkontakt med David, som siger ”You owe me..!” med et grin. 
David er ved at afslutte endnu en solo, da Kyle skifter til stikker og samtidig 

råber tværs over scenen ”You still got it!” – David samler sin solo op igen, og nu 

er både klaver, kontrabas og trommer blevet til percussion instrumenter. Med 

tonegentagelser i både klaver og bas reduceres kompositionen til dens rytmiske 

fundament, og det forløser gruppen. Trioen pumper løs i et vanvittigt swingende 

beat, og publikum råber i begejstring. Kyle er tændt nu, og spiller med hele 

kroppen, mens han smiler og smider kommentarer ud til de unge jazzmusikere, 

der sidder lige ved siden af ham op ad bagvæggen. Det er glad musik i ordets 

bedste forstand – musik, man bliver glad af at være i nærheden af. Da trioen når 

til sidste tema, fremstår det som en elegant eftertanke på et kogende sæt; jazz 

af meget høj kvalitet.  

 

 
Figur 10: Begyndelsen af David Naders klaversolo. 
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Denne unge jazztrio viser her deres dybe forbundethed med jazzens tradition og 

måder at skabe musikalsk og social gennemslagskraft i publikum. På trods af, at 

trioen denne aften spiller deres nyeste originalkompositioner, så bygger trioens 

udtryk ikke desto mindre direkte på meget gamle jazzrutiner og måder at få en 

klub til at koge af intensitet. David Naders rytmiske drive i sin solos 

tonegentagelser har rødder i Illinois Jacquets berømte solo fra 1942 over ”Flying 

Home” 43  med Lionel Hamptons Swing Orchestra 44 . Hampton beskriver her, 

hvilken besættende virkning dette helt enkle og basale spil har. 

When my tenor man takes off with a string of choruses, then reaches 
the point where he grabs one note and repeats it, two to the bar, for 
sixteen bars, the jitterbugs usually work themselves up into a terrific 
panic of excitement, as if the repeated note were the greatest or most 
difficult thing in the whole solo. (Hampton i Wald, 2011, p. 168) 

Den engelske arkitekt Benjamin Henry Latrobe beretter i sine dagbøger om sine 

oplevelser af musikperformancen på Congo Square i New Orleans en søndag i 

årene 1818-1820: 

In the orchestra was a square drum, looking like a stool, which made 
an abominably loud noise; also a calabash with a round hole in it, the 
hole studded with brass nails, which was beaten by a woman with two 
short sticks. A man sung [sic] an uncouth45 song to the dancing which I 
suppose was in some African language, for it was not French, & the 
women screamed a detestable burthen46 on one single note ... I have 
never seen anything more brutally savage … (Latrobe, 1951, p. 51) 

Med Berliners teori om jazz som en normativ og formativ praksis, hvor musikalsk 

og æstetisk modenhed strømmer fra en forbundethed med jazzens kontinuerligt 

”[e]volving storehouse of knowledge” kan vi forstå jazzperformance som andet 
og mere end jazzmusikeres løsrevne kunstskabelse ex nihilo (Berliner, 1994, p. 

146). Vi så i kapitlet 4, at ideer om jazzimprovisation som et spring ind i det 

ukendte og ikke-kortlagte (Borgo) og som ikke-idiomatisk søgen efter renhed 

                                                           
43 Benny Goodman & Eddie DeLange 1939. 
44 Decca 70773 (18394A) 
45 Uncouth: grovkornet, uciviliseret og mærkelig (www.merriam-webste.com). 
46 Detestable burthen: fra oldengelsk burthen, en afskyvækkende byrde (www.merriam-
webste.com). 



  

 

JENS SKOU OLSEN _ 

    AT SPILLE PÅ ØRET¸ 179 

(Bailey) har præget især europæisk jazzkultur i sidste halvdel af det 20. 

århundrede. Med beretningerne fra Smalls, Hampton og Latrobe kan en 

afrologisk, socio-musikalsk forbundethed spores mere end to hundrede år 

tilbage i tiden til Congo Square i New Orleans, hvor slaverne som nævnt i kapitel 

5 samledes hver søndag for at spille, synge og danse. 

De tre beretninger over næsten 200 år om intense højdepunkter i 

amerikanske musikperformances beskriver jazzen som brutal vildskab, fantastisk 

ophidselse og kogende intensitet – fra Congo Square i 1818 over Lionel Hampton 

i 1942 til Smalls jamsession i 2014 – de viser os, at musikere og tilhørere 

performer begivenheden sammen; og i min analyse er det for jazztrioen på 

Smalls Jazz Club denne aften ikke en bevidst strategi fra pianisten David Naders 

side at gøre brug af tonegentagelser for på den måde at øge intensiteten, men 

snarere udtryk for en intuitiv forbundethed med og spontan øsen af jazzens 

aurale erfaringsbase. 

Jamsession 
Med hustrioens sidste nummer er aftenens trioperformance slut, og de unge 

musikere kommer straks op til scenen for at stille sig i kø til at komme op og 

spille. Der er ingen pause, og Kyle annoncerer heller ikke, at der nu er åbent for 

jamsession. Han har faktisk travlt med at pakke sine bækkener sammen, hvilket 

virker underligt i betragtning af, at han er jamværten i aften. Alexander, som 

spillede bas på jobbet, har sat sig hen til trommerne og er i gang med at sætte 

sine egne bækkener på. En kvindelig trompetist, en pianist og en ung bassist har 

indtaget scenen, trompetisten kalder ”Speak Low”47 og begynder at tælle for. 

Alexander begynder at spille, mens Kyle stadig er ved at pakke sammen på 

scenen. Han og Alexander griner til hinanden og Kyle råber ”Yeah, Alexander, it’s 
all yours, go get ’em!”. Problemet er, at mens Alexander er en fremragende 

bassist, så er han ikke en god trommeslager. Det lyder faktisk rigtig skidt. Men de 

ser ud til at have det sjovt. 

Stemningen er helt forandret i klubben, og musikerne har mistet publikum. 

Hvorfor? Fordi musikken har mistet sin relevans og nødvendighed. Lige pludselig 

kommer en sanger løbende op på scenen og bryder ind midt i en trompetsolo, 

mens han synger ”Speak Low, darling Speak Low”... Kyle er stadig i gang med at 

skrue sine bækkener af stativerne, og han roder rundt på scenen og kravler ind 

bag bassen for at hente sine trommestikker, der er røget ned bag klaveret. Endnu 

                                                           
47 Weill & Nashe 1943. Fra Broadway musicalen One Touch of Venus. 
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en trompetsolo kommer og går uden, at der en publikumsreaktion. En halv time 

tidligere havde trioen publikums fulde opmærksomhed med jazz af meget høj 

kvalitet, og nu har det udviklet sig til ufokuseret amatørvirksomhed. Matthias 

Petri har før oplevet, at en jamsession kan miste pusten: 

Man kan godt nogle gange komme ud for, at jamsessionen udvikler sig 
til noget mærkeligt noget, det er ikke til at forudsige. Jamværten styrer 
ikke særligt meget undervejs i jamsessionen. Han sætter den i gang, og 
så er det ligesom en lavine, der bare løber afsted af sig selv. Det er 
rimelig nemt at håndtere. Det afhænger meget af, hvordan 
jamsessionen udvikler sig. Hvis nu der kommer nogle musikere op og 
spiller meget out, så plejer han at tage styringen lidt mere, men så 
længe, der bare bliver spillet standards, så kører gæstemusikerne det 
selv. Så er han måske ude i klubben og finde nogle musikere, som han 
ved spiller godt, og dem introducerer han så på scenen for ligesom at 
samle jamsessionen op igen, hvis den er gået i stå. 

Unge musikere kommer ud af det blå midt i et nummer og begynder at spille, 

endnu inden de er kommet op på scenen. En ny guitarist begynder at sætte sin 

guitar til forstærkeren og lave lyd, mens der er saxofonsolo – en solo spillet af en 

ung pige på tenorsax, der mildest talt ikke er erfaren på sit horn. Rytmegruppen 

halter, solisten halter; det hele halter. Ingen er i tvivl om, at det kræver mod og 

sikkert også er lærerigt at prøve kræfter med en scene, en gruppe og et 

publikum. Problemet er, at alting nu lyder så dårligt, så folk næsten ikke kan få 

sig selv til at blive i klubben længere, og publikum begynder for alvor at sive. Kun 

musikerne er nu oppe foran scenen. Der går et par sanges tid, før der igen sker 

noget. En ny guitarist har indtaget scenen, og han spiller faktisk rigtig godt. Nu 

begynder musikken igen at samle sig. Beatet bliver skarpt og folk begynder igen 

at stramme op og lytte til hinanden. Nu sker der noget! Klaversoloen holder fast 

i energien, og den unge pianist har lige pludselig et godt tag om rytmegruppen. 

Musikken bliver vedkommende for et kort øjeblik. De tilbageværende tilhørere 

klapper af klaversoloen, og nu er der ligefrem igen en begyndende kontakt 

mellem gruppe og publikum. 

Det bliver klart for mig, at denne jamsession lider under, at der ikke er 

professionelle jazzmusikere på scenen, som formår at vise vejen og hæve 

niveauet. Dermed er der heller ingen, der bliver smidt ned af scenen eller udsat 

for kritik, men spørgsmålet er, om ikke alle ville vælge at leve et lidt mere farligt 

liv på scenen for så til gengæld at genvinde musikken; Kyle ser ud til at have 



  

 

JENS SKOU OLSEN _ 

    AT SPILLE PÅ ØRET¸ 181 

mistet interessen for denne jamsession for længst, og det samme har danske 

Matthias Petri, der her klart vælger den lidt mere hårde jamstil: 

Man kan godt komme ud for at blive vibet, hvis man på scenen foreslår 
et nummer som f.eks. ”Pent Up House”48. Så siger de andre bare ok og 
tæller så for i et helt fucked up tempo! [ler] – og så bliver man jo testet. 
Jeg oplevede også at komme op på scenen for at jamme, og så kaldte 
de andre bare nummeret ”Put on a Happy Face”49, og den kendte jeg 
slet ikke! De sagde så bare 'Den hører du!' og kørte afsted. Den var nu 
godt nok heller ikke så svær at lære i farten, men altså, jeg skulle lige 
tage mig lidt sammen. Så længe man holder hovedet koldt, så skal det 
nok gå. Jeg spillede også med en trommeslager, som hele tiden 
forsøgte at sætte mig af, ligesom. På den måde bliver man hele tiden 
testet herovre i New York, og det er jo fedt nok. Man skal tage det med 
et smil og ikke lade sig køre ned over, at det måske ikke altid går så 
godt. (Ibid.) 

De unge blæsere, som gerne vil jamme, har sat sig på de første tilskuerpladser 

og spiller siddende, hvor de er, fremfor at gå op på den lille scene og vende sig 

mod publikum. Der er gået næsten halvanden time siden Kyles trio stoppede, og 

der er nu en sær stemning i klubben, hvor kontakten mellem scene og publikum 

efterhånden er helt væk; det er som om, en musikskole havde besat et hjørne af 

klubben og bare spiller for sig selv, mens folk i klubben hyggesnakker og drikker 

øl. Da musikerne ikke rigtig kender hinanden, så er der ingen 

scenetilstedeværelse, der er intet fokus, som publikum kan opfange og samles 

omkring. De musikere, der nu er på scenen er lige ankommet til klubben, og efter 

en kort forhandling enes de om at spille ”Speak Low” – for anden gang i aften! 

Da jamværten ser ud til at være optaget i det fjerneste hjørne af klubben og 

derfor ikke følger med i, hvad der sker på scenen, så er de unge musikere overladt 

til sig selv. 

Musikken kommer ikke op at flyve. Der mangler en autoritet på scenen, og 

selv om de unge jazzmusikere kæmper det bedste, de har lært, så er de ikke 

erfarne nok til at forhandle de mange små og store kriser, som hele tiden opstår 

i løbet af enhver live performance af jazz. Slaget bliver vendt og vendt tilbage 

igen, og der indfinder sig en underlig apati; skal der være guitarsolo, bassolo eller 

                                                           
48 Komponeret af Sonny Rollins, indspillet 1956 
49 Komponeret af Charles Strouse til Broadway musicalen Bye Bye Birdie fra 1960. 
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tromme chase? Ingen tager en klar beslutning, og gruppen ender i et musikalsk 

ingenmandsland, hvor der er lidt af det hele og ikke rigtig noget af noget som 

helst. Da det resterende publikum for længst har mistet interessen for, hvad der 

foregår på scenen, handler det kun om musikerne og deres slid for at få musikken 

til at lykkes. Men de er spredt ud over scenen og de forreste tilskuerpladser, og 

energien er ikke til stede. 

Klokken er 03:00 og gruppen er ved at slide sig igennem en rodet udgave af 

”Bye Bye Blackbird”50. Igen kan de unge musikere ikke blive enige om chase eller 

trommesolo, og de snubler ind i sidste tema. Her støder guitaristen og pianisten 

sammen, da de begge vil spille temaet, og de ender begge to med at holde op 

med at spille. En af de saxofonister, der stadig sidder med sit horn på en af de 

forreste tilskuerpladser når at samle temaet op, og gruppen får afsluttet 

nummeret nogenlunde samtidig. En enkelt musiker klapper en smule, og endnu 

inden musikken er klinget helt ud, lyder det fra sanganlægget i baren: “Thank 
you, Ladies and gentlemen, that is all we have for you tonight at the Next 

Generation Jam Session. See you tomorrow at Smalls.” Musikerne sidder og står 
stadig på scenen, mens der bliver sagt godnat fra baren; de kigger lidt trætte på 

hinanden og begynder så at pakke deres instrumenter sammen. Ikke mere 

jamsession i nat. 

Eftertankerne oven på denne jamsession melder sig. Hvordan kunne det 

ende så galt med så gode musikere og et så fantastisk spillested som Smalls? Jeg 

tænker på Jesper Løvdals fortælling om jamværtens ansvar og vores fælles 

ansvar for at hjælpe musikken med at blive til. Det er klart, at Kyle Pooles trio 

skulle have blevet på scenen og måske så tage en enkelt gæstesolist op ad 

gangen; for derefter langsomt at skifte ud i rytmegruppepladserne, mens de hele 

tiden holdt et vågent øje med helheden. Swinger det? Er det interessant for 

publikum at høre på? Dette er et ansvar og en forpligtelse, som bærer jazzens 

eksperimenter mellem generationerne, og lever vi ikke op til dette ansvar, så 

lider jazzen under det. Måske handler det om, at Smalls’ har et lidt for løst feel 

good værdisæt, og måske handler det blot om, at aftenens jamvært ikke lever op 

til sit ansvar denne nat på Smalls. 

Der er også det forhold, at Kyle Poole som trommeslager er 

rytmegruppemusiker, hvor Løvdal er frontmusiker. I forlængelse af 

afhandlingens teoretisering i kapitel 2 af en grundlæggende forskel mellem 

frontmusikere og rytmegruppemusikere, så er det relevant at se Pooles opførsel 

                                                           
50 Komponeret af Ray Anderson i 1926. 
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ved nattens jamsession som en klassisk sideman reaktion; rytmegruppemusikere 

er altid udsat for at blive ledet af en solist eller kapelmester, og som følge deraf 

er det uvant for dem at påtage sig det overordnede ansvar for begivenheden, 

som vi med Løvdals eksempel har set er afgørende for en jamvært. Poole 

pakkede sine bækkener efter trioens indledende sæt, som han gør det efter 

ethvert job; og så lod han resten køre af sig selv. Hvor Løvdal aftenen igennem 

på La Fontaine i København konstant var enten på eller lige omkring scenen, så 

har Poole sluppet tøjlerne allerede før jamsessionen starter, og dette har 

konsekvenser både for musikken, for begivenheden og for klubbens målsætning 

om at arbejde for udbredelsen af kvalitetsjazz i verden og ”[t]he betterment og 
mankind”. 

Why Not Jazz Room: New Vision Jam Session 
Min telefon ringer. Det er den danske pianist Nikolaj Hess, der kan fortælle, at 

jeg vist er kommet til at satse på den forkerte jamsession; På jazzklubben Why 

Not Jazz Room har Nikolaj været til en fantastisk jamsession med bassisten Peter 

Slavov, pianisten Sam Yahel og trommeslageren Ziv Ravitz. Nikolaj fortæller: 

Det, der skete her i aften på Why Not Jazz Room, det sker kun i New 
York. Det er et meget afslappet, mindre kælderlokale midt i Greenwich 
Village med et lidt skramlet Fender Rhodes, hvor der så sidder tre 
verdensklasse jazzmusikere og jammer: Sam Yahel, Peter Slavov og Ziv 
Ravitz. Det er den der type jamsession, hvor nogle af verdens bedste 
musikere lige mødes for at spille, fordi de bor i nærheden. Sam Yahel 
er en virkelig anerkendt pianist, og han og de andre musikere tjener 
måske ikke noget eller kun lidt på at jamme her; men det er også en 
måde at holde det hele i gang. 

I modsætning til Smalls, der var pænt fyldt med tilhørere denne aften, var der 

ikke så mange på Why Not Jazz Room. Hess var ankommet i tide til at høre trioen 

spille det traditionelle åbningssæt, som man altid spiller, inden der bliver åbnet 

op for jamsession, og som en af tilhørerne denne aften ventede Hess ikke blot 

på, at jamsessionen skulle begynde; han var ligefrem i gang med en form for aktiv 

lytten med klare performative træk: 
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Jeg havde siddet og tænkt lidt over, hvad vi skulle spille og var landet 
på, at ”Cotton Tail”51 måske kunne være en ide. Mens jeg lyttede til 
trioens åbningssæt, så var jeg på den måde også med i musikken 
allerede før, jeg gik op og spillede. Man får næsten følelsen af, hvordan 
det vil være at spille med de musikere, man lytter til, og undervejs 
mærker man efter, hvordan det mon vil være at spille med netop den 
trommeslager og den bassist. Hvad reagerer de på i musikken, og hvad 
ville jeg selv have gjort lige der og der? Så man sidder nærmest og 
spiller med og øver sig lidt på forhånd samtidig med, at man oplever 
musikken. Man lever sig ligesom ind i situationen. 

Dette udgør en vigtig tilføjelse til opfattelsen af jamsession som musikalsk 

begivenhed. Det betyder, at det ikke blot er de musikere, som aktivt spiller på 

scenen, der skaber musikken – det er ligefrem også alle de, der oplever og 

medskaber musikken gennem deres aktive lytten og deraf følgende levende 

deltagelse. Her spiller selve forventningen om, at der er mulighed for at komme 

op og spille med, en vigtig rolle; Hess bliver ikke blot præsenteret for en gruppes 

fremførelse af musikalske værker men bliver snarere introduceret til en 

strømmende musikbegivenhed, hvis anatomi han snart selv skal blive en aktivt 

spillende del af. Og aspekter af hans aktive lytten udgør en sammenspils-analyse 

af gruppens indre dynamikker. 

 
Figur 11: Why Not Jazz Room, Greenwich Village. Fotos: Nikolaj Hess 

                                                           
51 Komponeret af Duke Ellington 1940. 
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Hvem lytter mest til hvem, hvem tager initiativer og hvordan er musikerne i 

dialog med hinanden? Her er der både mulighed for at lære noget om gruppens 

igangværende kommunikationsform og -dynamik for på den måde bedre at 

kunne indgå i en givende dialog – men også mulighed for at få et indtryk af, hvor 

der vil være plads til at tilføre en personlig farvning af trioen og invitere til en 

udforskning af andre veje i musikken. En anden – og måske den største – del af 

den aktive lytten handler om at lytte sig ind på helheden. Hvad handler den 

musikalske begivenhed om? Hess fortæller videre: 

Der var en fed stemning, fordi Sam Yahel spillede utrolig musikalsk. Det 
var en fornøjelse at opleve, fordi det ikke var “competition music”. Det 
var bare musik-musik. Det inspirerede mig til at lade være med at gå op 
og vise, hvad jeg kunne, men blot gå op og spille musik. Det går jeg 
selvfølgelig altid efter også i en jamsession situation, men det er en 
fælde, der ligger og lurer i hele jamsession-formatet. Det er især i 
jamsessions, at man skal vise sig selv frem, og så glemmer man nogle 
gange at spille musikken, som handler om at lytte til, hvad der foregår. 
Aktion og reaktion – både og! Det handler både om at modtage og at 
sende. Sam og jeg kender hinanden fra gamle dage på Smalls og også 
fra Danmark, og det er derfor meget afslappet. Vi er ikke konkurrenter, 
vi er kolleger. Det er også et valg, man foretager i hvordan man opfatter 
situationen: skal vi konkurrere om hvem, der er bedst, eller er vi fælles 
om at holde af denne musik, og det vil vi gerne dele? 

I Hess’ beskrivelse handler denne jamsession begivenhed på Why Not Jazz Room 

først og fremmest om musikken, og måske bidrager det forhold, at der kun er et 

lille publikum til stede, til en givende og lyttende jamsession. Auraliteten, som 

teoretiseret af Nettl, Cherry og Ong, fremgår tydeligt af denne fortælling, men 

den bliver samtidig også nuanceret; for selv om, at konkurrence-aspektet er et 

centralt aspekt i aurale kulturer, så gælder det ikke den samlede aurale 

kommunikation, at den nødvendigvis må være en kampplads. Hess peger på 

nogle centrale værdier i at spille musikken på dens egne præmisser i fredelig 

sameksistens på en måde, der ikke er forenelig med ideen om jamsession som 

værende cutting sessions, duels og battles. Den risiko for en for stærk betoning 

af konkurrence-aspektet ved jamsessions, som Hess her italesætter, den handler 

om et for snævert fokus på jazzmusikken som en prioritering af en 

håndværksmæssig formåen og ekvilibrisme; og dermed på musikeren som 

løsrevet solist. Jazzmusikere improviserer, og deres soloer står frem med 
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rytmegruppens bidrag som horisont. Men det springende punkt er, om disse 

improvisationer er båret af en gensidig, aktiv lytten og et gruppedynamisk 

samspil snarere end blot en individuel, autonomt båret ambition og kunnen. 

Hess fortsætter: 

Problemet er, hvis musikere er for “chopsy” i stedet for at lytte og spille 
netop det, der gør, at musikken føles rigtig. På jazz charts52 står der 
“drums” og ikke ”Steve Gadd”, og det er måske en del af den afrikansk 
amerikanske kultur; det handler ikke om individet, det handler 
tværtimod om musikken og fællesskabet. Når vi udtrykker os selv 
musikalsk, så sker det med en kæmpe respekt for helheden. Respekten 
for helheden er udgangspunktet for alt, hvad vi spiller og gør på en 
scene. Og det gennemsyrer denne musikkultur. 

Hess italesætter her Lewis’ pointe omkring forskellen mellem det personlige 

udtryk som en del af fællesskabet i den afrologiske tradition og så den autonome 

kunstner-producent i den eurologiske tradition. Billie Holiday udtaler, at ”[t]he 

blues is sort of a mixed up thing, you just have to feel it. Anything I do sing is a 

part of my life.”53 Men stadigvæk handler hendes version af ”Fine and Mellow” 

ikke om Billie Holidays privatliv som sådan. I samme ånd, så udtrykker den 

enkelte jazzmusiker sig dybt personligt i musikken, blot sker det ikke i en 

selvpromovering; jazzmusikeren er gennem sit personlige bidrag snarere 

katalysator og talerør for alle tilstedeværende og en slags fremmaner af både 

musikeres og tilhøreres sansninger, følelser og stemninger. Netop denne 

personlige dimension af at improvisere jazz sammen gør det til et følsomt punkt 

at blive inviteret til at spille med en rytmegruppe, som man aldrig har spillet med 

før. For Hess denne aften på Why Not Jazz Room krævede det, at trioens pianist 

kunne stå inde for ham: 

Det var virkelig fedt at sidde ind med den trio. De spillede godt, og jeg 
spillede godt. Da der ikke var så mange tilhørere, var det hele meget 

                                                           
52 Jazz charts: et udtryk for de noder eller lead sheets, som jazzmusikere benytter som 
midlertidig hjælp til at huske musikken, indtil den er lært udenad. 
53 Billie Holiday i sangen ”Fine and Mellow” fra en CBS TV special fra 1957 med Coleman 
Hawkins (ts), Lester Young (ts), Ben Webster (ts), Gerry Mulligan (bs), Vic Dickinson (tb), 
Roy Eldridge (tp), Nat Pierce (p), Danny Barker (g), Milt Hinton (b) og Jo Jones (dr).  
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afslappet uden sign-up lister54 og så videre. Trioen skulle spille et sæt 
først, men Sam Yahel kom over til mig og inviterede mig op, før der 
egentlig var officielt åbnet for jamsessionen. De andre musikere i trioen 
kendte mig ikke, så det var den klassiske med, at de måske tænkte: 
”Hvem er han? ”. Sam Yahel sagde blot til dem “Nikolaj is a really good 
piano player”, og så mødtes vi på den måde. 

 
Figur 12: Why Not Jazz Room, februar 2014.55 

Det musikalske møde mellem Hess og de to rytmegruppemusikere på Why Not 

Jazz Room var uventet og dermed uforberedt og helt spontant i sit 

udgangspunkt. I denne situation, hvor tre musikere skal eksperimentere en 

performance frem uden nogensinde at have hverken talt eller spillet sammen, 

da bliver auraliteten og den dybe kulturforankring afgørende. Da 

musikbegivenheden i form af aftenens jamsession allerede er i fuld gang på 

scenen, er det ikke muligt at begynde på større introduktioner, forklaringer eller 

forhandlinger, hvor musikerne kan få lejlighed til at udveksle musikalske 

positioner. Det ville givetvis være relevant at udveksle, hvordan bassisten og 

trommeslageren gerne vil akkompagneres, hvilke musikalske stemninger og 

udtryk, gruppen arbejder på at skabe og for eksempel formulere, hvilke 

musikalske værdier, der sættes højt i netop denne trio. Dette er noget, 

                                                           
54 Modsat den Københavnske jamsession kultur så fungerer det mange steder i New York 
på den måde, at de musikere, der gerne vil jamme, skal skrive sit navn på en sign-up liste, 
som lederen af jamsessionen så kan vælge deltagere ud fra. 
55 Sam Yahel (Fender Rhodes), Peter Slavov (b) og Ziv Ravitz (dr). 
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jazzmusikere måske reflekterer over i øvelokalet, i bandbussen eller til 

lydprøven, men på scenen i Why Not Jazz Room er der hverken tid eller rum til 

denne refleksive udforskning af gruppens udtryk og praksis. 

Hess når at foreslå, at de spiller ”Cotton Tail”, og trioen går i gang med at 

spille Duke Ellingtons komposition umiddelbart efter, at Hess har indtaget sin 

plads bag Yahels Fender Rhodes. Musikerne er henvist til at lære hinanden og 

deres musik at kende igennem deres samspil og samvær i netop denne musik, og 

som Hess beskriver det, er de aurale eksperimenter ikke begrænset til en 

kommunikation omkring musikkens tilblivelse og indhold – der er ligefrem tale 

om en udveksling af menneskesyn: 

Det er så vigtigt at lytte til de andre musikere, og jeg tænker meget på 
hvordan det gør en kæmpe forskel i musikken. Det er både noget, der 
ligger dybt i mig og noget, som jeg aktivt fokuserer på. Det at fokusere 
auditivt i musikken kan både være et helt åbent fokus på helheden, og 
det kan også være et specifikt laser-agtigt fokus. I situationen, mens vi 
jammer, så skifter det lidt. For at komme ind i flowet er det for 
eksempel nogle gange hjælpsomt at fokusere på, hvad bassisten spiller. 
Hele musikken er der hele tiden, men man kan godt rette sin auditive 
opmærksomhed mod nogle detaljer. Man kommunikerer auditivt med 
nogle mennesker, som man ikke kender, på et plan, som man ikke 
skulle tro var muligt. Det er både på et teknisk plan, hvor man bruger 
alle sine færdigheder og sin viden, og så er det også på et 
følelsesmæssigt plan og et åndeligt plan. Man udveksler meget 
detaljerede verdenssyn med tilsyneladende meget, meget få midler. 
Når vi spiller sammen, så møder vi hinandens verdenssyn. Det er én 
måde at beskrive det på. En anden måde at beskrive det på er at sige, 
at det er fedt at lege med nogen, man ikke kender. Det er sjovt at lege 
og at udforske noget sammen gennem at lave musik i fællesskab! Men 
det skyldes også, at man kender emnet så godt og den vinkel på emnet, 
som lige er oppe. 

Det lykkes Hess i denne fortælling at skabe forbindelse mellem vigtige og ofte 

ellers løsrevede aspekter: håndværk, færdigheder, viden, følelser, ånd, 

nysgerrighed, eksperimenter og fællesskab. Dette musikalske mesterskab 

opnået gennem årelang aural praksis er afgørende for Hess, og de mange 

facetterede kundskaber, der her bringes i spil i det spontane aurale møde mellem 

tre musikere og deres instrumenter, er udslagsgivende for begivenhedens 

meningsfylde og sammenhængskraft. 
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Berliners pointe om, at jazzimprovisation aldrig kan være en performance 

uden forberedelse (se kapitel 4), gør det muligt at forstå Hess’ performative virke 
som en mestring af jazzperformance. I Berliners forståelse udgør Hess’ øsen af 

hele den socio-musikalske palet fra håndværk og viden til ånd og fællesskab en 

form for musikalsk modenhed, der er den afgørende forudsætning for, at det 

overhovedet er muligt for trioen at jamme sig frem til bevægende og 

meningsfuld musik. Vi så i kapitel 5, hvordan Jørgensen beskriver den 

transformative oplevelse (experience proper) som en på en og samme gang 

ophøjet og dagligdags ikke-analytisk oplevelse. Hess bekræfter denne 

sammensmeltning i sin beskrivelse af jamsession som både befriende leg og 

forpligtende kommunikation på et højt åndeligt plan, og Jørgensen giver med sin 

udfoldelse af experience proper afhandlingen mulighed for at forstå denne 

udvidede erfarelse som individuelt forankret samtidig med, at den angår det 

fælles i følelsen af samhørighed, sammenhæng og meningsfylde. 

Jeg spurgte også Hess om, hvad det betyder for jazzmusikere at spille 

jamsessions. Vi har tidligere set i dette kapitel, hvordan både den erfarne Løvdal 

og den unge Petri opfatter jamsession som en afgørende del af deres musikalske 

liv og udvikling som musikere. I min samtale med Hess om hans oplevelser denne 

aften på Why Not Jazz Room italesætter han sine refleksioner omkring selve det 

at spille musikken umiddelbart og spontant; men mit spørgsmål om betydningen 

af jamsession affødte en længere tankepause, før han svarede. Det var tydeligt 

for mig, at det for Hess krævede en mental omstilling, før han kunne gå ind på 

mit spørgsmåls mere nytteetiske dimensioner. Med Jourard (1964) kan vi forstå 

Hess’ behov for omstilling i Jourards konstatering af, at den udvidede erfarelse 

fordrer et fravalg af ”[s]uch need-steered perceptions [that tend] to blind us to 

all features of the world that are not immediately relevant to our present 

hungers, desires, and values.” (1964, p. 208). Efter en tænkepause fortæller Hess 

videre: 

Hvis man tager de analytiske briller på, så handler det også om at 
eksperimentere med nye netværk. Det er jo slet ikke noget, som jeg 
tænker på undervejs men snarere en eftertanke, fordi vi to nu sidder 
her og snakker om jamsessions. Og her kan man sige, at jamsessions 
også er et netværkssystem, hvor jeg nu ved, at jeg kan ringe til Peter 
Slavov og Ziv Ravitz, selv om jeg ikke havde spillet med nogen af dem 
før, jeg satte mig ned ved Sam Yahels Rhodes. Og samtidig ved de, at 
de kan ringe til mig. Jamsession handler derfor både om at have lyst til 
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at komme ud og spille jazz, og så er det også helt klart et netværk, man 
enten udvikler eller holder ved lige. 

Det er betegnende for jazzmusikere, at den analytiske og nytteetiske tilgang til 

musikken er sekundær; den praktiske hands-on fælles skabelse af musikken 

kommer i første række specielt ved jamsessions, hvor man spiller sammen med 

musikere, som man aldrig har spillet med før. Jesper Løvdal fortalte tidligere om 

sit aurale møde med en fransk musiker i Paris, og Hess supplerer med sin 

oplevelse af det aurale møde med den bulgarsk-israelske rytmegruppe på Why 

Not Jazz Rooms jamsession: 

Det er så fantastisk, at man kan mødes uden at kende hinanden 
overhovedet. Bassisten er fra Bulgarien og trommeslageren er fra 
Israel, og vi kan bare kommunikere på et rigtig højt niveau. Mens vi 
jammer foregår der alle mulige udvekslinger af alt muligt: feeling i 
musikken, musikalske referencer, kan man gå herhen og herhen? Det 
er en musikalsk udforskning og samtale, som starter på et højt niveau 
og bliver til, at man går ud af forskellige tangenter. Det er på en eller 
anden måde ret utroligt, at det overhovedet kan foregå. Samtidig er 
der også bare den der helt utrolige glæde ved at kunne skabe musik 
sammen, når man samles i en gruppe og laver noget i fællesskab, hvor 
alle giver noget til musikken.  

Vi har set, hvordan såvel Hess som de øvrige musikere i dette kapitel fremhæver 

glæden ved at jamme uden en klar målsætning eller et motiv for at jamme. 

Jamsessionen er ligefrem en slags hjem eller udgangspunkt for jazzmusikere. 

Glæden ved at deltage i jamsessionens praksisfællesskab, hvad enten det er 

eksperimentet, den inkluderende dialog eller den udfordrende konkurrence, der 

står i centrum, bærer deltagelsen fuldt og helt. Løvdal beskriver denne glæde 

som en stærk, etisk båret samhørighed og ligefrem kærlighed til 

menneskeheden, og disse beskrivelser af musikalsk oplevelse som udvidede, 

kollektive og transcendente erfarelser i jazzperformancen underbygger den 

filosofiske æstetiks teoretisering af experience proper. Respondenterne 

beskriver denne erfarelse som egentlig bevidsthedsudvidende, og Hess uddyber 

her denne pointe: 

Det er altid med ørene først! Når man spontant skaber musik sammen 
på den måde, så udløser det et eller andet måske ligesom, hvis man 
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løber eller tager stoffer. Oplevelsen er på den måde meget større end 
de enkelte dele eller elementer i musikken. Man løfter noget op på et 
højere plan på en måde. Løfter i flok! Og der er noget åndeligt 
opløftende i dette fællesskab. Det er ikke altid, at det sker, men denne 
aften på Why Not Jazz Room var det nemt at komme ind til musikken. 
Og det handler selvfølgelig om, hvordan netop disse musikere spiller 
denne aften, hvordan Sam Yahel havde spillet i åbningssættet, og 
hvilken indstilling, jeg kommer ind i musikken med.  

Følelsen af at løfte noget op på et højere plan, som Hess her belyser, er en 

rammende beskrivelse af den handlende, aktive erfaring, som jeg teoretiserer 

som erfarelse. Som teoretiseret af Austerlitz i afhandlingens indledning, så 

manifesterer de spontane eksperimenter med musikskabelse, som Hess 

oplevede i jamsessionen på Why Not Jazz Room, en holistisk erfarelse, der 

fortsætter med at rekonfigurere vores sind også efter, at musikken er holdt op 

med at klinge i begivenheden. Denne rekonfiguration af sindet i en transcendent, 

holistisk samhørighed har potentiale til at udvide vores verdensopfattelse til også 

at rumme det universelle (som anført tidligere i kapitlet af Løvdal med begrebet 

universal love) og det guddommelige, som anført her af Hess: 

Når man får fornemmelsen af, at man i fællesskab kobler på et eller 
andet, der nærmest er uden for en, og så downloader det. Det er 
atmosfærens musik, det er guddommelig musik under den fælles 
kollektive bevidstheds musik. Hvis det swinger godt, så kan det lade sig 
gøre uanset, om man har spillet sammen i årevis eller aldrig har spillet 
sammen før. Der er mange forskellige faktorer, der er afgørende for, 
om det kan lykkes eller ej. Og en af disse faktorer er helt sikkert også, 
at man igennem lang tid har forberedt sig på, at dette kan ske. Andre 
faktorer er en sensitivitet over for materialet og en åbenhed over for 
situationen og de mennesker, man er sammen med i begivenheden. 

Noget, der er uden for en, atmosfærens musik, guddommelig musik. Hess 

italesætter her flere af de positioner omkring jazzimprovisation, som kapitel 4 

redegjorde for: lang tids instrumental og sammenspilsmæssig forberedelse 

(håndværket); en sensitivitet over for materialet (meningen og sproget); en 

åbenhed over for situationen (bevidsthedstilstanden); og endelig åbenhed over 

for menneskene i musikbegivenheden (bekendelsen). Vi så i kapitel 5 i afsnittet 

om den filosofiske æstetik, at brugen af begreber som universel og guddommelig 
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i forbindelse med erfarelser ikke bør begrænse vores forståelse af erfarelsen som 

enten guddommelig (gudesendt) eller profan (et resultat af heldige 

omstændigheder). Vi kan i stedet opfatte Hess’, Løvdals og Petris referencer til 

det guddommelige og det universelle som stærke erfarelser af en dimension, 

som vi normalt kun sjældent har adgang til. I den forstand henviser begreber som 

’guddommelig’ til erfarelsens udvidelse af vores bevidstheds rum og ikke til 

eksistensen af guder. Jørgensens teoriapparat muliggør en forståelse af disse 

erfarelser som ikke nødvendigvis overnaturlige eller religiøse oplevelser i 

traditionel forstand men snarere som socio-musikalske, immanent 

transcendente tilstande i en pludselig udvidelse af vores dagligdags livsverden.  
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Sammenfatning 

Kapitel 6 har tjent som en analyse af jamsession drevet af eksperimenter med 

musik, rum og menneskelige relationer som erfarelsesdimension. 

I første del af kapitlet afklarede jeg i min primære feltrolle i dette kapitel 

som observatør med de udfordringer omkring manglende adgang til jazzens 

domæner som en præmis. Dernæst diskuterede jeg, hvordan jazzgruppers 

samspil har en særstatus i jazzkulturen uden at det betyder en svækkelse af 

jazzmusikernes individuelt frie udtryk. Afsnittet redegjorde for den ofte 

konfliktfyldte gruppedynamik, der driver jazzgruppers aurale og orale udfoldelse; 

og endelig viste jeg, at jamsession fortsat spiller en vigtig rolle i jazzkulturen i 

både København og New York.  

Anden del af kapitlet analyserede jamsession scenerne i København. Her 

viste analysen, hvordan jazzmusikerne prøver sig selv af i eksperimenter med 

musikkens udtryk på en måde, der respekterer den samlede stemning i klubben. 

Frem for at være et værk skabt af en enkelt musiker, så viste analysen, at jazz 

bliver båret af de udvidede erfarelser i sammenspillet som omdrejningspunkt; og 

musikerne ser deres praksis som båret af en passion og et samfundsmæssigt 

ansvar for at føre musikken videre. 

Sidste del af kapitlet analyserede jamsession scenerne i New York. 

Analyserne viste, hvordan der også her eksperimenteres med at skabe nye 

relationer, hvor unge, uprøvede jazzmusikere opnår adgang til de professionelle 

jazzscener igennem de erfarne jazzmusikere, de jammer med. Som fælles træk 

på scenerne i København og New York viste analysen dels, at auraliteten driver 

de musikalske møder og dels, at erfarelsen i jazzperformance udgør immanent 

transcendente tilstande i en udvidelse af menneskers livsverden.    

Næste kapitel, Spillejob, fører analysen videre fra de socio-musikalske 

eksperimenter i jamsession til den fordybelse, som er den primære 

erfarelsesdimension i den form for jazzperformance udgjort af et formelt, 

forberedt og annonceret spillejob på en café eller en skole.  
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_________________________________ 

SPILLEJOB 

Dette kapitel undersøger afhandlingens problemstilling inden for spillejob som 

den anden jazzperformance situation med fokus på spillejobbets særlige 

kendetegn og betydning i jazzkulturen. Erfarelser af fordybelse står centralt både 

for musikere og publikum, når etablerede jazzgrupper skaber jazzperformances 

for et betalende publikum på lokale spillesteder. Hvor erfarelser af mere flygtige 

socio-musikalske eksperimenter stod centralt i jamsession, så er erfarelser af 

fordybelse og genkendelse vigtige, når jazzmusikere, spillesteder og publikum 

igennem årelange relationer lever og udvikler sig sammen; såvel musikere i 

jazzgruppen som publikum vender tilbage til spillestederne år efter år, og 

spillejobbet skaber sin egen erfarelseshistorie i jazzgruppens stadige fordybelse 

i dens repertoire. 

Kapitlets tese er, at denne jazzperformance situation er vigtig for 

jazzmusikere, idet det er her, deres praksis som musikere udfolder sig livet 

igennem i fordybelsen i jazzgruppers udtryk, og det er her, at de helt afgørende 

musikalske, kunstneriske og sociale excellencer udvikles og forædles. Og ikke 

mindst, det er igennem spillejobbet, at jazzmusikere skaber sig et levebrød. Hvor 

jazzforskningen i høj grad har taget sit udgangspunkt i jazzens stjerner og 

stilskabere og deres store musikalske bedrifter, så viser dette kapitel, at 

jazzperformance i form af spillejob såvel historisk set som i dag i høj grad 

udfolder sig som lokale parallelkulturer i mere eller mindre opposition til den 

etablerede, professionelle og mediestyrede musikbranche. Dette er en central 

pointe i en samtid, hvor den kulturelle legitimitet i jazzmusikken i stigende grad 
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søges etableret igennem de store koncertproduktioner med amerikanske 

jazzstjerner i operahuse, koncerthuse og teatre.  

Kapitlet lægger ud med at berøre det analytiske fokus samt de etiske 

udfordringer i dette kapitels feltarbejde. Dette efterfølges af en diskussion af de 

historiske forskydninger i jazzforskningens opfattelse af, hvad en 

jazzperformance vil sige, og hvordan den har udviklet sig. Dernæst følger, som 

optakt til kapitlets to hovedafsnit, en teoretisering af to grundlæggende 

forskellige former for spillejobs. Disse to former for spillejobs udfoldes herefter i 

kapitlets analyse af to konkrete spillejob begivenheder dels med Christina von 

Bülow Trio og dels Benita Haastrup DRUMDRUM. Imellem de to analyser 

diskuterer kapitlet spørgsmålet om jazzperformance og begreber om kunst, 

kunstner og værk, som afhandlingens forspil tegnede op. 

Analytisk fokus 
Kapitlet fokuserer analytisk på de mikrosociale relationer mellem musikere, 

spillestedsejere og publikum som udgangspunkt for min begrebsdannelse 

omkring spillejobbet. På dette analytiske niveau bliver det klart, at spillejobs 

informeret af praksisteorien er landskaber af praksisser, der, vævet ind i 

hinanden sammen med musikere, instrumenter, spillestedsejere, spillesteder og 

publikum, bærer spillejobbene. Centrale kulturelle, økonomiske og 

organisatoriske aspekter former med andre ord erfarelsen i jazzperformance, og 

jeg har undersøgt spillejobbet forskningsmæssigt ved at tegne et praksis-

landkort over de aktiviteter og processer, som spiller en afgørende rolle for 

spillejobbet, hvad enten det drejer som om et caféjob, et bryllup eller en 

skolekoncert.56 Kapitlet er på baggrund af dette landkort opbygget ud fra to 

former for spillejob – caféjobbet og skolekoncerten – som overordnet ramme for 

kapitlet. 

Kapitlet peger på fire aspekter som vigtige for forståelsen af 

jazzperformance som erfarelse gennem fordybelse. For det første, så er 

jazzperformance en socio-musikalsk begivenhed, der ikke kan lokaliseres og 

afgrænses til musikken selv, som vi så det i kapitel 5. Musikere improviserer ikke 

blot musikken men ligefrem hele begivenheden, og musikerne i dette kapitel ser 

på dette møde mellem musik, musikere, publikum og begivenhed som deres 

egentlige værk. Dermed er Faulkner & Beckers (2009) opdeling af 

                                                           
56 Begrebet skolekoncert er et begreb, som er formuleret uden for jazzens verden som et 
samlende begreb for både klassisk musik, rock- og pop musik og folkemusik.   
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jazzperformance i kunstmusik og funktionsmusik ikke en holdbar position, da 

også jazzmusik spillet ved et bryllup i jazzmusikernes optik er potentielt lige så 

rig på erfarelser og vigtig som den jazzmusik, der spilles i Operaen eller Danmarks 

Radios koncertsal.  

For det andet, så fordrer smågruppe jazzperformance en speciel form for 

uformel dialog, åbenhed og nærhed. Denne jazzmusikalske prioritering af 

nærhed på spillejobbet på bekostning af værkskabelse og 

legitimeringsbestræbelser – hvad enten det er et spillejob på en café, en 

fødselsdag på en båd eller en skolekoncert i Norge – gør, at jazzmusikken bliver 

stadig mere usynlig i samtidens forøgede fokus på synlighed i de visuelle og 

skriftlige medier.  

For det tredje, så er der et marked for jazzperformance, men dette marked 

står i høj grad uden for den etablerede musikbranche, og markedet bliver ikke 

båret af en ambition om økonomisk vinding men snarere af en kærlighed til 

musikken (jf. Løvdal og Hess i kapitel 6). Dette har store konsekvenser for 

jazzmusikerne, der på den ene side oplever stor meningsfylde i deres praksis men 

på den anden side har problemer med at skabe sig et levebrød, da hverken den 

kommunale arbejdsformidling eller de offentlige kunststøtteordninger ser denne 

musikform som samfundsmæssig vigtig og anerkendelsesværdig.  

For det fjerde, så repræsenterer jazzperformance som tidligere teoretiseret 

en musikkultur, der i såvel sin indøvelse, forberedelse, transmission og 

performance bæres af stærke aurale træk. Kapitlet viser, hvordan tidskrævende 

aurale arbejdsformer og praksisser prioritereres i en fravælgelse af tekstlige og 

nodebaserede tilgange, og jazzkulturen er gennem auraliteten præget af en 

stærk forbundethed med sin historie, tradition og sine fanebærere. 

Etiske udfordringer 
Dette kapitel trækker på min rolle som deltager i jazzperformances i dele af 

feltarbejdet, idet jeg som bassist er fast medlem i de to ovennævnte jazzgrupper, 

som kapitlet følger. Jeg er fortsat aktiv også i feltrollen som observatør i forhold 

til alle de aktiviteter, som leder op til selve jazzperformancen, og en vekslen 

mellem disse feltroller præger de enkelte afsnit i kapitlet. 

Da jeg, som deltager i de jazzperformances, jeg studerer, naturligt fokuserer 

på at spille sammen med mine medmusikere på min kontrabas, så har jeg i 

feltarbejdet valgt løbende at optage jazzperformances, øvere, lydprøver og 

forberedelsen af performances backstage på min telefons mp3 optager. Jeg har 

gjort dette uden at have en plan for eller forventninger til den eventuelle empiri, 
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som disse optagelser kunne resultere i. Dette kan i en vis forstand siges at udgøre 

en skjult observation, da jeg hverken har informeret medmusikere og tilhørere 

om, at jeg laver optagelser eller har fået deres informerede samtykke lave disse 

optagelser. På den anden side er det at optage øvere og jazzperformances en 

gængs praksis blandt jazzmusikere, en praksis, jeg her lægger mig op ad.   

Mange jazzmusikere udvikler deres udtryk ved at optage jazzperformance 

øvere og spillejobs på mp3 for så at gå og høre dem igen og igen. Frem for at 

skrive aftaler, melodier og harmonier ned på nodepapir undervejs i øveren udgør 

dette en tradition for aural indlæring og forberedelse i jazzen, der går tilbage til 

Louis Armstrong, der var en af de første jazzmusikere, der rejste rundt på turné 

med sin spolebåndoptager for at optage sig selv og lære af sit eget og andres spil; 

han optog endog samtaler og middage med musikere og venner og nåede at 

opbygge en enorm samling af spolebånd i sit hus i New York (Cogswell, 2003, p. 

67). Jeg har selv i mange år arbejdet på den måde, at jeg optager vores øvere og 

spillejobs på mp3, hvilket har lært mig utrolig meget om min time, solospil m.v. 

Da man aldrig kan vide, hvornår der sker noget unikt i jazzperformance, har jeg 

derfor i forhold til dette kapitels feltarbejde valgt at optage så meget som muligt 

på mp3 for på den måde måske at fange det uventede enten på scenen eller ved 

en øver. Van Maanen (2011) tilbyder en forståelsesramme for denne praksis i sin 

beskrivelse af, hvordan etnografen i feltarbejdet må være i en tilstand af 

parathed og åbenhed overfor det uventede: 

Accident and happenstance shapes fieldworkers´ studies as much as 
planning of foresight; numbing routine just as much as living theatre; 
impulse as much as rational choice; mistaken judgements as much as 
accurate ones. This may not be the way fieldwork is reported, but it is 

the way it is done. (2011, p. 2) 

Denne åbenhed har haft stor betydning for undersøgelsen i og med, at jeg kender 

mit felt indgående; og denne oversvømmelse af optagelser har vist mig sider af 

også min egen performance praksis, som jeg ikke selv var opmærksom på og 

derfor ikke oprindeligt havde tænkt på at udforske. Hvilken status har disse 

optagelser? Dette er det etiske dilemma, som jeg har måttet adressere i forhold 

til dette kapitels analyser. Jeg er her kommet frem til, at de ikke er skjulte 

optagelser i traditionel forstand, idet jeg dels har haft fuld legitim adgang til de 

musikbegivenheder, som jeg optager og dels, fordi det er noget, som 

jazzmusikere normalt gør som en naturlig del af deres musikalske praksis. Som 
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en konsekvens af denne position er disse råbånd – som data betragtet – i en 

position som endnu-ikke indtil det øjeblik, hvor jeg lytter til dem og opdager, at 

vigtige begivenheder, oplysninger og fortællinger findes på optagelserne; data, 

som kan resultere i empiri for denne afhandling. Jeg har derfor arbejdet ud fra 

den praksis, at de udtalelser fra råbåndene, som jeg har udvalgt kun kan indgå i 

afhandlingens analyser, hvis respondenterne efter gennemlæsning af den 

færdige tekst har givet deres informerede samtykke.  

Denne meget induktive arbejdsform i dataindsamlingen har dermed dels 

resulteret i en stor mængde optagelser, og dels har den resulteret i nogle 

overraskelser og opdagelser i feltet, som måske ellers ikke ville være gjort. 

Undervejs i feltarbejdet til dette kapitel var jeg optaget af at dokumentere den 

måde, jazzmusikere erfarer og kommunikerer auralt på scenen før, under og 

efter jazzperformancen, og jeg var ikke i begyndelsen af undersøgelsen 

opmærksom på vigtigheden af også at studere, i hvilken grad auralitet og 

identitet som enten frontmusiker eller rytmegruppemusiker spiller en rolle, når 

jazzgrupper øver sig. Men, som jeg har gjort det så mange gange før, så optog 

jeg rutinemæssigt de øvere, vi afholdt med Christina von Bülow Trio mest for 

bagefter at kunne lære de nye sange på øret; og her viste det sig til min 

overraskelse, at auralitet og instrumentidentitet spiller en helt afgørende rolle 

også i trioens måde at fordybe sig i og indstudere ny musik, hvilket vil fremgå af 

dette kapitel. 

Er et jazz spillejob en jazzkoncert? 
Afhandlingens indledning redegjorde for, at koncerten som performance 

situation falder uden for denne undersøgelses erkendelsesinteresse, men det er 

i forhold til netop spillejobbet relevant at uddybe baggrunden for denne 

afgrænsning. I den internationale jazzforskning omkring jazzperformancens 

relation til koncertformatet står Scott Deveaux’ (1989) analyse af Benny 

Goodmans koncert i Carnegie Hall 1937 centralt. Deveaux peger her på, at 

jazzkoncerten som institution etablerede sig i perioden 1935-1945 i amerikansk 

kulturliv i forlængelse af swingmusikkens udbredelse. Her skete der en kulturel 

forskydning, hvor jazzmusikken gik fra at være en funktionsmusik, som man 

dansede til, til også at være en kunstmusik, som man lyttede til. Jazzmusikken fik 

adgang til de store koncertsale som en musikform ”[o]f complexity and 
virtuosity, deserving the undivided attention and respect of a concert 

performance (DeVeaux, 1989, p. 7). Deveaux beskriver, hvordan publikum 
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gennem jazzkoncerter på teatre i denne periode vænnedes til at sidde ned og 

lytte til musikken i stedet for at danse til den; og for mange havde denne 

anerkendelse af jazzen som en seriøs kunstmusik allerede været alt for længe 

undervejs. 

Deveaux identificerer en række aspekter ved jazzmusikken som afgørende 

for, at ”[b]ebop never entirely became a music of the concert hall (Ibid., p. 25). 

Centrale aspekter er for Deveaux dels behovet for uformelle omgivelser, hvor 

jazzens spontanitet kan få frie tøjler og dels behovet for en nærhed mellem 

musikere og publikum, hvor jazzens og sammenspillets finere nuancer kan 

opleves på tætteste hold. Deveaux placerer dermed i sin analyse jazzmusikken 

et sted midt imellem natklubbens uformelle rum og koncertsalens højtidelighed 

med den vigtige tilføjelse, at ”Like all jazz, bebop was rooted in dance music, and 
it never entirely shed that function. ” (Ibid.).  

Det er betegnende, at jeg igennem denne undersøgelses mange interview 

og samtaler med jazzmusikere, spillestedsejere og publikum ikke har mødt 

begrebet ”koncert” italesat som en værdi i forbindelse med jazzens 

performance. De få steder, hvor begrebet optræder i respondenternes 

fortællinger, så bruges det til at illustrere en problematisk udvikling, der truer 

jazzmusikkens muligheder for at udfolde sig. I min analyse skyldes det, at den 

jazzkultur, som denne undersøgelse interesserer sig for, vægrer sig ved at blive 

ophøjet til et færdigt musikalsk udtryk, værk eller produkt, der udelukkende skal 

performes af musikere og opleves og forbruges af et publikum. Snarere end at 

være en koncert er et jazz spillejob derfor et praksisfællesskab for musikere, 

spillested og publikum, der sammen skaber musikken. En position, som dette 

kapitels rapportering og analyser underbygger og nuancerer.  

Jazz spillejobbet rummer dermed elementer af en folkefest (fadøl, mad, 

spontane tilråb og klapsalver, ingen krav til højtidelig påklædning), af en seriøs 

koncert (en scene, et siddende og lyttende publikum, forventning om en stor 

oplevelse) og endelig af en familiesammenkomst (stampublikum, uformel og 

humoristisk tone, lattermildhed,  årelange relationer, personlig bekendelse til 

hinanden); og dette kapitels undersøgelse af spillejobbet som en af de fem 

erfarelsesdrevne jazzperformance situationer informeres dermed af dette 

kontinuum, hvor stemningen og fordybelsen i musikken kan svinge frem og 

tilbage mellem folkefesten, den seriøse koncert og familiesammenkomsten – alt 

sammen båret af publikums og spillestedsejers forventning om, at jazzgruppen, 

der spiller, vil (og kan) mere end at jamme: de er i stand til at fordybe sig selv og 

publikum i musikken.  



  

 

JENS SKOU OLSEN _ 

    AT SPILLE PÅ ØRET¸ 201 

To former for spillejobs 
Hvor jazzens jamsession performance situation tjener som et åbent, uformelt 

socio-musikalsk eksperimentarium, så er et spillejob en formel aftale om at 

præsentere et afgrænset musikalsk udtryk i en konkret anledning. Jazzmusikere 

taler om at lave jobs, og det henviser til den forhandling, der oftest foregår 

mellem en spillestedsbooker eller en eventarrangør og så en jazzsolist eller en 

jazzgruppes leder. Når aftalen er i hus, så har jazzmusikeren et job, som skal 

besættes gerne med en rytmegruppe og en solist. Her kommer de mange 

netværk til sin ret, som bl.a. de mange jamsessions har resulteret i. Jazzmusikere 

tilhører mange forskellige socio-musikalske netværk eller familier, hvor man 

trækker på hinanden og giver og modtager jobs båret af oftest uudtalte 

forventninger om loyalitet: hvis jeg giver dig et job, så giver du nok også mig et 

job, når du får et. Det er svært at overleve som jazzmusiker, og et levende 

tilhørsforhold til disse musikalske familier er derfor afgørende for at kunne 

opbygge en karriere og et levebrød i jazz. 

Afhandlingen argumenterer for, at der grundlæggende er to forskellige 

former for spillejobs: i den ene form opbygges musikbegivenheden på et 

spillested rundt om jazzmusikken med den som centrum (caféjob); og i den 

anden form indgår jazzmusikken som en musikalsk energi i en social begivenhed, 

der udfolder sig omkring noget andet end fordybelse i jazzmusik som f.eks. en 

fødselsdag, et bryllup, et jubilæum eller et pædagogisk forløb (f.eks. en 

skolekoncert). Caféjobbet har, som musikbegivenhed betragtet, skabelsen og 

fordybelsen i jazz som sit formål, og publikum har som oftest foretaget et positivt 

tilvalg og betalt penge for at blive en del af denne fordybelse i jazzen. Anderledes 

forholder det sig med en social begivenhed som en skolekoncert, hvor jazzmusik 

kan indgå. Her er begivenhedens overordnede formål et andet end fordybelse i 

jazzmusik (f.eks. at uddanne skoleelever), og jazzmusikken har her en specifik 

funktion i en anden sags tjeneste. 

Dette gælder som nævnt ovenfor for mange begivenheder, at de på denne 

måde gør brug af jazzmusik, og i mange jazzmusikeres optik skelnes der ikke 

mellem et bryllup, en begravelse eller en skolekoncert – det afgørende er, om 

begivenheden handler om jazzmusik eller om begivenheden gør brug af jazzen i 

et andet formåls tjeneste. Mere nuanceret kan man også formulere det på den 

måde, at jazzmusikken rummer en række egenskaber, der gør den velegnet både 

som et primært rum for erfarelse og som en musikalsk og social forstærker for 

aktiviteter, der ikke nødvendigvis kredser om hverken jazz eller musik – men som 
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ikke desto mindre skaber erfarelser af fordybelse omkring de aktiviteter, der er i 

fokus. Da jazzmusikere er forskellige, så er der også forskellige holdninger til 

dette spørgsmål. Der er jazzmusikere, der ikke ønsker at spille til fester, og der 

er jazzmusikere, der elsker at spille til fester. Feltet er heterogent i den forstand, 

at praksis er båret af musikernes personlige præferencer; men stadig 

argumenterer dette kapitel for, at den overvejende del af jazzmusikere 

prioriterer musikkens sociale kraft frem for et fokus på musikken som værk. 

I det følgende introduceres først de to former for spillejobs ved to 

repræsentative udtryk for de to former: et spillejob på en café, hvor publikum er 

voksne mennesker, der har betalt 90 kr. for en entrébillet; og et spillejob på en 

skole, hvor publikum er børn i alderen 7-14 år, som udsættes for denne 

performance som en obligatorisk del af deres skoleforløb. Ved den første form 

medvirker publikum ikke bare frivilligt men har ligefrem foretaget et aktivt 

tilvalg, og ved den anden form er publikum – de unge elever og deres lærere – 

tvunget til at medvirke som en del af et uddannelsesforløb. 

Jazzens lokale scene: caféjobbet 
Et spillejob i form af et caféjob betyder, at jazzmusikerne får penge for at spille 

live for et publikum. Selv om spillejobbet udgør en formel aftale, så er der stadig 

– da det er jazz, det handler om – mange uformelle lag set fra jazzmusikerens 

synsvinkel. Hvilke musikere kan spille det konkrete job, og hvilke musikere har 

lyst til at rejse til f.eks. Odense og spille for en musikertarif? Gruppen, som er 

engageret til at spille, har måske et bandnavn eller bærer solistens navn, men 

stadig er det en dynamisk og plastisk størrelse. Mange forskellige musikere fra 

familien af jazzmusikere kan gå ind i de enkelte grupper og afløse på de enkelte 

instrumentpladser og umiddelbart finde gruppens lyd og udtryk, og jazzmusikere 

opfatter det ikke som noget problem at spille med afløsere; hver jazzgruppe har 

et repertoire og en udtryksform, som musikerne i netværket kender og forstår. 

Når en jazzmusiker lykkes med at lave et job, så er det en lille sejr på et 

freelance marked, hvor der er hård konkurrence og ofte langt mellem jobbene. 

Der er fortsat et marked for jazz spillejobs, men – som analyserne vil vise – så 

lever dette marked i høj grad adskilt fra den etablerede musikbranche og den 

udmøntede kulturpolitik. Cafeen, værtshuset eller jazzklubben står her sammen 

med jazzmusikerne og deler en fælles interesse i at skabe sociale begivenheder; 

begivenheder, som forsøger at skabe den omsætning og det kundegrundlag, som 

begge parter skal leve af; og der er således her et sammenfald mellem 

jazzmusikernes, spillestedets og publikums behov. 
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Her ses udfordringen for jazzmusikeres muligheder for at stykke et blot 

nogenlunde sammenhængende arbejdsliv sammen. De små spillesteder er båret 

af ejernes personlige engagement og kærlighed til musikken, og de personlige 

relationer med spillestederne er derfor afgørende; de skal holdes ved lige og 

udbygges kontinuerligt. Hvert enkelt spillejob kræver ofte mange opringninger 

og forhandlinger om dato og lineup – både med spillestedet og de musikere, der 

skal medvirke ved spillejobbet. Og honoraret i form af en tarif på kr. 1.950,- pr. 

musiker57 før skat skal ses i lyset af, at gruppen måske har rejst fra København til 

Vejle om eftermiddagen, lavet lydprøve, spist på restaurant (betalt ud af egen 

lomme), spillet to sæt, pakket sammen og kørt hjem i bandbussen ud på de små 

nattetimer. Gear skal køres ud til et øvelokale, de enkelte bandmedlemmer skal 

køres hjem, og man ligger måske i sin seng ved en 4-tiden om morgenen. 

Arbejdsdage på 12-16 timer er sædvanlig praksis for en jazzmusiker, og lagt 

sammen med det indledende arbejde for at lave jobbet samt gruppeprøver op til 

spillejobbet, så kan det egentlig slet ikke betale sig set ud fra en økonomisk 

betragtning. 

Det er derfor kendetegnende for jazzmusikere, at spillejobbet handler om 

musik og ikke om penge, og det er passionen for at spille jazz og skabe de 

livgivende erfarelser af fordybelse, der driver jazzmusikeren fremad. Men hvad 

gør jazzmusikeren, når selv disse i realiteten dårligt betalte jobs bliver færre og 

færre? Mens mange jazzmusikere vælger at blive musiklærere på musikskoler og 

musikkonservatorier, så vælger andre jazzmusikere at søge spillejobs de steder i 

vores kultur, hvor de kan fortsætte med at prioritere deres praksis med live 

performance af musik. Her er der i Danmark to kulturinstitutioner, som stadig 

prioriterer live performance af musik: de danske folkekirker og den danske 

folkeskole. Et stigende antal jazzmusikere har i de senere år dels uddannet sig til 

kirkeorganister for på den måde at kombinere deres jazzmusiker liv med en fast 

månedlig indkomst 58 , og dels har mange jazzmusikere fundet vej til at lave 

spillejobs i folkeskolen.      

                                                           
57 Pr. november 2014 
58 Jazzguitaristen Karsten Hovmark; jazzpianisterne Olivier Antunes, Mads Bærentsen og 
Niels Andersson; Jazzorganisten Dan Hemmer; Basunisten Mia Birch Engsager; 
Saxofonisten Karsten Kristensen. 
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Jazzmusikken finder nye veje: skolekoncerter 
Antallet af jazzspillesteder i København er siden 1960’erne faldet støt, og 
spillesteder, som i de sidste årtier af det 20.årh. gav gode muligheder for at 

booke spillejobs er ikke mere til rådighed for jazzmusikere og publikum59. Denne 

udvikling har fået jazzmusikere til at opdyrke jobmuligheder andre steder ganske 

som det skete i 1960’erne, hvor amerikanske jazzmusikere i Danmark som f.eks. 
Dexter Gordon og Ben Webster havde søgt væk fra deres lokale jazzscener i New 

York for at få noget at lave i Europa; også den gang var denne form for jazzmusik 

under pres, idet selv en jazzstjerne som Ben Webster blev betegnet som Old hat 

af den fremstormende jazz-avantgarde60.  

 
Figur 13: Dexter Gordon med børn på Lilleskolen i Lyngby 1967. DR 1967. 

Dexter Gordon forsøgte at tænke nyt i forhold til at skabe opmærksomhed om 

jazzmusikkens kulturelle potentiale og samtidig opdyrke nogle nye 

indtægtskilder, da han i 1967 stod for at skulle blive udvist af Danmark efter en 

narkodom i Frankrig. I en ansøgning til den danske Justitsminister K. Axel Nielsen 

foreslog Gordon, at han – hvis han kunne få fornyet sin opholdstilladelse i 

                                                           
59  Københavnske spillesteder som De Tre Musketerer, Cykelstalden, Vognporten, 
Krasnapolsky, Grock, King George, Boltens Gård, Skindbuksen, Jazzhus Slukefter, Long 
John, Den Røde Pimpernel, Hvide Lam, Finn Zieglers Hjørne, Park Café, Apoteket, 
10’eren, Restaurant Ben Webster, Cafe Chips, Wessels Kro, Cafe Ciré og Kruts Carport er 
enten lukkede eller er holdt op med at præsentere jazz på regelmæssig basis (Harsløf & 
Slumstrup, 2011, pp. 434–439). 
60 Henrik Wolsgaard Iversen i filmen Copenhagen og alt det der jazz (Danmarks Radio 
2012) 
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Danmark – til gengæld ville tage ud på skoler og spille jazz med børnene. Gordon 

udtalte sig i denne forbindelse om sine bevæggrunde for at præsentere 

jazzmusik i skolerne. 

It was just a kind of a spontaneous thought that perhaps I might like to 
branch out to, you know, a little more meaning to life. I thought 
perhaps that I had something to offer […] to teach what little I know 
and so perhaps broaden the lives of the children, you know. 61 

Gordons ønske om en forøget mening med livet er interessant, idet han her 

udtrykker et behov for at række længere ud med sin musik, end han kan ved at 

spille om natten for voksne på f.eks. Jazzhus Montmartre. Jazzmusikkens 

muligheder for på sigt at overleve og styrkes ligger netop hos børnene, og i hans 

ønske om at ”[b]roaden the lives of the children” (Ibid.) ligger en klar 

dannelsesinteresse. Gordons bidrag var revolutionerende og noget, der årtier 

senere skulle inspirere til skabelsen af egentlige spillejobs i landets folkeskoler. 

Fremfor at fortælle om jazz eller undervise i jazz så valgte Gordon at improvisere 

sammen med børnene; synge og spille sammen på, hvad der nu var af 

instrumenter på lilleskolen; og resultatet var bjergtagende, hvilket et Danmarks 

Radio filmindslag vidner om62.  

Møder med musikere i skoletiden 
Dexter Gordons korte improvisatoriske gæstespil i de danske skoler i 1967 tog 

forskud på en bevægelse, der 10 år senere blev gjort til genstand for et 

uddannelsesforsøg på initiativ af Helsinge Kommunes Skolevæsen og Statens 

Musikråd. I 1978 igangsatte daværende borgmester Thor Pedersen en treårig 

undersøgelse, der havde til formål at besvare følgende spørgsmål: ”Kan vi 
skærpe børnenes aktive og passive musikinteresse gennem hyppige møder med 

musik og professionelle musikere? Endnu 10 år senere, i 1992, formaliseredes 

ideen om musikeres liveperformance i folkeskolerne som en del af elevernes 

uddannelse i den landsdækkende selvejende institution Levende Musik i Skolen 

(LMS). 

I dag, mere end 30 år efter, at Helsinge Kommunes rapport som det første 

skriftlige arbejde anbefalede at udfolde ideen om live musik i skoletiden på 

landsplan, så har LMS aftaler med 54 ud af landets 98 kommuner om at sende 

                                                           
61 Dexter Gorden i interview, ibid. 
62 Dexter Gordon på Lilleskolen i Lyngby 1967, Ibid. 
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grupper ud på skolekoncertturne. Mere end 350 grupper bestående af mere end 

1200 musikere søger årligt om at komme ud og spille på skolerne, og 90 grupper 

udvalgt stilistisk og genremæssigt bredt tager ud og spiller turnéer af to til fem 

ugers varighed. Dette resulterede i 2014 i mere end 2000 skolekoncerter rundt i 

hele landet. Koncertdirektør i LMS Ebbe Højrup bekræfter Helsinge rapportens 

konklusioner og støtter også Gordons dannelsesinteresse. 

Der er en menneskelig relation i live musik oplevelsen, som rummer så 
mange flere lag end de unges daglige musikforbrug på mp3 og 
internettet. Det har jo noget med dannelse at gøre. Hvad skal der til, 
for at man kan være en fornuftig borger i et samfund? Vi står fast på, 
at der skal de ægte musikoplevelser til, for at man kan blive et 
ordentligt menneske. Det er en værdi i vores samfund, at børnene skal 
møde de udtryk i f.eks. god litteratur og god musik, som vores kultur er 
præget af. (Ibid.) 

Da samtidig jazzens spillesteder er blevet færre og færre, er denne form for 

offentligt støttet musikalsk dannelsesvirksomhed blevet stadig vigtigere for 

jazzmusikere som et supplement til det klassiske spillejob; og spillejob i form af 

skolekoncerter udgør i dag en central indtægtskilde for mange jazzmusikere. 

Dette ses i antallet af grupper i LMS’ program med jazz som et eksplicit udtryk: i 

sæsonen 2011-12 præsenterede LMS 24 sådanne grupper og i sæson 2014-15 

præsenteres 46 grupper; Dette er næsten en fordobling, og jazzperformance er 

dermed repræsenteret i mere end halvdelen af de grupper, der sendes på turné 

i LMS regi. 54 centrale både unge og ældre jazzmusikere på den danske jazzscene 

– heriblandt fem Danish Music Award vindere – er således repræsenteret i LMS 

programmet63.  

Denne introduktion til de to former for spillejob leder frem til en 

rapportering fra to konkrete jazzperformances: performances, som hver især er 

præget af enten at være et caféjob eller en skolekoncert. Jeg begynder med 

caféjobbet, hvor spillestedsejer Joakim Friis-Holm fortæller om sit forhold til 

jazzmusik, spillejob og publikum. Derefter præsenterer jeg Christina von Bülow 

Trio, og inden jeg rapporterer fra et spillejob på Bartof Café, så følger jeg 

gruppens forberedelser til spillejobbet. Jeg slutter dette hovedafsnit af med 

nogle publikumsreaktioner samt en diskussion af spørgsmålet om 

jazzperformance og kunst.   

                                                           
63 http://www.lms.dk 
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Caféjob 

Når publikum sætter sig til rette på spillestedet, er en lang række begivenheder 

og aktiviteter gået forud, hvor såvel musikere, booker og spillested har forberedt 

sig på denne begivenhed. Spillejobbet og selve musikken er eksplicit og hørbar 

for alle på selve dagen; men det gælder for en lang række afgørende aktiviteter 

frem mod spillejobbet, at de sker i lukkede rum, hvor kun musikerne har adgang. 

Da jazzmusikere for det meste har enkeltstående engagementer med forskellige 

spillesteder, musikere og konstellationer, så udgør hver enkelt caféjob en 

separat opgave, der ligger og venter på at blive håndteret både praktisk, teknisk 

og musikalsk.  

De mange enkeltstående jobs gør samtidig, at jazzmusikere i høj grad 

fokuserer på det spillejob, der ligger lige for og giver dette spillejob maksimal 

energi. De andre spillejob må vente, indtil man kommer tættere på selve dagen 

for jobbet. I ugerne op til spillejobbet stiger forventningen blandt musikerne, og 

oftest samler jazzmusikere den musikalske energi ved at mødes og afholde en 

gruppeprøve. Måske er der ikke noget nyt musikalsk materiale, der skal 

indstuderes, men man mødes alligevel for at finde hinanden musikalsk og lytte 

sig ind på musikken igen. For de fleste af de jazzmusikere, som denne afhandling 

interesserer sig for, så gælder det, at alle kan spille musikken på øret. Men da 

det ofte kan være både uger og måneder siden, musikken sidst blev spillet, er 

denne prøve før jobbet vigtig som en både fysisk og mental genopladning. Fingre, 

arme, krop og sind skal mærke og genkalde sig sangene, klangene og 

sammenspillet. 

Et spillejob på en café bygges som minimum op af en café, en jazzgruppe, 

et publikum og et barpersonale, som alle samarbejder om at skabe 

musikbegivenheden. Caféjobbet fordrer, at alle er på plads og engageret i 

begivenheden, og de følgende tre afsnit rapporterer fra spillestedets og 

jazzgruppens forberedelser under Copenhagen Jazz Festival i juli 2014. Dernæst 

analyserer jeg selve jazzbegivenheden, hvor spillestedet, jazzgruppen, publikum 

og barpersonalet sammen skaber musikoplevelsen. 

Spillestedet 
Et af de spillesteder, som indgår i et samarbejde med både lokalmiljø, musikere 

og Statens Kunstråd om at præsentere jazzmusik, er Bartof Café på Frederiksberg 

ejet og ledet af Joakim Friis-Holm. Bartof Café er støttet af Frederiksberg 

Kommune og af spillestedsordningen under Statens Kunstråd, og ejer og booker 
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Joakim Friis-Holm er selv musiker og en ildsjæl, der brænder for at udbrede live 

musik. Friis-Holm opfatter Bartof Café som hans bidrag til musikkens fremme: 

Bartof er en café og et spillested, men det er også et værested. Jeg har 
selv spillet en masse musik og spiller stadig væk, og jeg har altid syntes, 
at det var svært at overleve som musiker. Der er alt for få spillesteder, 
hvor man kan komme ind og høre noget fed livemusik. Jeg har så taget 
hånd om den irske roots musik, som man jo næsten ikke ser nogen 
steder i dag. Og hele jazz og blues scenen ligger også mit hjerte nær. 64 

 
Figur 14: Bartof Cafe på Frederiksberg, København, maj 2014. Eget foto. 

Friis-Holm er en meget engageret spillestedsejer, der følger musikken tæt lige fra 

den første kontakt med musikere, booking og PR arbejdet og hen til selve 

spillejobbets afvikling. Jazzmusikerne er ikke i tvivl om, hvornår de skal begynde 

første sæt, for Friis-Holm styrer begivenheden med et opmærksomt blik på 

publikums bevægelser, toiletbesøg og bestillinger i baren. I det lille baglokale bag 

køkkenet sidder musikerne og lægger sæt, mens de venter på, at Joakim melder 

klar. Vil musikerne have en øl og måske noget mad i pausen mellem 2. og 3. sæt? 

Selv om der er fuldt hus i Caféen, så er der tid til også at hygge om gruppen. 

Ambitionsniveauet er højt, men der er samtidig en velgørende afslappet 

stemning omkring jobbet, der passer rigtig godt til jazzmusikere, der på grund af 

                                                           
64 Interview med Joakim Friis-Holm, juli 2014 
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andre jobs måske først kommer et kvarter før den annoncerede start. Så må Friis-

Holm lave scenelyd med fuldt publikum på, hvilket jo også giver mulighed for at 

spille et lille nummer inden det for alvor går løs! Allerede ved disse indledende 

øvelser kan alle mærke stemningen, og forventningerne skrues i vejret; det bliver 

en god aften. Friis-Holm fortæller: 

Jeg elsker det der miljø med musikere, for de trækker nogle andre 
publikummer end caféens stamkunder. Der sker noget nyt hver 
weekend, og på grund af musikken har alle fokus på en fælles sag. De 
mennesker, der kommer for at høre Christina von Bülow Trio, de 
kommer for et eneste formål: for at få en oplevelse og hygge sig 
sammen. Og det synes jeg er rigtig, rigtig godt, ikke. Alle hopper i med 
begge ben, og forhåbentlig får alle den der fantastiske musikalske 
oplevelse. Det er det, der driver mig fremad. Folk er som regel utrolig 
glade, og de fleste kommer igen og igen og igen. På den måde ved jeg, 
at det fungerer, at publikum kan lide musikken og stemningen i caféen.  

 
Figur 15: Ejer og booker af Bartof Cafe Joakim Friis-Holm. 

Musikbegivenheden er dermed langt mere end selve spillejobbet, når publikum 

på Bartof Café er vidne til de ellers lukkede musiker ritualer: opstilling, lydprøve, 

stemning af musikinstrumenter og bandets forhandlinger på scenen omkring 

aftenens repertoire. Alt ses og høres, og publikum kommer spontant med forslag 

til sange, som kommer med i overvejelserne omkring aftenens sætliste. Denne 

nærhed og direkte samskabelse af musikken oplever Friis-Holm som en værdi, 
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der udfordres af en musikkultur, der i stigende grad fokuserer på internationale 

stjerner og stordrift: 

Der sker noget i de her år, hvor noget af jazzmusikken bevæger sig mod 
kæmpe koncerter på Arken, Det Kongelige Teater og Operaen, hvor det 
bliver meget formelt det hele. Folk sidder på snorlige rækker og der er 
pludselig noget tys-tys over det. Du kan ikke bare råbe ”Fedt, mand” og 
smutte ud og hente en bajer eller ryge. Der er et øget fokus på de store, 
dyre jazznavne, som går ud over de lokale jazzmiljøer. La Fontaine eller 
Drop Inn har ikke en chance her. Hvis en jazzmusiker skal have spidsen 
af en jetjager for at spille, så kører det jo ikke rundt. (Ibid.) 

Friis-Holm giver os her mulighed for at forstå Deveaux’ analyse af smågruppe 

jazzens behov for uhøjtidelighed og en mere flydende og åben tilgang til 

jazzperformance. I Friis-Holms optik gælder fordybelsen ikke blot musikken men 

hele den samlede begivenhed på hans café inklusive glæden over at kunne give 

udtryk for sin erfarelsesglæde i spontane tilråb undervejs, i nydelsen af en kold 

fadøl på en overophedet café og den lille rygepause på fortovet uden for caféen 

i samtale om musikken med andre tilhørere – alt sammen mens musikken spiller. 

Jeg hygger mig jo med det, der sker på scenen – og hvis det er noget 
møg, så er det jo ikke så fedt. Musikken skal fungere også for mig 
personligt, og jeg præsenterer ikke musik, som jeg ikke bryder mig om. 
På den måde er Bartof Café et meget personligt sted, og jeg synes, at 
det har været en fed aften i min café, når det hele blender. Når du har 
den der pingpong med publikum, som løfter stemningen helt i vejret. 
Og det får du kun på de mindre, tætte scener. Det får du ikke på samme 
måde, hvis du sidder i Tivolis Koncertsal og har Keith Jarrett i kikkerten. 
Det går ikke i huden på samme måde, og det bliver aldrig den der helt 
tætte oplevelse. 

Som beskrevet i kapitel 4, så udgør Friis-Holms’ både økonomiske og musikalske 

engagement en personlig medleven i jazzmusikken. Dette står i modsætning til 

musikbranchens professionelle distance, hvor musikkøbmænd handler med 

musik som en vare; og som anført af Lewis 65  handler jazzmusikken her om 

                                                           
65 Se også afsnittet Jazz som personlig bekendelse i kapitel 4. 
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spillestedsejeres, musikeres og publikums personlige følelser for jazz snarere end 

køb og salg af markedsliggjorte kunstværker i en kommerciel ramme. 

Gruppen, musikken, publikum og rummet 
Christina von Bülow Trio er en af Danmarks ældste, aktive grupper med op mod 

30 års musikalsk samarbejde mellem altsaxofonisten Christina von Bülow, 

guitaristen Jacob Fischer og jeg, Jens Skou Olsen, på kontrabas. Gruppen opstod 

i København i forlængelse af nogle jamsessions i jazzmiljøet omkring det den 

gang nyligt åbnede Konservatorium for Rytmisk Improvisationsmusik. Christina 

fortæller om dannelsen af jazzgruppen: 

Jeg havde jammet en del med Jacob allerede inden jeg begyndte på 
Rytmekons i 1986, og da jeg så mødte dig [Jens Skou Olsen] på skolen i 
1986, så begyndte vi to jo også at jamme sammen. Jeg ville jo egentlig 
slet ikke være den, der skulle være hovedansvarlig og lægge navn til 
gruppen, og først prøvede vi jo også at spille kvartet med trommer! 
Men det var vist Jacob, der hellere ville spille trio uden trommer, og så 
blev det ligesom det. Og så kom det hele så alligevel til at hænge på mig 
med mit navn som bandnavn, og det var fordi, du syntes, at det var en 
god ide [ler] … på godt og ondt, selvfølgelig. Det er altid et slid at skulle 
være den, der skal få det hele til at ske. 

 
Figur 16: Christina von Bülow Trio i midt 1980erne. Eget foto. 
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Her ser vi den vigtige forbindelse illustreret mellem den gensidigt uforpligtende 

jamsession og det forpligtende spillejob. Jeg havde selv jammet med Jacob 

Fischer i årene op til min optagelse på konservatoriet uden, at det havde 

resulteret i en ny gruppe; men vi kendte hinanden og hinandens spil. Således 

havde vi alle jammet på kryds og tværs med hinanden, og da ideen i sidste 

halvdel af 1980erne opstod om at starte en ny gruppe op, var grundlaget – det, 

at vi var i stand til at kommunikere musikalsk og socialt – allerede på plads, og vi 

kunne derfor umiddelbart gå i gang som en gruppe med at booke jobs. Trioen 

har siden midten af 1990’erne været et fast indslag på Bartof Cafés program, og 
trioen spiller gerne to årlige jobs på Bartof Café – på Vinterjazz i februar måned 

og Copenhagen Jazz festival i juli måned. Igennem årene har trioen fulgtes ad 

med et stort og trofast stampublikum, som ikke blot nøjes med at komme, når vi 

spiller caféjobs. 

 
Figur 17: Christina von Bülow Trio 2015. Foto: Stig Robert Lending. 

Gruppen bliver også engageret som gave til folks runde fødselsdage, til barnedåb 

og til begravelser, og musikerne har mere end én gang oplevet at spille for en 

jazzfan en sidste gang, mens hun bæres ud af kirken. Musikernes børn har ligget 

i lift ved siden af scenen, mens trioen spiller, og disse børn er nu selv blevet 

professionelle musikere midt i 20’erne i fuld gang med at skabe sig en 
jazzkarriere. Musikbegivenheden, spillestedet, publikum og så musikerne i trioen 

indgår som mennesker i et dynamisk og mangetydigt samspil, hvor musik, 

arbejde, fritid og privatliv griber ind i hinanden og ligefrem smelter sammen. 

Udfordringen ligger heller ikke i at spille jazzmusikken godt eller fyldestgørende 

i en snæver forstand, men – som Lewis giver os mulighed for at forstå det – så 
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ligger udfordringen snarere i, at det lykkes booker, musikere og publikum at stå 

frem som mennesker i en socio-musikalsk personlig bekendelse og igennem 

musikken nå frem til den klare, udvidede erfarelse.  

Gruppeprøve i Vanløse 
Når en gruppe som Christina von Bülow Trio i en menneskealder har spillet 

sammen over et repertoire på måske et par hundrede sange, så er det musikalske 

materiale som udgangspunkt på plads. Der er selvfølgelig små huller rundt 

omkring, f.eks. når en sang, vi plejede at spille for år tilbage pludselig dukker op 

igen på sætlisten. Men efter et par gennemspilninger, så kører det, og det er 

derfor ikke strengt nødvendigt med gruppeprøver. Alligevel plejer vi at holde en 

prøve før vores spillejob på f.eks. Copenhagen Jazz Festival og Vinterjazz 

Festivalen. Årsagerne er flere. Dels spiller vi ikke sammen så tit, som vi gerne 

ville, og dels har vi alle travlt i andre jazzgrupper også; det er måske en måned 

eller to siden, vi sidst spillede sammen. 

Prøven bruger vi således til at finde hinanden og vores lyd igen. Vi har som 

tidligere nævnt et stort stampublikum, der kommer og hører os år efter år, og 

alle vil gerne høre de sange igen og igen, som er gruppens kendetegn. Men det 

er vigtigt også at kunne præsentere nogle nye sange eller arrangementer for at 

holde bevægelsen i gang. Nye sange betyder i denne forbindelse ikke 

nykomponerede værker men snarere gamle amerikanske, svenske eller danske 

sange i nye arrangementer, som vi måske ikke har spillet sammen i trioen før. 

I de fleste gruppesammenhænge laver man gruppeprøver, når der er noget 

konkret, nyt musikalsk materiale at prøve på. Gruppens leder har måske 

arrangeret den nye musik og skrevet stemmer til gruppen; og prøvens formål er 

at afprøve musikken, rette fejl og få svære passager på plads. I Christina von 

Bülow Trio er formålet med gruppeprøven et andet, idet vi benytter prøven til at 

udvikle den nye musik – og arrangementet af den – sammen. Fordelene ved ikke 

på forhånd at skrive musikken færdig inden prøven er flere. Dels kan Christina 

trække på hele gruppens musikalske erfaring, og dels bliver trioens lyd mere 

organisk, når de enkelte instrumenter ikke blot skal gengive en komponists eller 

arrangørs ide og instrumentation men ligefrem får mulighed for at medskabe 

musikken auralt på instrumenterne. Når Christina på de første sider af denne 

afhandling fortæller, at sangene er printet ind i hendes øre, så støtter det tesen 

om, at jazzmusik er båret af aurale processer. Det meste af det, som jazzmusikere 

spiller, opstår igennem en aural og intuitiv proces, hvor vi ikke er rationelt 

bevidste om, hvad vi spiller. Og den eneste måde at få adgang til disse tavse, 
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intuitive lag i musikken er således at snuble ind i dem i aural forstand og så 

sammen blive bevidste om det, når vi hører noget interessant. 

Bülow viser her, hvordan denne kognitivt tavse, aurale erfaring og viden er 

central i jazzmusikken. Respekten for og glæden ved mestrenes fortolkninger 

vejer tungt, og de melodier, akkorder og former, vi spiller over, repræsenterer 

en udviklingshistorie, hvor musikere som for eksempel Billy Strayhorn, Ben 

Webster, Duke Ellington og Lasse Gullin er vigtige pejlemærker. Vi har hver især 

spillet med danske og udenlandske jazzmusikere, som har spillet med disse 

fyrtårn i jazzen, og vi har alle taget noget med os fra disse musikalske møder. 

Christinas ønske med at afholde gruppeprøve før spillejobbet er derfor, at vi 

sammen i trioen afsøger dette aurale erfaringsrum. 

 
Figur 18: Gruppeprøve i Christina von Bülows stue. 

Christina bor i Vanløse i en bungalow, og vi øver i hendes stue omkring 

spisebordet, der sammen med et Hornung & Møller flygel og et trommesæt 

dominerer rummet. Vi er i et jazzmusikerhjem, hvor hverdagsliv og jazz for 

længst er smeltet sammen til ét hele – en spiseøvelokalestue! Denne 

sammensmeltning af det professionelle, det personlige og det private er et 

gennemgående træk for undersøgelsens respondenter, der lever som 

jazzmusikere snarere end blot at være beskæftiget som jazzmusikere; her 

italesat af jazztrommeslageren Benita Haastrup: 
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Musikken er ligesom det vigtigste, og så bliver det lige pludselig ikke så 
vigtigt, om der lige er ryddet op. Klaveret skal selvfølgelig stå i min stue 
eller i mit køkken, og der ligger trommestikker og percussion 
instrumenter nærmest alle vegne. Sofabordet i stuen er røget ned i 
kælderen, fordi vi lige havde en bandøver for et par dage siden, og 
trommesæt og kontrabas spærrer stadig vejen for ungerne, når de 
løber ud i havestuen. Når telefonen ringer med et spillejob, så siger 
man jo nærmest ”ja!” før, man har overvejet om det overhovedet kan 
lade sig gøre med familie og så videre. Jeg skal bevidst tage mig selv i 
det og ikke bare sig ja med det samme, for den spontane energi i at gå 
med musikken, der opstår lige nu, er bare så stærk. På mange måder er 
mit liv ligesom én stor jamsession.66 

Tilbage i Christinas stue stiller vi vores instrumenter op og stemmer dem, mens 

vi snakker og drikker kaffe. Christina finder en af de gamle sætlister frem (se fig. 

19), og vi snakker lidt om hvilke sange fra vores mentale lager af sange, som 

kunne være sjove at spille. Som oftest er det de fælles temaer, som Christina og 

Jacob spiller unisont, der trænger til lige at blive rørt ved igen; og som 

opvarmning starter vi med at spille et af de svære Tristano temaer kaldet ”It’s 
You”. Efter at have øvet et par af de gamle temaer en halv times tid vil Christina 

gerne øve en ny sang op, som vi kan præsentere for vores publikum, og i de 

følgende 76 minutter arbejder trioen uden afbrydelse på at skabe en version af 

sangen, som giver mening som trioens eget arrangement og udtryk: 

Christina: Nå, hvad skal vi så spille – hvad har I lyst til, skal det måske 
være den der … [nynner et tema] … 

Jacob: … Ja, vi kunne spille den lidt frisk, det var måske meget sjov… 
Jens: Hvad er det nu, den sang hedder? 
Christina: Den hedder ”The Night Has a Thousand Eyes” … var det ikke 

det, den hed … næ, den hedder jo ”The End of a Love Affair”, undskyld … 
[Christina nynner melodien og spiller bastoner på klaveret] 

Jacob: [Lytter til Christinas klaverspil] … Ja, det er der mange, der spiller. 
Christina: … [spiller videre] og så, what ever. For mig er det her det 

naturlige at spille … det er det, jeg hører. Men problemet er, at der er 
rigtig mange, der spiller noget andet [Jacob afprøver akkorderne på sin 
guitar] … men Jacob, hvad spiller de folk, som du spiller med …? 

                                                           
66 I en samtale med trommeslageren Benita Haastrup, maj 2013. 
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Jacob: Jeg spiller det der … [spiller B-stykket] … og så et eller andet … 
[spiller videre] … men altså … vi kan da bare checke Dexter [Gordon] med 
Horace [Parlan] ud …?  

Christina: Ja! Skal vi ikke gøre det? … ja, det synes jeg faktisk, for det 
er næsten det eneste, der er rigtig besværligt med det her nummer. 

Jacob: Det kan vi jo gøre på Youtube … der er også Doug Raney med 
Duke Jordan … Eller hvad med Wes Montgomery? 

Christina: Ah, Wes Montgomery …  
Jens: [Lytter til Jacobs guitarspil] Ah ok, det er e-mol og hele vejen 

rundt… 
 Jacob: … ja, hele tiden … [spiller videre] ja, og jeg kan så ikke huske 

det næste … 
Christina: Der kan man også bare spille dmol G7, ikke … 
Jacob: … Ja, det har vi jo faktisk også diskuteret … [Christina og Jacob 

ler sammen mens Jacob spiller videre] 
Christina: Hvad gør de så der … hvad gør folk egentlig der … ?  

Trioen er fuldt optaget af arbejdet med sangen ”The End of A Love Affair” på 

guitar, saxofon, bas og klaver. For Christina starter det hele tiden med lyden af 

en melodi, og sammen går musikerne i gang med at stykke sangen sammen. Det 

er et kendetegn, at der bliver nynnet, sunget og spillet fremfor talt om 

melodierne og akkorderne. Sangenes titler er i baggrunden, det er sangenes 

aurale kendetegn, der styrer udviklingsarbejdet. Det er her bemærkelsesværdigt, 

at trioen – fremfor at konsultere en af de mange antologier og Real Books over 

jazzstandards – insisterer på at udvikle sit eget akkordskema, som kan fungere 

som udgangspunkt for improvisationerne. Den pågældende sang, som vi her øver 

på, er en velkendt jazzstandard, som findes over alt i jazzlitteraturen, og man 

kunne stille spørgsmålet: kunne en fotokopi eller afskrift, som vi kunne spille 

over, have løst problemet og sparet os for al denne prøvetid? 

Christina åbner sin MacBook, og sammen går musikerne på jagt på Youtube 

efter inspiration gennem Dexter Gordons og Horace Parlans versioner af sangen. 

Der lyttes og diskuteres, og sangens forskellige fortolkninger gennem 

jazzhistorien sammenlignes og afprøves. Trioen bevæger sig glidende fra 

computeren til instrumenterne og tilbage igen i arbejdet med at sammensætte 

den helt rigtige version. Hele tiden refererer musikerne til hinandens erfaring 

med denne sang i andre sammenhænge, og tidligere oplevelser med sangen 

bliver vendt endnu en gang. De harmoniske forbindelser, som akkorderne udgør, 
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er næsten fysisk til stede i stuen, og musikerne enten slår sig på dem eller 

forløses af dem. Efter en times uafbrudt øvning er trioen stadig i gang med ”The 

End of A Love Affair”; og nu er det den helt rigtige melodi og også en god slutning 

på sangen, som der arbejdes på at få på plads: 

Christina: Nå, men vi blev ikke rigtig enige om den slutning. Jeg synes i 
hvert fald ikke, at vi skal spille langt til sidst. [Synger slutningen, som den 
skal være] 

 Jacob: Fint. 
Christina: Prøv nu at høre her – nu kommer jazz-politiet: Hvad med 

[Frank] Sinatra…? [Christina finder et Youtube-klip frem] 
[Sinatra klippet spiller] 
Christina: Du får ikke noget mere rigtigt end Sinatra. Hans melodier i 

hvert fald. Det er jo ikke ham, der skriver akkorderne … [lytter] Det er jo 
derfor, det er jo dér, jeg har det fra! 

 [Christina synger sammen med Sinatra] 
[Klippet er nu nået til B-stykket] 
Jens: Hov! Det her er jo bedre … 
Christina: Jamen det var jo også det, som jeg sagde! 
Jens: Ja, hvor er det flot! Diatonisk ned til a-mol og så D7, G7 og C. 
Christina: Ja, det er jo det jeg ville ha’ at I skulle spille … [ler] Sorry, jeg 

er bare for gammeldags … det er bare det.  
[Christina synger med på de sidste takter af Youtube-klippet] 
Christina: Gider I prøve at spille den slutning? Kan man gøre det? Fra 

dur til mol til dur igen? 
Jens: Ja, det ville være sejt i det her tempo … lad os prøve en gang. 
[Trioen prøver den nye slutning] 
Christina: Det er sgu’ da fancy! Det er rigtig sjovt at gå ned i det der 

old school groove … vi laver stadigvæk dobbeltslutningen, ikke? 
Jacob: Jo jo. 
Jens: Det skal vi så lige prøve. Men skal vi så spille hans [Sinatras] 

akkorder i melodien? 
Christina: [spiller klaver og checker akkorder], Ja netop, jeg spiller 

faktisk over en E7 … det ved jeg ikke, er det noget … nu tør jeg snart ikke 
at sige noget mere … 

[Alle ler] 
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Christina: Yes! Vi har et godt arrangement nu. Fedt! Jeg kan så nok 
ikke huske det på jobbet, men det kan I jo. Det var dejligt med et nyt 
nummer! 

I de 76 minutter, som gruppens arbejde med ”The End of a Love Affair” varede, 

nåede vi igennem mange forskellige versioner af denne sang. Mange 

indspilninger af sangen fra forskellige perioder i musikhistorien er til rådighed for 

os, som også fortæller om tidligere tiders øvepraksis. Jacob Fischer fortæller: 

Undervejs i prøven fandt vi ud af, at Wes [Montgomery] formentlig har 
lært en ”forkert” [sic] version fra Horace Silver – så de var også i gang 
med at tjekke plader ud i 1950-60erne. Men stadig findes den direkte 
videregivelse mellem generationerne, selv i Utube verdenen [en verden 
uden Youtube]. Min primære reference er for eksempel Doug [Raney], 
som jeg ofte har spillet ”The End of a Love Affair” med.  

Fischer giver os mulighed for at forstå, hvordan denne bundne auralitet i jazzens 

mekaniske og elektroniske gengivelse er både en velsignelse og en forbandelse; 

og stadig står det som den bedste vej frem i denne jazzkultur at få fat i en af de 

jazzmusikere, der faktisk var der, da det skete og så lære fra ham. Denne direkte 

transmission mellem levende musikere fremstår som en dyb værdi i denne 

jazzkultur. 

I kapitel 3 redegjorde jeg for afhandlingens konceptuelle opdeling af 

frontmusikere over for rytmegruppemusikere og vigtigheden af at have begge 

musikertyper repræsenteret blandt respondenterne. Overraskende nok viser 

denne rapportering fra gruppeprøven med Christina von Bülow Trio, at også 

trioens orale dialog undervejs i prøven afspejler det forhold, at frontmusikere og 

rytmegruppemusikere befolker forskellige arenaer. Christina og Jacob bærer 

som frontmusikere langt det meste af dialogen og udviklingsarbejdet, mens jeg 

lytter, samler op, understøtter og bringer arbejdet videre med få aktive indspark 

såsom ”Det skal vi så lige prøve”. Trioens indre performative dynamik på scenen 

mellem Christina og Jacob som frontmusikere og mig som rytmegruppemusiker 

bliver hermed indoptaget også i gruppens orale dialog, som derfor er præget 

også af aurale træk fra gruppens musikperformances. 

Denne gruppeprøve illustrerer i min analyse jazzkulturens stærke fokus på 

aural fordybelse. Frem for at stole på en nedskreven nodes tilsyneladende 

legitimitet, så søger musikerne kontinuerligt tilbage til det aurale udgangspunkt 
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trods de åbenlyse udfordringer, der er i at skulle opdage, forhandle og lære alting 

på øret. Som anført af Nettl i kapitel 5, så har denne aurale tilgang historisk været 

betegnet som en både mærkelig, tidkrævende og dermed uproduktiv form for 

indlæring; og det faktum, at trioen bruger mere end en time på i fællesskab at 

fordybe sig i en enkelt jazzstandard, som alle i gruppen på forhånd udmærket 

kender og sagtens kan spille fra hoften – det underbygger kun Nettls pointe. Men 

som McCann giver os mulighed for at forstå det, så handler denne gruppeprøve 

om langt mere end blot denne sangs melodi og harmonier i snæver forstand. Det 

er ligefrem fordybelsen i jazzmusikkens kulturelle transmission, der er i fokus, og 

i den forstand øver vi os i disse 76 minutter også på en forøget, dybere forståelse 

af de århundredgamle socio-musikalske og kulturelle forudsætninger for 

melodien og harmonierne. Og trioen ønsker at bære denne nu yderligere 

forædlede kulturfortælling videre til publikum på Bartof Café ved Copenhagen 

Jazz Festival 2014. 
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Figur 19: Christina von Bülow Trio sætliste67 

 

                                                           
67 Venligst stillet til rådighed af Christina von Bülow, juli 2014. 
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Christina von Bülow Trio på Bartof Café 
Det er onsdag d. 8.juli 2014 på Copenhagen Jazz Festival, og jazzmusikerne farer 

rundt og spiller. Vi er præcis midtvejs i festivalen, og igennem de ti dage, som 

festivalen varer, spiller mange musikere 2-3 jobs hver dag med mange forskellige 

jazzgrupper; og der er virkelig travlt. Transportere instrumenter, lave opstilling 

på scenen, lave lyd, spille jobbet, pakke ned og så straks videre til næste spillejob. 

Bortset fra Vinterjazz så er Copenhagen Jazz Festival årets hektiske højdepunkt 

for jazzmusikere, og det er her, vi skal spille en masse jazzmusik, opdyrke nye 

kontakter og musikalske venskaber og lægge grundstenene til det kommende års 

spillejobs. 

Christina, Jacob og jeg er sent på den, for vi kommer alle fra forskellige 

andre spillejobs, som vi lige har afsluttet. Et kvarter før, vi skal spille, ankommer 

vi en efter en og bærer vores instrumenter igennem caféen, der er proppet med 

tilhørere. Min kontrabas er ganske simpelthen for stor til at komme igennem 

cafeens mylder af mennesker, og jeg må løfte den som en kano over mit hoved 

og kante mig frem til scenen. Det ser vildt ud, og jeg får mange kommentarer fra 

publikum. På en måde er jazzbegivenheden allerede startet i vores ankomst og 

dialog med publikum. Oppe på scenen pakker vi ud og stemmer, og jeg prøver 

rummet af ved at spille en langsom blues på min bas. Publikum spidser ører ved 

disse første toner, og vi er sammen om denne blues på en sjov, helt åben, 

uformel og fri måde. Musikken er ikke gået i gang endnu, og jeg jammer bare lidt. 

Joakim Friis-Holm har rigget en talemikrofon til og forsøger at få hul igennem til 

det lille sanganlæg. Cafeen er præget af en intens, men samtidig laid back 

stemning.  

Klokken er fem minutter i spillestart, men i baren har de så travlt med at 

betjene kunder, at der helt sikkert går et kvarter eller mere, før vi skal op og 

spille. Der er udsolgt igen i år, og mens Jacob Fischer hilser på nogle af tilhørerne, 

har Christina og jeg sat os ind i det lille bandrum, som man kommer ind til ved at 

gå igennem cafeens lille køkken, hvor der varmes Chili con carne og nachos. Det 

er måske så meget sagt at kalde det for et bandrum, for faktisk er det Joakims 

lille kontor og pulterrum for instrumenter, forstærkere og gamle radioer og 

lamper, som han samler på; og midt i alt dette er indrettet et lille hjørne med tre 

stole og et lille sofabord.  

Joakim har været inde med en fadøl til os, og Christina tager sin røde mappe 

frem, som altid følger trioen, når vi spiller. Mappen er fyldt til bristepunktet med 

sange, leadsheets og sætlister; gamle og nye sange skrevet op på hotelpapir (se 

figur 21 og 22), bagsiden af kvitteringer og små lapper udfyldt i andre bandrum i 
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minutterne før andre spillejobs. Den røde mappe er et vidnesbyrd om et 

musikerliv på vejen; om mange små og store spillejob på de mærkeligste steder 

og årtiers musikalske udviklingsarbejde i bandbusser, køkkener og musikerrum. 

Christina finder et krøllet og forrevet stykke papir frem fra mappen, som er fyldt 

på kryds og tværs af sangnavne (se figur 19). Der er kruseduller, overstregninger 

og også et afrevet hjørne fra et tidligere job, hvor en tilhører fik Christinas 

telefonnummer i forbindelse med et muligt fremtidigt job. Denne side er et 

procespapir, som rummer beretningen om mange jazzaftener; og som så mange 

gange før, så er papiret denne aften endnu en gang udgangspunktet for 

overvejelser omkring aftenen på Bartof Café. Papiret vidner om disse musikalske 

overvejelser omkring sangvalg: udstregninger, tilføjelser, rækkefølge og 

opbygning af den musikalske energi. Hvad passer godt i aften til netop dette 

publikum? Hvad spillede vi sidst, vi spillede på Bartof, og hvilke sange har vi ikke 

spillet lang tid? 

 

 
Figur 20: Christina von Bülow i bandrummet på Bartof Café, juli 2014. 

Følgende samtale udspiller sig mellem Christina og Jens i de fem minutter, der er 

tilbage, inden Joakim kommer ud i baglokalet og meddeler, at det er tid til at 

spille. 
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Christina: Jeg tænkte på at starte med den der [Christina synger lidt af 
temaet fra ”Too Marvelous for Words”] 
Jens: Ja, det kan vi godt … hvilken toneart er det nu, den er i … er det F 
dur? 

Christina: Nej, den er i Eb dur [Christina nynner videre mens hun slår 
tempoet på låret] … og så kan vi jo – hvis vi tør – kaste os ud i den der … 
[synger temaet fra ”Hvad Tänker Han På”].  

Jens: Ja, det er jo den der lange form, hvor vi skal huske, at det er AAB 
undtagen til sidst efter soloen, hvor du kommer ind og tager et B og et A 
… var det ikke sådan, vi øvede den? 

Christina: Jo, nemlig. Det er vel AAB også til at starte med, og så går 
jeg ligesom ud i solo efter det. Det kan godt være, at jeg citerer noget af 
melodien … og husk, at vi slutter på den første fermat i codaen, var det 
ikke det? 

Jens: Joe, vi ser, hvad der sker, når vi spiller. 
Christina: [tænker, mens hun kigger på det tætskrevne papir med 

sangtitler] øh, så kunne vi måske tage … en frisk en … åh, vi skal da også 
huske min lille parafrase [ler og synger lidt af det nye tema] … mit 
mærkelige nye nummer … [ler] 

Jens: Hvad var det nu for en sang, den går over? 
Christina: Det er ”Out of Nowhere” med de gamle akkorder … Men 

hvad har vi ellers af friske numre ud over ”It’s You”? Måske er det nok 
med alle de arrangementer i eet sæt … 

Jens: Ja, nu har vi tre arrangementer, og hvad med [synger lidt af 
temaet til ”Ablution”] 

Christina: Nej, ikke den. Det er for længe siden, det kan jeg ikke lige 
spille uden at have øvet på den. Men der er jo andre … 

Jens: [Synger lidt af temaet til ”317 East 32nd”] 
Christina: Ja den er jo ikke hurtig … men den er jo i øvrigt også bygget 

over ”Out of Nowhere”, så den går ikke. 
Jens: Ok, så er der nogle af de rigtig gamle som for eksempel … 
Christina: … Jeg tænker bare, at der lige skal et frisk nummer ind over 

i hvert fald i de to første sæt. ”It’s You” er den ene af dem og så … hvad 
er så den anden? 

Jens: Det kunne jo være øhh … øhh  [synger temaet til ”The Night Has 
a Thousand Eyes”] … 

Christina: Nå ja! Den øvede vi jo på til prøven! Det tager vi, den er god 
med både latin og jazz …  

Jens: Vi skal huske, at det er den lange hale hver gang … 
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Christina: Spørgsmålet er, om vi kan holde alt det der G dur ud … nu 
skal vi lige tænke os om. 

Jens: Nå ja, det bliver måske for meget i G … 
Christina: Ok, så skal vi måske alligevel tage ”It’s You” dér i første sæt 

… det gør vi sgu’! Og så skal vi have en ballade … 
Jens: … Hvilken toneart er det nu, at ”It’s You” er i? 
Christina: … Den er i F [synger temaet med 2 og 4 på låret – og Jens 

begynder at synge med, men går i stå i en af de svære passager] [ler] 
Jens: Har vi check på sættet nu? 
Christina: Jeg har styr på det, jeg bliver bare allerede bange … det er 

ulempen ved at holde en prøve, for nu har vi pludselig fået ambitioner 
om at spille alt mulig svær musik, ikke? Men det er jo også fint – for det 
kan vi nemlig godt! Og så slutter vi sættet med ”How About You” … 

Christina og jeg sidder og komponerer sætlisten vel vidende, at det er lige om et 

øjeblik, at vi skal spille. Igen er det bemærkelsesværdigt i hvor høj grad, vi bruger 

at nynne og synge os videre fra sang til sang. Christina kunne godt have lavet en 

færdig sætliste hjemmefra, men det har vi aldrig oplevet er sket. Der skal ligesom 

denne sidste øjebliks forhandling til, for at det virker naturligt. Her handler det i 

høj grad om vores individuelle og fælles dagsform og humør. Musikken, vi vælger 

at spille, skal dels passe til begivenheden, men den skal også swinge med den 

måde, vi musikere har det netop i dette øjeblik. Alt dette smager vi på, mens vi 

nynner melodier og minder hinanden om nogle af formerne. Christina tegner lidt 

videre på sætlisten, streger et par sange ud og tilføjer et par sange på de 

efterhånden mere end 10 sætlister, der er klemt sammen på det krøllede papir. 

Men vi tager ikke den slidte liste med ind på scenen. Den er udelukkende 

en slags fødselshjælper og mindesten over de mange tidligere job, vi har spillet. 

På samme måde gælder det, at det håndskrevne leadsheet over ”East of the Sun” 

skrevet på Grand Hotels brevpapir (se figur 22) ikke tages med op på scenen men 

snarere fungerer som et referencepapir i bandrummet. Vi har ikke nodestativer 

med, og de fleste jazzmusikere vil helst ikke fanges med noder på scenen. Hvad 

skyldes dette? Igen er det en konsekvens af en musikkultur med stærke aurale 

træk. Hver eneste jazzstandard rummer utallige musikalske tilblivelseshistorier, 

performancepraksisser og traditioner, og undervejs i vores performance bærer 

vores ører os ufrivilligt ind og ud af disse historier, praksisser og traditioner. Vi 

spiller nok noget lidt forskelligt hele tiden. 
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Figur 21: Christina von Bülows saxofon og røde triomappe, juli 2014. 

Det er ikke til at vide, og dermed er det et potentielt problem, hvis en eller flere 

jazzmusikere nøjes med at spille det, som står på et stykke papir bundet til én 

historie, praksis og tradition frem for at lytte til det, som rent faktisk sker i 

musikkens levende nu. Og da et sådant leadsheet i sin eksplicitte fysikalitet 

fremstår med en grad af legitimitet (det står der jo, og så må det være korrekt), 

så ender man gerne med at følge papiret og ikke sine ører.  

Christinas røde mappe er fuld af sange, akkordskemaer og sætlister, som vi 

kan kigge på og lade os inspirere af. Men mappen og dens indhold bliver liggende 

i bandrummet, indtil vi får brug for den igen; og det er allerede i næste pause, 

for andet sæt skal jo lægges – forfra igen. 
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Figur 22: ”East of the Sun” skrevet op på Grand Hotels brevpapir. 
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Live jazz! 
Christina, Jacob og jeg har fået mast os igennem menneskemængden i den 

overfyldte café og er kommet op på scenen til vores instrumenter. Joakim Friis-

Holm har slukket for pladespilleren i baren, der indtil nu har spillet afdæmpet 

jazz ud i cafeen, og alles øjne og opmærksomhed er rettet mod os. Det er tæt, 

varmt og allerede godt fugtigt i rummet, og gennem Caféens store glaspartier 

hilser jeg med et smil og et nik på de tilhørere ude på fortovet, der ikke har nået 

at få en plads i den udsolgte café. Vores publikum er i virkeligheden fordelt på 

tre sale: de siddende publikummer foran scenen, de stående publikummer oppe 

foran baren og de rygende publikummer ude på fortovet. Vi spiller og 

improviserer for dem alle gennem de halvåbne vinduer og døre. 

De godt fem kvadratmeter scene under det store ur for enden af cafeen er 

vores hjemmebane, og jeg fornemmer, at vi sammen deler denne følelse af både 

tryghed og pulserende uro over den fordybelse i trioens udtryk og i disse sange, 

som vi endnu en gang skal til at gå i gang med: at improvisere en jazzperformance 

frem. Den vigtigste ingrediens i denne fordybelse er allerede på plads i form af 

en udsolgt café, og det giver os musikere en rigtig god fornemmelse i kroppen. 

Mennesker har gjort sig ulejlighed med at bevæge sig her ind til Bartof og har 

oven i købet betalt penge for at sidde mast sammen som sild i en tønde. Det har 

uvurderlig betydning for os og for vores muligheder for at fordybe os i denne 

jazzmusik, og det booster os at vide, at der er resonans; vi vil musikken, vi vil 

publikum, og publikum vil både os og musikken. 

Mens Jacob og jeg lige stemmer vores instrumenter en sidste gang, griber 

Christina talemikrofonen. Hun står et øjeblik med mikrofonen for ligesom at suge 

fokus ordentligt til sig, og så begynder hun at tale: 

Velkommen til Christina von Bülow trio! [Publikum klapper] Vi er de 
samme, som vi plejer at være [spredt latter blandt musikere og 
publikum], og vi skal spille det samme gamle lort for jer, som vi plejer 
[hele caféen ler hjerteligt] … Men! Selv om vi faktisk har spillet sammen 
i trioen i mere end snart 30 år efterhånden, så har vi faktisk holdt en 
prøve. [Jens Skou Olsen kommenterer højlydt ”Så skal det da nok gå 
helt galt”] … Ja, det kan man jo blive helt nervøs over … vi har jo øvet 
arrangementer og alt muligt. Men vi starter med noget musik, som vi 
rent faktisk kan spille [ler] – og det er sangen ”Too Marvelous for 
Words”. 
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Publikum klapper, og Christina vender sig væk fra talemikrofonen og over mod 

Jacob og mig. Vi griner stadig lidt over hendes introduktion, mens Christina finder 

beatet: hendes fod banker i gulvet på alle fire med knips på to og fire, og pulsen 

spreder sig i hendes krop til en underspillet dans. Jacob og jeg ligesom smager 

på tempoet, og jeg begynder at danse lidt med også. Nu er toget sat i bevægelse, 

og så skal vi bare hoppe på. Christina tæller for: en, to, en, to, tre, fire, og så 

afsted. Vi er i gang med sangen.  

Der er en rigtig god stemning og et intenst, afvæbnende og meget varmt 

nærvær omkring begivenheden allerede inden den første tone er slået an. Vi – 

musikere og publikum – har en fælles følelse af at være blandt venner. Det er 

Copenhagen Jazz Festival, og 150 tilhørere har betalt 90 kr. for denne aften på 

Bartof Café, og det er alvorligt nok. Men ikke desto mindre formår Christina i sin 

lille præsentation – med en særegen blanding af musikalsk og ekspressiv tyngde 

i sin udstråling og så en velgørende humor og selvironi (som Deveaux giver os 

mulighed for at forstå som en ’åbning’ af uformelle rum i begivenheden) – at 

invitere alle indenfor og helt op på scenen. Hun udtaler i mikrofonen, at den 

musik, vi spiller, er noget gammelt lort. Men det er sagt med en kærlighed i 

stemmen og et glimt i øjet, der binder os sammen. Vi elsker alle dette gamle lort, 

og vi er netop lykkelige for og stolte af sammen at stå ved jazzen som mere end 

blot noget påstået nyt, løsrevet, højtidelig samtidskunst. Jazzens fakkel brænder 

i blandt os, og vi er alle med til at holde liv i denne flamme. 

For trioen er publikum i høj grad en levende del af spillejobbet, dels fordi 

musikerne står så tæt på publikum, at alt ses, høres, duftes og mærkes, og dels 

også fordi trioen ønsker at spille med publikum snarere end blot for publikum.  

Jeg er meget opmærksom på mit publikum, og jeg kan ikke bare lade 
dem sidde i stikken. Jeg kan ikke lade være med at forholde mig til, at 
de er der, for når de nu er der, så skal de også involveres i musikken. 
Jeg skal tale til dem, de skal mærke, at de er velkomne, og jeg får det 
virkelig dårligt, hvis man ikke på en eller anden måde nurser sit 
publikum. Principielt betyder hvert eneste menneske i rummet noget. 
Alle udsender vibrationer, og vi musikere på scenen udsender 
vibrationer til hinanden, som er meget stærke. For mig er det vigtige i 
musikken, at jeg rammer nogle mennesker dernede i hjertet. Det er en 
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af de stærkeste ting i musikken for mig. Det er en helt speciel 
kommunikation, der foregår, og den er på et ikke-sprogligt niveau.68 

Christina forbinder sig her såvel til beretningerne fra jamsession musikerne i 

kapitel 6 som til beretningerne fra Joakim Friis-Holm tidligere i dette kapitel; 

beretninger, hvor jazz handler om meget mere end løsrevet kunstproduktion og 

kunstformidling. Isoleret set er musikken – forstået som melodier, klange og 

rytmer – ikke det vigtigste for jazzmusikere. Det handler snarere om at 

transcendere melodierne, klangene og rytmerne og ramme mennesker i hjertet. 

Her er jazzmusikkens energi, sprog og stemning en kanal eller vej, hvorigennem 

dette kan ske; og musikerskabet og den musikalske relation bliver afgørende, da 

kun et solidt håndværk kombineret med tradition, viden og lydhørhed vil være i 

stand til at nå om på den anden side af musikken og frem til den udvidede 

erfarelse i fordybelsen. Kampen på scenen sker i musikken på instrumenterne, 

men målet er ikke musikken og instrumenterne i sig selv. Målet er den fælles, 

udvidede erfarelse i den aurale fordybelse og bekendelse til hinanden og 

musikken. 

Publikums ansigter er tændte, og det er tydeligt, at de nyder musikken. Vin, 

fadøl og sodavand fylder de små caféborde omkring scenen, og musikken nydes 

sammen med koldt fadøl – varmen fra musikken og den tætpakkede café må 

ligesom holdes i skak af kolde drikke. På scenen er vi i trioen ved at finde ud af, 

hvordan dagsformen er. Snarere end hvor godt, vi kan spille hver især og 

sammen, så handler det om humør og stemning: Gennem de mange års 

samarbejde ved vi af smertelig erfaring, at trioens samvær på scenen kan antage 

mange former lige fra det euforisk lykkelige til det indebrændt frustrerede; og 

mens vi spiller denne første sang, så synes vi med vores instrumenter at spørge 

hinanden ”hvordan har Christina von Bülow Trio det i dag? ” 

Vi har en kommunikation kørende med hinanden i trioen, som vi 
virkelig er forbundet med. Der foregår noget, som både er 
følelsesmæssigt og alt muligt, og som man ikke kan forklare. Når vi 
spiller sammen i min trio med altsaxofon, guitar og kontrabas, så er der 
jo dels nogle ting, man bare ikke ved [om hinanden] – selv efter snart 
30 år – og som vil blive ved med at være et mysterium for mig, fordi jeg 
jo ikke spiller kontrabas og guitar. Men der er jo også en respekt og 
ydmyghed over, at I andre rent faktisk har fået mestret jeres 

                                                           
68 Interview med Christina von Bülow, juli 2014. 
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instrument. Der er en respekt for det slid, I andre har gjort med jeres 
respektive instrumenter. 

I Christinas fortælling møder vi respekten for musikernes mestring af musikken 

og deres instrumenter, og den er klart til stede denne aften. Indtil videre føles 

det godt at spille på Bartof Café, rigtig godt endda. Vi spiller med et saftigt, 

bouncy beat, og Christina lyder oplagt på sit horn. De indre magtkampe om 

beatet, som en rytmegruppe nogle gange kan udkæmpe, er ikke aktuelle lige nu. 

Jacob og jeg spænder slaget op i en udelt fælles skaben, hvor vi med indføling 

hiver i hver vores ende af pulsens elastik. Så er det sjovt at spille! Christina er 

færdig med sin solo, og så der er guitarsolo. Jeg kan mærke på Christina, at det 

kører godt, for hun opfører en lille, underspillet jazzballet, mens vi spiller. Alt 

dette ryger usorteret ud over scenekanten, og Ikke bare Christina og vi andre 

men også publikum nyder begivenheden helt og fuldt. 

Men vi står også frem som os selv i vores soloer. At spille jazz er også en 

musikers personlige kamp for at kunne nå til det punkt, hvor musik, bekendelse 

og fordybelse smelter sammen og strømmer frit – men udfordringen er, at vi har 

brug for hinandens hjælp for at kunne opnå dette. Ofte er der modstand, og det 

skaber gnister på scenen. Hvis jeg ikke spiller så godt en aften, bliver Jacob måske 

stærkt irriteret, da han så ikke føler, at han kan lykkes musikalsk. Og hvis Jacob 

ikke lytter helt så meget, som jeg synes, han burde, så bliver jeg stærkt irriteret, 

da dette slår mit basspil i stykker; vel at mærke i fuld offentlighed med publikum 

på. Vi kan ikke selv få vores spil til at peake hver især, vi er helt afhængige af 

hinanden. Hvad gør musikere så, når vi bliver uenige på scenen? Hvordan løser 

musikere en musikalsk konflikt på en scene i en udsolgt jazzklub? Bülow fortæller 

her om de udfordringer, som trioen står over for: 

At spille trio uden trommer er en helt speciel ting. Det er ikke bare 
noget med en rytmegruppe, der kører afsted med en solist foran. Man 
er nødt til afstemme sig med hinanden hele tiden på en helt anden 
måde. Vi skal arbejde tæt sammen om at skabe pulsen og beatet som 
om, vi var ét instrument. Det er ikke nemt, og det er ikke alle musikere, 
der er i stand til at få det til at køre uden trommer. (Ibid.) 
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I trioens sidste sang denne aften på Bartof Café oplever vi modstanden på 

scenen. Vi er gået i gang med at spille ”I Was Doing Alright”69, og efter en 

saxofonsolo og en guitarsolo giver Christina tegn til, at der skal være bassolo. 

Jacob og jeg er i fuld gang med at spille, og ingen af os fornemmer i farten 

Christinas tegn. I sekunderne inden har Jacob lige lagt an til at slutte sin solo, 

mens han kigger på Christina for at signalere Spil sidste tema nu. Men i stedet for 

at gå i gang med melodien til ”I was Doing Alright”, så sender Christina Jacobs 

blik videre til mig. Publikum hører og ser alt og flytter deres fokus over på mig. 

Jacob er lige færdig med sin solo, Christina spiller ikke, fordi hun venter på en 

bassolo, og jeg har endnu ikke opdaget, at det faktisk er mig, der ’er i fokus’. Også 
Jacob holder op med at spille – måske som en slags musikalsk udfordring? Jeg er 

nu den eneste på scenen, der spiller. Måske skulle jeg også bare stoppe?  

I enhver anden arbejdssituation kunne man måske tage en timeout og få 

tingene snakket igennem, men her går det ikke. Det er helligt for os, at musikken 

ikke må gå i stå. Alt kan og skal bruges til at holde flammen i gang, og jeg finder 

instinktivt straks nogle andre at spille med. Jacob på min venstre side kigger 

interesseret på mig, Christina på min højre side står og lytter, klar til at begynde 

at spille, hvis ingen andre hurtigt finder på noget. Og jeg tager instinktivt et skridt 

frem på scenen og finder publikums undrende øjne. Jeg siger højt ud i rummet 

til publikum: ”Nu skal I bare høre! ” og begynder at bygge min solo op, helt alene 

og helt stille med helt enkle, nærmest arkitektonisk klare basmelodier, der 

virkelig swinger. 

 
Figur 23: Starten på Jens Skou Olsens bassolo på Café Bartof. 

Som vi så det i kapitel 6, hvor saxofonisten Jesper Løvdal med klart spil genskabte 

fokus på musikken, så spiller jeg her denne samme form for musikalsk klar tale 

for at forløse usikkerheden på scenen. Dette er ikke et resultat af bevidste 

overvejelser fra min side eller en forud planlagt strategi i tilfælde af, at tingene 

skulle køre af sporet. Jeg reagerer instinktivt og spontant i begivenheden på det, 

som sker; og min lille soloindsats vinder genklang. Denne lille krise på scenen har 

kun øget intensiteten i rummet, og publikum begynder spontant at klappe. Jeg 

                                                           
69 George & Ira Gershwin 1937. 
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fortsætter derfor min solo med mere kraft. Jacob kan mærke, at musikken spiller 

godt sammen med det varme publikum, og han vender tilbage til sin guitar og 

hjælper mig med resten af min solo. 

Denne episode undervejs i spillejobbet illustrerer forskellen mellem et 

udefrakommende blik på jazzimprovisation og så et blik set inde fra 

jazzmusikerens skabende praksis. Monson (1996) skriver sammenfattende om 

jazzbassistens muligheder for at foretage interaktive valg i musikken: ”During a 

performance, a bassist can make three general types of interactive choices: 

playing time (walking), interacting melodically (or rhythmically) with the soloist, 

or playing pedal points underneath the ensemble texture.” (1996, p. 29). 

Monson ser her på jazzperformance igennem en snæver fagidiomatisk optik, 

som ikke er forkert i sig selv; men den er ikke tilstrækkelig til at skabe en 

tilnærmelse til det, der faktisk foregår undervejs i en live jazzperformance. Som 

professionel jazzbassist har jeg mange flere både musikalske, sociale og 

performative muligheder for at foretage såvel interaktive som transformative 

valg i musikken; og jeg valgte i den konkrete situation at indgå i en direkte dialog 

med publikum i opbygningen af en bassolo, som måske eller måske ikke skulle 

have været spillet. Jeg valgte at gøre noget, som intet har med toner og rytmer 

at gøre. Jeg brød ud af vores trios spillerum og bevægede mig ud over 

scenekanten i en søgen efter nogle at spille sammen med i en udvidelse af vores 

trio til hele Bartof Cafés publikum. 

Trioens sammenspil kan ikke forstås udelukkende ved hjælp af musikalske 

begreber, men må derimod forstås som en gruppedynamisk og performativ 

skabelsesproces. Hvilken musik skal denne performance resultere i – en musik 

med mange eller få bassoloer? Hvem på Bartof Cafés lille scene har magten til at 

bestemme musikkens form og udvikling – er det Jacob, Christina, Jens, publikum 

eller måske musikken selv? Denne undersøgelses fokus på insiderviden tilbyder 

et blik ind i jazzkulturen, som rækker ud over tonerne, rytmerne og harmonierne 

selv. Denne godt nok underspillede men ikke desto mindre reelle usikkerhed på 

scenen afstedkom som nævnt en øget intensitet i rummet. Vi kunne også høre 

det på publikums applaus, efter vi var færdige med at spille denne sang. Applaus 

har mange farver og klange lige fra det lidt tunge og pligtprægede til det euforisk 

taktfaste. Som musikere kender vi alle disse mellemtoner ud og ind, og det giver 

os altid en viden om, hvordan det går. Og efter denne version af ”I Was Doing 

Alright” var vi ikke i tvivl. En smuk oplevelse! 

Efter tre sæt og fjorten sange var aftenen slut. Der skete alt muligt, og vi 

nåede at spille ”The End of a Love Affair” – som vi havde øvet så flittigt i Christinas 
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stue ugen forinden – nogenlunde rigtigt. Til taktfaste klapsalver sagde Christina 

tak for i aften og satte et fællesbuk i gang på scenen. Snart efter var publikum på 

vej hjem, og Café Bartof blev igen til at bevæge sig igennem. Vi kunne pakke 

vores instrumenter sammen, få vores hyre og bære instrumenterne hjem. Ved 

et bord lige ved scenen sad tre tilhørere stadig og kølede af efter aftenens musik. 

Da jeg var på vej ned af scenen med min bas, råbte de ”Tusind tak! ”, og jeg 

stoppede op og hilste på dem. Hanne, Peter og Kirsten hed de, og de havde 

siddet lige ved scenen hele aftenen og fulgt begivenhedernes gang helt tæt på. 

Jeg spurgte dem om deres umiddelbare indtryk af aftenen. 

 

Hanne: Vi kommer tit på Bartof og hører jazz. Selv om vi er kræsne i 
vores musiksmag, så følger vi da flere bands… men i aften … hold op, 
hvor var det en utrolig gavmild oplevelse! 

Peter: Det var sådan en fornøjelse. Jeg oplever, at musikerne virkelig 
leger med hinanden på scenen. Det er på en måde spændstigt og 
stramt samtidig med, at der er plads til det uventede. Og I når altid at 
komme i mål alligevel. 

Kirsten: Vi er her i aften, fordi vi jo ved, at der er noget, der hedder 
Copenhagen Jazz Festival, og så går vi ind og kigger efter det, som vi 
gerne vil høre. Så sætter vi nogle krydser i programmet og går til 
koncert. Vi plejer altid at høre Christina von Bülows trio, for vi er bare 
vilde med Christina. 

Gavmild oplevelse, fornøjelse, leg, spændstigt og stramt, plads til det uventede, I 

når altid at komme i mål alligevel, vi er vilde med Christina; de korte udsagn fra 

tre tilhørere indrammer denne aften på Bartof Café. Det bliver her tydeligt, at 

jazzmusikernes spillepraksis fuldendes i publikums erfarelser. Spillejobbet er 

dermed denne samlede spille-lytte praksis, som ikke tilhører hverken musikere 

eller publikum alene. Musikere improviserer jazz, og publikum deler gavmildt ud 

af deres intense opmærksomhed i musikken og deres taknemmelighed i 

applausen; og i en dobbelt forstand gælder det både for jazzmusikere og 

tilhørere at spille på øret: både lade denne spille-lytte praksis blive båret af det, 

vores ører fortæller os og samtidig også gøre hinandens ører til det egentlige 

instrument – gøre hvert enkelt sæt ører til vores instrumenters og hænders 

klangkasse, som vi sammen bringer i svingninger. 
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Figur 24: Hanne, Peter og Kirsten på Bartof Café efter performancen. 

Jeg spurgte de tre tilhørere, om jeg måtte gengive deres udsagn og tage et billede 

af dem med min telefon til en afhandling om oplevelse i jazzperformance, jeg er 

i gang med at skrive. Det måtte jeg gerne, og opfyldt af disse indtryk forlod jeg 

Bartof Café og kørte hjem. 

Jazzperformance og kunst 
Den stærke forbundethed i den fælles fordybelse i jazzmusikken, med 

lokalmiljøet og med de uformelle samværsformer – det står tydeligt frem i 

kapitlet indtil nu, hvor musikken på scenen, livet i baren og på fortovet uden for 

caféen smelter sammen – publikum sidder og lytter, de står og drikker øl i baren 

og står uden for caféen og ryger; alt sammen mens musikerne spiller på scenen. 

Dette er ikke en hindring for eller en forstyrrelse af den dybe musikoplevelse, 

tværtimod udgøres jazzoplevelsen af dette samlede kredsløb: at lytte intenst, at 

trække sig lidt tilbage og drikke, ryge og snakke, at vende tilbage til den intense 

lytning igen. Bartof Café er som en bikube fuld af mange udtryk, 

opmærksomheder, positioner og bevægelser, og jazzmusikken på scenen farver 

alle disse aktiviteter og stemtheder med jazzperformancens energier, klange og 

melodier. Turinos forståelse af musikoplevelse som direkte og overvejende ikke-

medieret (se også afsnittet Oplevelse i kapitel 5) giver os mulighed for at forstå 

fordybelsen i caféens liv som bestående af erfarelser frem for blot at referere til 

erfarelser. 
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Denne prioritering af det uformelle, af fordybelsen, af det lokale og de 

dialogiske og demokratiske samværsformer i muligheden for at præge musikken 

med spontane tilråb, ønsker om sange og spontan applaus – det udgør samtidig 

en afstandtagen til den etablerede musikbranches fokus på massekulturen i 

store koncertarrangementer, i idoldyrkelsen, i værk- og produktgørelse af 

musikken samt dens visuelle og intellektuelle legitimering gennem 

markedsføring og digital distribution. Hvor såvel musikbranchen som 

kulturinstitutioner i stigende grad prioriterer den unikke kunstners fornyelse og 

værkskabelse, så indgår her spillested, spillestedsejer, jazzmusikere og publikum 

i tætte og gennem år opbyggede relationer i flygtige spillejobs. Snarere end at 

være defineret i musikbranchens krav om innovation, rekonceptualisering og 

rebranding, så lever og udfolder denne jazzkultur sig gennem samværet omkring 

traditionen, de velkendte sange og et årelangt, fælles samliv mellem musikere, 

spillested og publikum. 

Forspillet i afhandlingens begyndelse pegede på spændinger i 

musikkulturen mellem forskellige opfattelser af, hvordan vi kan forstå 

jazzperformance i forhold til begreber som kunst, kunstner, værk, koncept, ide 

og produkt; og det giver anledning til at spørge ind til, hvordan jazzmusikerne i 

denne musikkultur forholder sig til disse begreber? Analyserne af jamsession og 

spillejob har indtil nu vist, at jazzperformance i musikernes fortællinger opleves 

som båret af udvidede, magiske erfarelser gennem musikalsk samskabelse og 

samvær snarere end formidling af originale, samtidskunstneriske værker. I 

analysen af jamsession situationen fortalte Løvdal tidligere om denne 

processuelle forankring: 

Den magi, vi kan skabe på La Fontaine, den lever i sammenspillet og 
ikke i præsentationen af en eller anden original komposition. Så 
risikerer vi, at kommunikationen stopper, når det handler for meget om 
et værk eller en bestemt sang eller tema. Vi kommunikerer på så utrolig 
mange niveauer på én gang. Jeg ved godt, at der er mange, der driller 
jazzen med, at vi bare spiller kopimusik, fordi vi ofte spiller standards. 
Men det er jeg altså helt kold over for, fordi vores musik handler om 
noget helt andet. 

Undersøgelsens respondenter fortæller om deres forhold til kunstbegrebet som 

noget, der er præget af en manglende genkendelse over for denne form for 
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kulturel identitet; ”kunst” og ”kunstner” opleves af flere af disse musikere som 

værende fremmed for dem. Christina von Bülow fortæller: 

Med hensyn til det der med kunst, så kommer jeg igen til at tænke på 
Stan Getz, fordi jeg synes, at han er et godt billede på det. Han sagde jo 
de der berømte ord: “It’s all some scales played with a little feeling” – 
samtidig med at det er Stan Getz, vi snakker om! Du og jeg, vi ved jo 
godt, hvordan hans musik bare rækker helt op til himlen, det er jo 
gudsbenådet musik, der kommer ud. Det er solen, der står op, når Stan 
spiller. Men samtidig er det også rigtigt, hvad han siger; det er begge 
dele på én gang. Det nytter ikke noget, at man begynder at puste sig 
op, fordi så står man i vejen for musikken. Lige så snart, man puster sig 
op som for eksempel hvis man siger “jeg er kunstner”, så kommer man 
til at stå i vejen for musikken på en eller anden mærkelig måde. Der er 
en ydmyghed, som bare bliver større og større, jo mere man finder ud 
af alt det, man ikke har forstået endnu. Hvor langt man kunne tage det 
men ikke kan endnu. Det slutter jo aldrig. 

Som Bauman og Briggs (1990) giver os mulighed for at forstå det, så er det ikke 

et spørgsmål om jazzperformancens niveau, styrke og kvalitet som ”en musik” 

men snarere, at den som en processuel, temporal og flygtig udtryksform 

modsætter sig enhver form for kategorisering som værk i afstand til og adskillelse 

fra dens socio-musikalske begivenhedsrum. Som vi har set det i forhold til 

diskussionen om jazzimprovisation over for jazzperformance, så gælder det i min 

analyse for disse jazzmusikere, at det med Løvdals ord ikke handler om musikken 

som kunstværk og med Bülows ord ikke handler om jazzmusikeren som kunstner. 

Det er ikke vigtigt, hvilken sang eller komposition, der spilles som sådan, og 

dermed er det ligeledes ikke interessant, hvor vidt sangen eller musikken er ”ny” 
eller ”gammel”.  

Fornyelse og innovation er i sig selv ikke en værdi, og fremhævelsen af én 

musiker som nyskabende kunstner og en anden musiker som musikalsk 

vandbærer er fremmed for denne jazzkultur. Da det dermed hverken handler om 

værket eller kunstneren men udelukkende om den socio-musikalske erfarelse i 

begivenheden, så oplever mange jazzmusikere i denne jazzkultur, at de bliver 

misforstået og fejlfortolket omkring, hvad de selv oplever, at deres musikkultur 

handler om. Kontrabassisten Hugo Rasmussen fortæller: 



  

 

JENS SKOU OLSEN _ 

    AT SPILLE PÅ ØRET¸ 237 

Det med, at alting skal være nyt og forny sig hele tiden, det er noget 
værre pis. Der er ikke sket en skid siden John Coltrane. Men det gør 
heller ikke noget, for hvad er det egentlig, der skal ske? Der er en masse 
jazzmusikere rundt omkring i verden, der bare spiller pissegodt, og 
hvad er der i vejen med det? Så er der nogen, der siger "Ja, det er der 
jo ikke nogen udvikling i, og så står jazzen bare stille" Ja, det kan jeg slet 
ikke være med på. Jeg synes, at alting skal gå langsommere, og der skal 
masser af kærlighed og nænsomhed tilbage i alt, hvad vi foretager os. 
Alle skal blive buddhister i en helvedes fart, altså. Og så slappe lidt af.70 

Med Rasmussens bud om masser af kærlighed og nænsomhed kan vi med Lewis 

forstå jazzperformances som kærlige og nænsomme bekendelseshandlinger, der 

ikke har behov for at søge legitimering som kunst. Som vi så det i afhandlingens 

indledning, så er der mange holdninger til dette spørgsmål; men den del af den 

danske og amerikanske jazzkultur, som denne afhandling interesserer sig for, 

oplever et fokus på kunstneridentitet som noget, der stiller sig i vejen for det, 

som det hele handler om: samskabelsen, erfarelsen og begivenheden.  

Den amerikanske jazzpianist Butch Lacy interesserer sig for, hvilke sociale 

og kulturelle mekanismer, der driver ønsket om at betegne denne kulturs 

jazzperformance som kunst; og i hans fortælling kan vi spore en ydmyghed over 

for musikken ikke som menneskeskabt værk eller produkt men som universets 

ønske om at udtrykke sig: 

For the first, music exists like nature exists. And everybody enjoys 
nature and everybody enjoys music. Some people are inspired or called 
upon to work with music like some people are called or inspired to work 
on nature. So this is just a natural thing. Nature is part of the universe 
that wants to express itself and does express itself as part of the 
universe for some number of good reasons that the universe has 
decided is important. And the same with the music. So the music needs 
to happen not because people need it to happen but because the 
universe has decided that music needs to happen. And so some people 
are inspired or called upon to work with it. Now, the idea of thinking 
about music as Art does that serve any purpose for the music or does 
it serve any purpose for Art? And that's very questionable because a 
number of people then can all agree that certain musical events are Art 
but then what is implied of that is that there is a lot of other events that 

                                                           
70 Interview med Hugo Rasmussen i hans hjem i Slagslunde, november 2014 
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would not be considered as Art at all. The one is preferred and the 
other is neglected. Both with no real meaning except that in the end 
the person who is interested in gaining wealth benefits from it. It 
doesn't benefit the artists and it doesn't benefit the person whose Art 
is not appreciated. The music doesn't give a flying fuck if it's Art or 
not.71 

Hess beskrev tidligere, hvordan han oplever, at jazzperformance er 

”[a]tmosfærens musik, det er guddommelig musik under den fælles kollektive 

bevidstheds musik.” (se kapitel 6 i afsnittet Why Not Jazz Room). Bülow pointerer 

ydmygheden over for musikken, og Rasmussen peger på vigtigheden af at se sig 

selv som en håndværker, der ikke stiller sig selv og en konstrueret 

kunstneridentitet foran musikken; jazzperformancen synes ikke at tilhøre disse 

musikere, der snarere end at være musikkens skabere ser sig som kanaler for en 

natur og et univers, der ønsker at kommunikere med alle, høj som lav. 

Rasmussen fortsætter sin fortælling:    

Jeg har altid haft store problemer med det der med kunst og at være 
kunstner. Jeg er sgu’ ikke kunstner! Jeg spiller bas, og jeg er musikalsk 
arbejdsmand eller hvad du nu vil kalde det. Men kunstner, det lyder 
som om, det er hævet op på et andet niveau. Jeg synes, at alle skulle 
befinde sig på det niveau allerede! En dygtig håndværker er i langt 
højere grad noget særligt, fordi han er så dygtig, som han er. Så, uha, 
det der kunstbegreb, det gør ondt på mig - jeg er nemlig enormt glad 
for også at spille de der rigtige bonderøvsjobs...! [ler] Hvis det skal være 
kunst, så laver man jo lige pludselig et niveau, hvor der er en hel masse 
mennesker, som ikke passer ind. Det er mig inderligt imod, at man 
skulle kunne forstå det på den måde. Hvis du som musiker ikke kan 
kommunikere direkte med helt almindelige mennesker, så synes jeg, at 
du har et problem. Hvis du kun kan kommunikere med intellektuelle og 
meget vidende og kunstinteresserede mennesker, så synes jeg, at du 
er ualmindeligt meget på røven, altså. I den grad [ler]. Det er fremmed 
for alt det, som jeg synes, der er noget ved.  

Fortællingerne i kapitlet indtil nu tilbyder vigtige erkendelser omkring de 

musikopfattelser og kommunikationsformer, der præger samarbejdet mellem 

musikere og spillested i udviklingen og fremførelsen af musikken. Afhandlingen 

                                                           
71 Interview med jazzpianisten Butch Lacy, august 2013 i hans hjem i Fladstrup. 
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afdækker her en jazzkultur, der i mange henseender modsætter sig den vestlige 

kulturs praksis med at objektgøre og essentialisere musik i konkurrencedygtige 

produktformer og kunstopfattelser, og den opstiller en erfarelsesteori i 

jazzperformance som former for udvidede, ophøjede dagligdags oplevelser, der 

nok kan sidestilles med vestens kunstbegreb, men som er væsensforskellig fra 

det. 

Den orale og aurale kommunikation står helt centralt, og denne (som anført 

af Nettl) meget tidskrævende kommunikationsform farver både spillejobbets 

tilblivelse og oplevelsen af musikken. Alle aftaler om at spille aftales mundtligt 

fra spillejob til spillejob, og fremfor at skrive kontrakter og sende mails ringer 

man til hinanden, og en mundtlig aftale er det, som gælder. Gruppeprøven, hvor 

trioen bruger mere end en time på at opøve en enkelt sang, underbygger Turinos 

pointe om den aurale arbejdsform som socio-musikalsk medskabende og 

meddigtende. 

Dette leder frem til kapitlets andet hovedafsnit: Skolekoncert. Her indleder 

jeg med at redegøre for de specifikke træk og udfordringer, som adskiller 

skolekoncerten fra caféjobbet. Dernæst tegner jeg scenen op for den specielle 

form for spillested, som en skole er, og jeg introducerer den gruppe – Benita 

Haastrup DrumDrum – som vi skal følge igennem en skolekoncert på Søråshøgda 

Skole i Bergen i Norge. Jeg slutter derefter kapitlets andet hovedafsnit af med en 

overordnet sammenfatning af hele kapitlet.  
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Skolekoncert 

Jeg viste i kapitlets begyndelse, hvordan den første type spillejob i form af 

caféjobbet bygger på et fælles engagement og et aktivt, forpligtende tilvalg fra 

de tre parter, der sammen skaber musikbegivenheden: café, jazzgruppe og 

publikum. Endvidere er som tidligere beskrevet jazzmusikken den centrale årsag 

og bevæggrund til, at caféjobbet bliver til noget; og alle parter deler, som vi har 

set det, dermed denne udelte interesse i jazzmusikken. Ved den anden form for 

spillejob, skolekoncerten, er der klare forskelle, der har betydning for denne 

jazzperformance begivenheds muligheder for at udfolde sig til en givende 

jazzperformance båret af en fordybelse i musikken. 

For det første, så bliver de jazzgrupper, der kommer ud og spille på skolerne, 

udvalgt gennem en central bedømmelsesproces i regi af Levende Musik i Skolen 

(LMS), der derefter udformer et landsdækkende program, som skolerne kan 

vælge ud fra. De enkelte skoler har med andre ord ikke den samme frihed som 

spillestedsejeren til at sammensætte deres eget, unikke musikprogram med 

musikere og grupper fra lokalområdet. 

For det andet, så følger det af det ovenstående, at børnene som publikum 

betragtet ikke er blevet spurgt, om de ønsker at høre en jazzgruppe spille. De 

skal opleve denne gruppe, og i elevernes bevidsthed minder skolekoncerten i 

udgangspunktet derfor om et klassisk fag; der er mødepligt, man skal sidde stille 

og lytte koncentreret undervejs, og mobiltelefoner er forbudt. Det er så måske 

et af de sjovere fag, som udgør et velkomment afbræk i skoledagens gentagelser 

af fagblokke; men stadig væk spørger mange elever sig selv: er det her musik 

overhovedet noget for mig? 

For det tredje, så betyder en skolekoncertturné fast arbejde for en gruppe 

jazzmusikere igennem tre til fem uger, men for mange jazzmusikere gælder det, 

at det måske ikke er det, de allerhelst vil, hvis de kunne vælge. Mange 

jazzmusikere er nattemennesker, som brænder for at spille sene 

aftenperformances rundt om på små og store klubber; og her er skolekoncerter 

kl. 08:00 om morgenen i et vinterkoldt Thisted noget, man måske spiller, når der 

ikke er noget andet og mere attraktivt i kalenderen. 

Sammenlagt betyder det, at alt det, som er på plads i forhold til cafejobbet 

ikke som udgangspunkt kan forventes at være på plads i forhold til 

skolekoncerten. Det stiller store krav til den jazzgruppe, som ønsker at spille 

skolekoncerter, da både skolen, børnene og i virkeligheden gruppens egne 
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medlemmer skal inspireres og forføres til at opvise den samme tilslutning og grad 

af engagement, som var de en spillestedsejer, et talstærkt publikum, der lige har 

betalt 90 kr. for en entrébillet og en jazzgruppe med et festivaljob. 

Gruppen, musikken og publikum 

 
Figur 25: Benita Haastrup DRUMDRUM.72 

For mange musikere er skolekoncerter en del af deres samlede musikalske 

praksis; et kredsløb, hvor caféjob, CD indspilninger, Koda indtægter, 

komponistvirksomhed og undervisningsvirksomhed tilsammen udgør 

livsgrundlaget. Som anført tidligere i kapitlet er skolekoncerter blevet en stadig 

mere central praksis for jazzmusikere, og dette gælder også gruppen Benita 

Haastrup DRUMDRUM. Denne gruppe er en jazztrio grundlagt og ledet af 

trommeslageren Benita Haastrup, og gruppen har eksisteret i tre år og spillet live, 

udgivet CD’er og turnéret flittigt i Norden. Haastrup fortæller: 

Jeg oplever min trio som et resultat af tre musikeres gnistrende og 
virtuose sammenspil. Vi spiller original, klangfuld og groovy musik, 
hovedsagelig skrevet af mig, og min drøm er at improvisere en musik 
frem, der er både medrivende, overraskende og humørfyldt. I min 
verden handler jazz netop om dette: at videregive glæden ved at spille 

                                                           
72Kaare Munkholm (v), Benita Haastrup (dr), Jens Skou Olsen (b). 
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og improvisere sammen, om at inddrage tilhørerne og om at skabe 
fællesoplevelser, der åbner os. 73 

Som modtager af både Ben Webster Prisen, Sunset Jazz Prisen og en Danish 

Music Award er Haastrup et etableret jazznavn i Danmark og Europa inden for 

både mainstream jazz og også de mere eksperimenterende jazzudtryk; og det at 

spille skolekoncerter har i mange år været og er fortsat en del af hendes 

musikalske liv. Trioen kombinerer skolekoncerterne med aftenjob i de lokale 

jazzklubber og når på den måde at spille for både børnene og deres forældre. 

Dette er en form for kontakt med lokalsamfundene, som er mere intens, idet 

musikken på den måde bliver meget synlig. Haastrup nøjes ikke med at spille 

skolekoncerter, når der ikke er andet at lave, hun prioriterer dem ligefrem på lige 

fod med alle andre spillejobs:  

Hvornår får man som en dansk jazztrio ellers mulighed for at fordybe 
sig i musikken igennem at spille 34 jobs i træk? Skolekoncerter er en 
fed måde at få spillet sig ind på hinanden, opnå det dybe musikalske 
sammenspil og holde gruppen levende. På den måde er det en kæmpe 
luksus, hvis man vel at mærke er i stand til at holde fast i sin musikalske 
drøm og sit udtryk, også når man spiller for børn. Den musik, vi spiller i 
min trio er så tæt på det, vi også spiller for alle mulige andre 
mennesker, og det er nok specielt for os. 

Her står Haastrups beretning i modsætning til et mere funktionsbaseret syn på 

jazzperformance som teoretiseret af Faulkner og Becker (se afsnittet 

Jazzperformance i kapitel 5). På trods af, at skolekoncerter udfylder en 

dannelsesfunktion, så står musikken på ingen måde i anden række. Tværtimod 

insisterer Haastrup på, at opgaven som skolekoncertmusiker stadig er at skabe 

så god musik som muligt: 

Det er helt afgørende for mig, at musikken skal være virkelig god, så 
børnene kan fordybe sig i den. Det må aldrig blive andenrangs bare 
fordi, vi spiller for børn; og hvis en musiker er lidt ufokuseret eller spiller 
forkert i min gruppe, så bliver det altså bemærket, for det skal bare 
være i orden. Det må aldrig blive skitseagtigt eller sjusket på nogen som 
helst måde, fordi hele skolekoncertformatet er ret komprimeret. Men 

                                                           
73 Interview med Benita Haastrup, maj 2015. 
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man skal omvendt heller ikke være berøringsangst og bange for at 
overskride grænser, og i min trio inddrager vi altid børnene rigtig meget 
i musikken; og så kan man jo aldrig vide, hvad der sker.  

Stadig er der langt mellem caféjobs og skolekoncerter hvad angår kulturel status, 

bevågenhed og legitimitet. Mange jazzfolk ser lidt ned på denne 

skolemusikvirksomhed, og det ligger som en mere eller mindre uudtalt 

grundtone i det danske jazzmiljø, at man, hvis man er seriøs med sin musik, nok 

hellere burde koncentrere sig om den ’kunstneriske’ side af jazzen såsom 
projektansøgninger til Statens Kunstråd, spillejobs på de regionale spillesteder 

og tværkunstneriske, medieteknologiske samarbejder med uropførelser på 

kunstmuseer. Børn og kunst står her i modsætning til hinanden. Haastrup kan 

mærke denne skepsis i miljøet: 

Man kan godt fornemme, at nogle jazzmusikere og kulturfolk ser lidt 
ned på det at spille skolekoncerter. Det er ligesom ikke lige så fint som 
at spille i jazzklubber. Alle synes jo, at det er super godt at få en masse 
spillejobs, men det har i manges øjne ikke helt den samme 
fedhedskvotient. Men, efterhånden så har spillestedskriser og krisen 
generelt gjort, at folk synes, det er sejt, hvis man overhovedet har 
noget at lave med sin musik – og jeg kan jo se, at flere og flere 
jazzmusikere begynder at spille skolekoncerter. Folk kan jo ikke leve af 
kun at spille caféjobs, og så giver det jo sig selv. Men jeg har altid gjort 
det med glæde, fordi det inspirerer mig, også lang tid før, at det ligesom 
blev trendy [ler]. 

Haastrups fortælling støtter afhandlingens tese om erfarelse i jazzperformance 

som styret af musikkens evne til at fungere i mange forskellige sammenhænge 

uden at gå på kompromis med sig selv. Jazzperformance er på én og samme gang 

lyttemusik, dansemusik, skolemusik, bryllupsmusik og begravelsesmusik. Som 

formuleret af Haastrup, så kan jazzen, uanset hvilken funktion den har, lykkes 

med at videregive glæden ved at spille og improvisere sammen og inddrage 

lytteren i fællesoplevelser, der gennem erfarelsen af fordybelse i musikken åbner 

os.  

Live! DRUMDRUM på skolen  
En skolekoncert gruppe på turné er en tæt sammentømret enhed, der rummer 

alle funktioner i sig. Chauffør, lydmand, stage hands, musikere og producent. Fra 
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den første kontakt med pedellen en tidlig morgen til gruppen igen sidder i 

bandbussen på vej til næste skole, så har gruppen sørget for alle dele af 

performancen og dens afvikling. En skole er ikke et spillested i gængs forstand, 

og for langt de fleste skoler gælder det, at de ikke er forberedt på at skulle afvikle 

en musikbegivenhed med 200 tilhørere. Der er måske en tom gymnastiksal til 

rådighed med dårlige adgangsforhold, ingen scene, ingen strøm og måske har 

skolen ikke nået at få varmet gymnastiksalen op. Hvor skal gruppen stille op? 

Hvor skal børnene sidde? Hvor mange kommer, skal der stilles stole op, eller 

sidder børnene på gulvet? Alle disse overvejelser og flere til skal finde sin 

afklaring i den time, der er til rådighed, inden børnene indfinder sig, og 

jazzperformancen skal begynde. Trioen bærer instrumenter og sanganlæg ind fra 

bandbussen og får stillet op, lavet lydprøve og ryddet scenen for transportkasser 

og tøj. Og så kan børnene begynde at komme ind og sætte sig. 

Koncerter inden for klassisk musik, ballet og teater plejer gerne at følge 

bestemte ritualer, som også skolekoncerterne traditionelt bæres af. Levende 

Musik i Skolens koncertkonsulenter74 anbefaler gerne, at musikerne venter med 

at gå op på scenen, til de bliver præsenteret af den ansvarlige lærer; og ideen er, 

at det bliver mere højtideligt og måske festligt, når børnene med spænding har 

siddet og ventet på musikerne og på, at koncerten skal gå i gang. Når musikerne 

endelig kommer til syne, bryder børnene og deres lærere ud i applaus, og 

koncerten er på den måde kommet godt fra start. Men som vi så det tidligere i 

dette kapitel med Christina von Bülow Trio på Bartof Café, så har jazzmusikken 

en langt mere åben, uformel og uhøjtidelig tilgang. Og efter at have fulgt 

ovennævnte ritual i en årrække begyndte Benita Haastrup med sin trio at 

eksperimentere i skolekoncertregi med jazzens mere uformelle tilgang til 

koncertafvikling. 

Jeg har efterhånden fået mere og mere lyst til at gøre noget mere ud af 
hele tidsrummet før, vi begynder at spille. Jeg vil gøre det på min egen 
måde. Jeg har altid følt det forkert med den opdelte måde at starte på; 
men der har jeg nok ligget under for nogle andre menneskers normer 
for, hvordan vi bedst kan begynde at spille – det der med, at musikerne 
gemmer sig i baglokalet, vi bliver præsenteret og kommer løbende ind 

                                                           
74 Konsulenter, som udsendt af LMS rejser rundt og hjælper skolekoncertgrupperne med 
at opbygge og styrke deres musikperformances bedst muligt. Alle nye grupper i 
ordningen skal gennemgå et sparringsforløb med en koncertkonsulent op til deres første 
skolekoncertturné. 
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på scenen. Det er sådan lidt teateragtigt og det er også lidt højstemt på 
en eller anden måde. Jeg vil meget hellere etablere en tæt kontakt med 
publikum, endnu før vi overhovedet er begyndt at spille; og det har jeg 
længe instinktivt følt var det rigtigste for os at gøre. I dag gør vi det på 
min måde, fordi vi selv kan bestemme; og der sker faktisk noget næsten 
magisk. Børnene og os musikere lærer hinanden at kende, inden vi skal 
spille – vi allierer os faktisk med hinanden! Denne alliance gør, at vi kan 
spille hvad som helst og bede børnene om at medvirke til hvad som 
helst – og der er altid en skov af hænder fra børn, der vil improvisere 
sammen med os. De aner ikke, hvad det er, de melder sig til, men de 
gør det alligevel. Børnene kan mærke, at vi godt kan lide dem, at vi 
gider dem; de kan mærke, at vi ikke bare er der for at fyre den af på 
vores instrumenter og så skride igen. Vi er ikke hemmelige og 
ophøjede, tværtimod så viser vi meget af os selv, vi står frem som de 
mennesker og personer, vi er. (Ibid.) 

Også her giver Lewis’ teori om jazz som en personlig bekenden sig til hinanden 

og til ønsket om at lade sig bevæge af hinanden i en dybtfølt forstand os 

mulighed for at forstå jazzmusikeres, spillestedejeres og publikums fortællinger 

i dette kapitel. Deres fortællinger giver et stadigt stærkere indtryk af en 

musikkultur, der snarere end musikken selv bæres af de potentialer, som 

jazzmusikken kan forløse i musikkens sociale begivenhedsrum. 

 
Figur 26: Jens Skou Olsen og børn på Søråshøgda Skole, 2014. 
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Opstilling og opvarmning 
Det er mandag morgen, og klokken er 07:30. Vi er i Bergen i Norge og har lige 

båret vores udstyr ind på Søråshøgda Skole og er begyndt at stille op. Vi skal spille 

i skolens indgangsareal. Der er ikke nogen scene til os, og vi må stille op foran 

døren ind til kantinen og husgerningslokalet. Der er meget trangt! Den ansvarlige 

lærer kommer med kaffe til os, og hun spørger, om 6.-7. klasserne også må 

komme med til performancen; de har set og hørt os stille op, og de er nysgerrige. 

Det er selvfølgelig ok med os! 

Der er nu ti minutter til, at vi skal spille. Frem for at sidde oppe på 

lærerværelset og drikke kaffe, så går Benita, Kaare og jeg nu rundt mellem 

børnene, byder dem velkommen og snakker lidt med dem. Vi hjælper med at få 

dem placeret i klassetrin, og vi har hver et sæt trommestikker i hånden, som vi 

kan jonglere lidt med: hvad kan man egentlig bruge en trommestik til? 

Stemningen er fin og uformel, børnene vil gerne snakke med os, og vi er i gang 

med at lære hinanden at kende. De små børn fra 0-2. klasse sidder forrest, og de 

kigger med stor spænding på alle instrumenterne. Et par af børnene spørger os: 

hvem af os spiller på hvilke instrumenter? Vi signalerer, at det ved vi faktisk ikke, 

og børnene griner. De forsøger at gætte svaret. 

 
Figur 27: Lige før musikken går i gang. 

Benita har fået kantet sig hele vejen om bag ved til dér, hvor de store elever 

sidder, og jeg kan se, at de snakker og griner. Der sidder et par hippe fyre fra 7. 

klasse med hætten godt nede over hovedet, og Benita varmer dem op ved at 

spille en simuleret trommesolo på deres hoveder. Både fyrene og deres 
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kammerater ler. Vi kan mærke, at vi allerede nu har god kontakt. Jeg får fat i en 

lærer og spørger, om alle elever er kommet på plads, og hun nikker. Jeg fanger 

Benitas blik, og hun kanter sig tilbage til Kaare og mig på den lille improviserede 

scene. Vi kan gå i gang. 

Live performance! 
Først stilhed. Benita, Kaare og jeg skaber denne stilhed i vores påkalden af 

børnenes fulde opmærksomhed. Der sker et forunderligt skift fra den afslappede 

og spredte energi i rummet til denne intense fordybelse i deres fokus på os på 

scenen; et fokus, som er selvforstærkende. Fra blot at stå og småsnakke og lege 

med trommestikker har Benitas, Kaares og min udstråling nu skiftet karakter: vi 

er blevet til en jazztrio, som opfører en slags koreografi i vores koordinerede 

bevægelser på scenen – eleverne ’læser’ os og forsøger at tyde, hvad der skal til 
at ske. Hvad nu? 

 
Figur 28: Påkaldelse af børnenes fulde opmærksomhed. 

Gonger og klokker! Benita har grebet nogle tibetanske tempelklokker og Kaare 

og jeg har allieret os med to store gong’er. Vi improviserer et lysende, meditativt 
landskab frem, mens vi nærmer os børnene på de første rækker. De griner, deres 

øjne lyser, og en lille pige sidder og holder sig for ørene. Jeg rækker min kølle 

frem mod hende og signalerer, at hun godt må slå på min gong. Hun tager imod 

invitationen og slår et forsigtigt slag. Børnene omkring hende smiler, og pigen 

glemmer at holde sig for ørene. 
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Figur 29.: Benita improviserer en fri solo. 

Benita har bevæget sig hen til sit trommesæt og går i gang med en fri 

improvisation. Først blidt og drømmende på bækkenerne og snart i et crescendo 

på tønderne. Pludselige stop, hvor stilheden kan høres, og så i gang igen. Mere 

trommer. Mens børnenes fokus er på Benita og hendes improvisation, så har 

Kaare og jeg lagt vores gong’er fra os og fundet vores instrumenter – og gåden 

er løst. Kaare er på plads ved sin vibrafon og jeg er ved min kontrabas. Benita 

bevæger sig fra sin improvisation langsomt ind i en puls, og vi begynder på 

temaet til Benitas første komposition. Børnene klapper, og vi er i gang! 10 

minutter er nu gået, og vi er færdige med at spille vores første nummer.  

Nu er det tid til, at vi skal spille sammen, børnene og os. Når vi spiller for 

voksne, så er det tit alt for grænseoverskridende at bede tilhørere om at komme 

op på scenen og spille med os; og derfor deler Benita gerne instrumenter ud til 

publikum, hvor de sidder. Men med børn er det anderledes. De brænder for at 

være med på scenen, og Benita behøver blot antyde muligheden, så flokkes 

børnene med fingre strakt højt i vejret for at blive netop dem, der får lov til at 

komme op og improvisere med os (se figur 30). Benita vælger ud, og Kaare hilser 

på de to gæstesolister og går derefter straks i gang med en fri improvisation. 

Ingen ord, forklaringer eller tilrettevisninger gives, vi går bare i gang. Og disse 

børn, som sikkert aldrig har stået i en lignende situation før, de glemmer sig selv 

og bliver ét med musikken. De to unge gæstesolister har hele salen med sig, og 
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scenerummet opløses. Vi er i samme rum! Derfra bliver alt, som vi spiller et 

fælles anliggende, og musikere, børn og voksne skaber oplevelsen sammen. 

 

 
Figur 30: Børn på Søråshøgda Skole melder sig til at improvisere. 

Vi er nået hen mod afslutningen af vores jazzperformance. Benita har forladt sit 

trommesæt og spiller nu på sin kalimba, mens hun improviserer med sin stemme 

helt tæt på eleverne. Det er tydeligt for os, at de har overgivet sig totalt til os. 

Børnene begynder at synge med på Benitas sangimprovisationer, og snart er hele 

salen opfyldt af en heftig call-response. Børnene aner ikke, at de linjer, som 

Benita improviserer i virkeligheden er meget komplicererede – lange fraser, 

polyrytmiske bølger med en stor ambitus. De aner det ikke og synger derfor det 

hele med største naturlighed. Kontakten mellem Benita og salen er så god, at da 

Benita tager mikrofonen og råber ”Tak! ”, så råber børnene før de kan nå at 

tænke over det et kæmpe TAK tilbage, som var vi i en ekkodal. Afstanden mellem 

Benita, der synger, børnene der lytter og dét at synge er ikke længere til stede. 

Vi er blevet til én stemme. 

Og så er det slut. Straks efter, at vi er færdige med at spille og vi kar klappet 

af hinanden, så kan børnene ikke længere holde sig selv tilbage. De strømmer op 

og indtager vores scenerum som det naturligste i verden, og vores instrumenter 

tilhører nu dem. Fra alle sider kommer børnene, og der bliver spillet, hamret og 

trykket og skruet på alle de knapper, der kan trykkes og skrues på. Hvor mange 

børn kan spille på et trommesæt på én gang? Det kan rigtig mange, og mens 
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Kaare og jeg så småt begynder at pakke lidt af gearet sammen, så er Benita blevet 

bestyrer af en kæmpe free-jazz jamsession. Rummet fyldes af frit strømmende 

udtryk, mens børnenes lærere arbejder på at indfange børnene og få dem opdelt 

i klassetrin igen. 

 
Figur 31: Free jazz børne-multi-jamsession. 

Det er en udfordring, men efterhånden som vi får pakket mere og mere af vores 

gear sammen, så bliver der mindre og mindre at spille på. Og snart står Benita, 

Kaare og jeg på række og deler high fives ud til ungerne, der slanger sig forbi os i 

en lang pølse. Det gik godt! Nu gælder det om at pakke, få gearet ud i bilen og 

videre til næste skole – der er i de kommende tre uger 28 skolekoncerter, der 

venter på at blive spillet!  

Vores jazzperformances på skoler aktualiserer spørgsmålet om, hvori 

jazzperformancens musikalske og æstetiske dimensioner består? Hvilken andel 

har henholdsvis musikere, publikum og sal i musikoplevelsens tilblivelse? Frem 

for at spille for børnene, så spiller vi med dem, og jazzmusikken kan dermed ikke 

afgrænses til musikken selv. Det værk, som vi samles om på denne skole er en 

videreførelse af det afrikansk amerikanske bekendelsesfællesskab af musikere 

og publikum af alle nationaliteter, hudfarver og aldre, der mødes og sammen står 

frem for hinanden i den improviserende jazzperformance. Når vi derfor med 

skolekoncertdirektør Ebbe Højrups ord ”[s]ætter den levende musikoplevelse i 

centrum”, så betyder det, at vi sætter dette bekendelsesfællesskab i centrum. 
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Sammenfatning 

Kapitel 7 har beskæftiget sig med fordybelsen i spillejobbet – med den 

virksomhed, som giver jazzmusikere både et levebrød og også et spillerum i en 

performance situation, hvor erfarelsen i at fordybe sig i jazzbegivenheden kan få 

mulighed for at stå i centrum.  

I første del af kapitlet afklarede jeg min primære feltrolle i dette kapitel som 

deltager og for den deraf følgende induktive arbejdsform i dataindsamlingen. 

Afsnittet udpegede spillejobbet som værende socio-musikalske begivenheder i 

erfarelsen af fordybelse, der ikke kan afgrænses til hverken musikken selv eller 

dens funktion; og spillejobbet blev identificeret som forskellig fra koncerten i 

behovet for nærhed, spontan dialog med publikum og uformelle rum på 

spillestederne med plads til publikumstrafik undervejs i musikken. 

I anden del af kapitlet viste jeg, hvordan jazzmusikere dels arbejder for at få 

jobs på spillestederne og dels har måttet finde nye veje til at skabe spillejobs i 

form af skolekoncerter. Afsnittet pegede på det omfattende arbejde i 

jazzmusikeres og spillesteders forberedelse af spillejobbene, som ikke er synligt 

for publikum; et arbejde, som i høj grad bæres af såvel orale som aurale 

kommunikationsformer i musikeres og spillestedsejeres forberedelse og 

årelange personlige engagement i musikken og i hinanden.  

I sidste del af kapitlet viste analyserne af Bartof Cafés og Søråshøgda skoles 

jazzperformances, at spillejobbet udfolder sig igennem et stærkt fokus på aural 

transmission og fordybelse i en kultur, som på denne måde viderefører en stærk 

forbundethed med sin tradition og fanebærere. Afsnittene viste, hvordan 

humor, medleven i begivenheden og fysisk overskridelse af scene- og 

publikumsrum spiller en vigtig rolle for ønsket om at transcendere melodier, 

klange og rytmer; og gennem et socio-musikalsk bekendelsesfællesskab skabe 

erfarelser af fordybelse, der rammer mennesker i hjertet som former for 

udvidede, ophøjede dagligdags oplevelser, der nok kan sidestilles med vestens 

kunstbegreb, men som er væsensforskellig fra det. 

Næste kapitel, Jazzmobile, sætter fokus på jazzmusikeres og 

kulturarbejderes bestræbelser på at skabe forankring i lokalområder gennem 

jazzperformance. Som den tredje af jazzperformancens situationer er denne og 

de to følgende performance situationer bygget på overskridelse; på en udfarende 

risikovillighed i skabelsen af jazzscener på uvante steder for et uforberedt 

publikum.     
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JAZZMOBILE 

Dette kapitel undersøger afhandlingens problemstilling inden for jazzmobile som 

den tredje jazzperformance situation. Fokus er her på den særlige forankring, 

som jazzmobile dels baserer sig på og dels medvirker til at skabe og udbrede i 

Københavns og New Yorks lokalområder. Det er specielt for jazzmobile, at den 

udfolder sig som et lokalaktivistisk musikfænomen, hvor jazzmusikere skaber 

jazzperformance initiativer i deres nærområder i samarbejde med kulturhuse, 

frivillige foreninger og lokale virksomheder.  

Kapitlets tese er, at Jazzmobile som jazzperformance situation spiller en 

rolle som forankrende praksis i lokale byområder på initiativ af jazzmusikere, der 

er båret af et lokalaktivistisk engagement. Denne praksis tjener til at øge 

sammenhængskraften i samfundet igennem mere uformelle og uventede 

erfarelser af forankring, som sker, når Jazzmobile beriger dagliglivet på gader, i 

parker og på pladser med mobile jazzperformances spillet af musikere på en 

blokvogn. 

Kapitlet diskuterer først nogle forudsætninger for jazzmobile som 

performance situation og berører derefter nogle etiske udfordringer i forhold til 

kapitlets feltarbejde. Derefter følger en redegørelse for brugen af jazzmobile i 

det konceptuelle skema over jazzperformance situationer, hvorefter blikket 

flyttes til New York i en analyse af jazzmobiles kulturhistorie og lokalisering af 

udgangspunktet for jazzmusikkens traditionelt stærke sociale forankring også i 

nutidens Danmark. Til slut vender kapitlet tilbage til Danmark i en analyse af 

jazzmobile performances ved den årlige 48TIMER Kulturfestival på Nørrebro i 
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København, hvor lokale jazzmusikere, frivillige kulturarbejdere og lokale 

virksomheder på eget initiativ vælger at trække på netop jazzperformance som 

en socio-musikalsk forankrende kraft på pladser og i helhedsplaner på Nørrebro. 

Lykketræf i jazzperformance 
Hvor både jamsession og spillejob er kendetegnet ved, at jazzperformancen 

indgår i et spillesteds eller en skoles sociale liv og kulturelle ramme, så handler 

Jazzmobile om at foretage den omvendte bevægelse – det handler om at 

sprænge jazzmusikkens sociale og kulturelle ramme og flytte en gruppe 

jazzmusikere ud af deres velkendte performancerum og selvforståelse – og på 

den måde skabe ikke bare en improviseret musikperformance men også bygge 

et improviseret jazzspillested fra grunden, skabe en improviseret scene og gøre 

nogle uforvarende mennesker til et improviseret jazzpublikum. I Jazzmobile er 

jazzperformancen blevet mobil for at kunne træde ud af sit paradigme og forsøge 

at vinde nyt terræn igennem uventede erfarelser af forankring; forsøge at 

udfordre eksisterende musikalske, sociale, kulturelle og etniske 

grænsedragninger for derigennem at øge sammenhængskraften i vores 

samfund. 

Det er muligt (og sker ofte i jazzmiljøet), at musikere aftaler at jamme 

sammen i et øvelokale eller hjemme i stuen hos en af musikerne (som vi så det 

hjemme hos Christina von Bülow og Benita Haastrup); men, som 

respondenternes beretninger peger på, så betyder fraværet af et publikum, at 

det ikke rigtig gælder, her formuleret af trommeslageren Anders Provis: 

Det er først, når jeg spiller for mennesker, at musikken den ligesom 
bliver levende. Når jeg kan mærke publikums reaktion, så ved jeg, hvad 
musikken kan eller ikke kan. Det har også noget med energi at gøre. 
Der er en ’high’ fornemmelse i at spille live, som vi alle sammen stræber 
efter – se bare, hvor lidt penge, jazzmusikere plejer at spille for! Det er 
mens musikken spiller live, at vi rigtig føler, at vi lever, og på et dybere 
plan så søger vi hele tiden efter det her. For når vi spiller, så gør vi det, 
som vi er sat på jorden for at gøre.75 

Live jazz uden publikum resulterer i almindelige gruppeprøver, hvor musikerne 

stopper op, diskuterer sangvalg, akkorder, former og temaer – med andre ord 

øver sig i stedet for at performe. Det er altid en risikabel praksis at improvisere 

                                                           
75 Interview med trommeslageren Anders Provis, juni 2014. 
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jazz, men først med udsigt til publikums og kollegers lydhørhed, respons og 

musikalske dom satser musikeren nok af sig selv til, at musikken kommer til 

verden for alvor. Provis’ fortælling peger også på, at musikken er egentlig 

ufærdig, før den spilles live og først fuldendes i jazzperformancen. At spille på 

øret betyder at skabe, performe og opleve jazz i begivenheden, hvilket vi også 

kan se i jazzmusikkens forkærlighed for live performances, liveoptagelser og first 

takes. At improvisere jazz forudsætter en vilje og et mod til at bevæge sig på 

kanten og gerne ud over kanten i kortere stræk. Uden kant og uden risiko, ingen 

jazzperformance. 

Snarere end at bygge sin virksomhed op som en del af et spillesteds 

tradition, historik og identitet eller en folkeskoles selvforståelse og mål for 

læringsudbytte, så bygger Jazzmobile sin virksomhed på lykketræf ikke blot i 

skabelsen af jazzperformancen men også i forhold til rammesætning og 

begivenhedens sted: Jazzmobile arbejder i ukendt terræn på at skabe jazzmusik 

og jazzpublikum, som hverken jazzmusikere eller mennesker i lokalområdet var 

klar over eksisterede, for meningsfulde lykketræf i uvante omgivelser og for 

oplevelsen af, at jazzperformance rækker langt ud over sin scene og sine 

musikkulturskabte rammer. 

Inden for jazzforskningen har især musiketnologien interesseret sig for, 

hvordan mennesker bruger jazzperformance som en immateriel poetisk kraft til 

at menneskeliggøre deres fysisk materielle omgivelser gennem en stadig 

levendegørelse og reaktualisering af jazzmusik (Hollerbach, 2004; Jackson, 2012; 

Lewis, 1996; Muller, 2006; Wong, 2004). Muller (2006) anfører, at jazzmusikere 

transformerer storbyens fremmedgørelse ved at puste liv i den med the spirit 

within for på den måde at gøre byen beboelig gennem jazzimprovisationernes 

potentiale for samskabelse og fællesskabelse: ”[j]azz performance was, and 

continues to be, a truly transnational connection [that] provided a way to 

maintain an inner sense of belonging to a ‘home’ while on the move.” (2006, p. 

71). I Mullers optik er den levende jazzperformance en væren-i-verden, som vi 

kan opleve som en gåen-rundt-i-byen. Hvor indspilninger af jazzmusik har en 

materialitet som et luftfoto af byens gader og huse, kan vi se live 

jazzperformance båret af en ikke-materialitet, der som poetiske stemtheder i 

flygtige begivenheder levendegør spor af fortidige jazzperformances (2006, p. 

65). Vi så tidligere Christina von Bülow beskrive, hvordan hun oplevede, at 

jazzsange var ’skrevet ind i hendes øre’ fra barnsben; og at hun lærte nye måder 

at spille dem på ved at øve dem så meget, at hun lagde et ’nyt print’ ind i sit øre. 
Bülow og Muller giver os her mulighed for at forstå jazzperformance som 
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forankring i lokalområdet – som socio-musikalske ind- og overskrivninger i et 

byområdes palimpsest af fortællinger om erfarelser i musikken, om engagement, 

sammenhold og hjemstavn. 

Etiske udfordringer 
I Jazzmobile skaber lokale frivillige, kulturvejledere og jazzmusikere uventede 

erfarelser af forankring i mødet mellem jazzperformance og beboere i byens 

lokalområder. Jeg genoptager i dette kapitel feltrollen som observatør fra kapitel 

6, og her analyserer jeg på baggrund af respondenternes fortællinger, mine 

feltnoter samt egne fotos og arkivmateriale stillet til rådighed af 

respondenterne.  

De medvirkende respondenter i dette kapitel har hver for sig delt deres 

fortællinger med mig om én og samme aktivitet i form af Jazzmobile set fra 

forskellige synsvinkler og interesser; og jeg har oplevet det som en etisk 

udfordring dels at yde fortællingerne retfærdighed hver for sig og dels at sikre, 

at mit deskworks konstruktion af én samlet fortælling i rapportering og analyse 

yder respondenternes nuancerede oplevelser af Jazzmobile retfærdighed. For at 

sikre dette kapitels pålidelighed har jeg derfor dels bestræbt mig på at indlæse 

mine feltnoter i en levende tekst, der har den fornødne poetiske kraft til at  gribe 

de ikke-fotograférbare fænomener i Jazzmobile; og dels har jeg sendt det 

færdige kapitel til respondenterne for på denne måde at give dem mulighed for 

at give feedback, komme med kommentarer og protestere over min analyse. Jeg 

har oplevet dette som en meget positiv og givende proces, hvor 

respondenternes kommentarer og kritik har givet mange indsigter og bragt 

kapitlet endnu tættere på Jazzmobile som forankring. 

Mit møde med Jazzmobile 
Jazzmobile var ikke med i denne undersøgelse fra begyndelsen men dukkede op 

som en vigtig performance situation i forlængelse af mine interviews og samtaler 

med jazzmusikere og kulturarbejdere på Nørrebro i 2014. Dette vigtige spor ledte 

mig videre til New York, hvor jazzmobile – uden at de danske aktører var klar 

over det – blev formuleret første gang i 1964 af jazzpianisten Billy Taylor som et 

lokalt Community Jazz initiativ i Harlem. Her har Jazzmobile fungeret i mere end 

50 år som en central kulturinstitution for jazzperformance med en ekstra 

dimension i form af stærke itinerative aspekter i musikbegivenheden. 

I 2014 var jeg på feltarbejde på Nørrebro og udforskede her jazzmiljøet 

omkring Osramhuset, der som en del af Kultur- og Fritidsforvaltningen i 
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København er ”[e]n levende og rummelig platform for Nørrebros mangfoldige 
kulturelle byliv … [i] en inddragelse af byrummet. ” 76 . Jeg havde hørt fra 

musikerkolleger, at her skete der noget spændende: jazzmusikere tog deres 

instrumenter på nakken og lavede spontane jazzperformances på usædvanlige 

steder; og min ambition var at komme tæt på jazzmiljøets pop-up performance 

musikere og indsamle empiri om pop-up og erfarelsen af forstyrrelse til 

rapportering og analyse af mit konceptuelle skemas performance situationer. 

Mine interviews med jazzmusikere og kulturvejledere tilknyttet Osramhuset 

afslørede imidlertid, at der her var noget andet på spil end pop-up 

jazzperformances, og dette nødvendiggjorde en gentænkning og revision af det 

konceptuelle skema over jazzperformancens performance situationer. 

Undervejs i mine samtaler og interviews i miljøet omkring Osramhuset blev 

det klart for mig, at mine henvisninger og spørgen ind til pop-up performance 

blev problematiseret af respondenterne. Jeg var gået til feltarbejdet med den 

forforståelse, at disse jazzmusikere autonomt opsøgte parker og pladser på 

Nørrebro og lavede pop-up jazzperformances; men samtalerne viste, at der 

tværtimod var tale om et meget nøje koordineret projektfællesskab mellem 

mange aktører: mellem jazzmusikere, forvaltninger, foreninger og private 

virksomheder. Den specielle form for jazzperformance, som foregik på Nørrebro 

omkring Osramhuset havde mange af pop-up performance situationens træk 

såsom forstyrrelse, det uventede, det uformelle og det musikerdrevne, men der 

var også markante forskelle. Hvor pop-up falder uden for skemaets kontinua som 

en egentlig autonom performance situation, så blev det tydeligt, at 

jazzperformance projektfællesskabet omkring Osramhuset var institutionelt 

forankret og dermed en del af en kommunes vision for og mission omkring 

udviklingen af en københavnsk bydel. 

Osramhusets kulturvejleder Niels Ladefoged havde sammen med de lokale 

aktører fundet på at kalde initiativet for Jazzmobile, da det var jazzperformance 

på en demovogn, der kørte rundt i lokalområdet. Dette begreb var nyt for mig, 

og da jeg begyndte at søge efter mulige referencer i litteraturen på dette begreb, 

opdagede jeg til min overraskelse, at Jazzmobile er en velbeskrevet og 

velafprøvet jazzperformance situation, der har sine rødder helt tilbage til 

jazzmusikkens fødsel i 1900tallets New Orleans. I Osramhuset var overraskelsen 

og glæden stor, da jeg kunne fortælle om mine fund, og specielt New Orleans’ og 
New Yorks kulturhistorie omkring Jazzmobile var vigtig her, da den til fulde 

                                                           
76 2200kultur.kk.dk/indhold/om-os 
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bekræfter og understøtter det arbejde og den vision for lokalområdet, som 

miljøet omkring Osramhuset er optaget af at løfte ved hjælp af de erfarelser af 

forankring, som mobile jazzperformances kan bidrage til at skabe. 

Dette feltarbejde afstedkom dermed en nuancering og differentiering af de 

mere uformelle og uventede dimensioner af jazzperformance. Hvor mit 

konceptuelle skema før havde ét begreb – pop-up – som skulle dække denne 

performance situation, var jeg nu i stand til at øge skemaets følsomhed for 

jazzperformancens uformelle mellemklange i form af Jazzmobile som den 

uventede og uformelle men institutionsforankrede jazzperformance og pop-up 

som den uventede, uformelle og autonome jazzperformance. 

Jazzperformance på rejse 
Jazzmusikeres behov for at spille jazz for mennesker og få deres til enhver tid 

aktuelle omverden til at swinge har altid fulgt jazzen lige fra de tidlige 1910’eres 

New Orleans, hvor mødet mellem franske, spanske, afrikanske og caribiske 

indflydelser, traditioner og klange smedede en blues- og jazzmusik, hvor 

overraskelsen og det uventede altid lå bag ved det næste gadehjørne (Carney, 

2006, p. 300). Jazzmusikken i New Orleans var i mange henseender en mobil 

musik, som gennem parader, marcher, begravelsesoptog, Riverboat livejazz på 

Mississippi floden og uformelle performances på barer og honky tonks77 var en 

levende del af byens lyd: 

During the day, parades circulated through or near the [area around 
Liberty and Perdido Streets], and so did advertising wagons, each with 
a little band. At night, music poured out of dance halls and honky tonks 
… In the evenings [a ten-year-old Louis Armstrong] peeked through the 
cracks in the walls of Funky Butt Hall to watch the dancers and get 
familiar with the cornet styles, and he sometimes snuck into honky 
tonks at night to listen to blues.  (Brothers, 2006, p. 2) 

Modsat efterkrigstidens koncerttradition fra 1945 og frem med publikum 

siddende på stolerækker var jazzen i New Orleans så mobil, at man ligefrem gav 

instrumenterne navne efter deres placering på de hestetrukne bandvogne og 

                                                           
77 Små barer i 1910’ernes New Orleans med hasardspil og prostitution, hvor der ofte var 
musik spillet af en pianist eller små bluesgrupper.  
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måde at spille på. Tailgate Trombone 78  stilen opstod som en praktisk 

foranstaltning, hvor basunisten for at kunne bruge sin slide i fuld længde måtte 

sætte sig på bagsmækken af vognen med ryggen til de andre musikere. Dette 

resulterede i en speciel spillestil, hvor basunisten dels spillede bas og dels med 

hyppige glissandi og improviserede modstemmer kommenterede musikken 

(Lancaster, 2009, p. 14).  

 

 
Figur 32: Fate Marable’s New Orleans Band. Foto: www.frasio.it 

Bydelen i New Orleans, som Armstrong voksede op i, var ikke blot præget af jazz 

og blues. Området havde tilnavnet The Battlefield på grund af bandekrige, 

prostitution og spillebuler; og aviserne skrev om ”[t]he gambling hells of Franklin 
Street, where male and female, black and Yellow, and even white, meet on terms 

of equality and abandon themselves to the extreme limit of obscenity and 

lasciviousness79. ” (Ibid. 99). Som 14 årig blev Armstrong arresteret for at affyre 

en pistol på Perdido Street og dømt til afsoning på the Negro Waifs Home. På 

dette hjem blev musikken et holdepunkt for en ung og chokeret Armstrong, der 

først faldt til ved musikkens hjælp. Først lærte han at spille tamburin, lilletromme 

og althorn for så endelig at lande på kornetten (Ibid. 103-107). Armstrong havde 

her fundet sit musikalske og instrumentale hjemsted, og mindre end to år efter 

                                                           
78 Den bedst kendte tailgate basunist var Kid Ory (1886-1973), der netop begyndte sin 
karriere i New Orleans i 1910erne og blev kendt som The King of the Tailgate 
(www.onmusic.org). 
79 At være opfyldt af og udtrykke seksuel lyst (www.merriam-webster.com) 
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sin løsladelse fra the Negro Waifs Home forlod Armstrong igen The Battlefield 

for at spille med Fate Marable’s New Orleans Band på udflugtsdamperen SS 

Sidney (Fig. 32), der sejlede på Mississippi floden mellem New Orleans og 

Minneapolis. Bandet havde som en af deres opgaver at spille udendørs på 

dækket, når damperen nærmede sig en by for på den måde at lokke nye 

passagerer til.  (Goetting, 2011, p. 7). 

Netop det at være i bevægelse væk ’hjemmefra’ båret af en bestræbelse på 
at skabe midlertidige hjemsteder igennem jazzmusikken er central for dette 

kapitel samt kapitel 10, Pop-up. Gioia (1988) peger i The Imperfect Art: 

Reflections on Jazz and Modern Culture på jazzmusikkens flygtighed og 

mangetydighed som årsag til, at den modsætter sig forsøg på fastholdelse på ét 

sted eller i én æstetik: ”[a]lmost every aspect of the music rebels against such an 
approach – by nature [jazz] is ephemeral, spontaneous and informal.” (1988, p. 

101). Jazzforskningen giver os dermed mulighed for at forstå jazzperformance 

som en performance situation, der fokuserer på de mobile, itinerative træk i 

jazzen, hvor musikken bevæger sig autonomt og uforudsigeligt både musikalsk, 

ekspressivt og fysisk i landskabet. 

Vi har set, hvordan jazzens fundering i den aurale kommunikation gør, at 

den hele tiden må lade sig improvisere for at være til, og denne manglende evne 

til at kunne fastholdes og styres er en form for rastløshed og bevægelighed, som 

samtidig er musikkens mulighed for at udvikle sig – her italesat af den 

amerikanske basunist J.J. Johnson:  ”Jazz is restless. It won’t stay put and it never 
will. [Jazz] is forever seeking and reaching out and exploring. ” (Johnson i Alkyer, 

2009, p. 250). På samme måde, som respondenterne oplever Jamsession og 

Spillejob som grundlæggende jazzperformance situationer, hvor jazzmusikere 

dels eksperimenterer med og fordyber sig i musikken og hinanden, så er 

Jazzmobile i sin egen ret en grundlæggende jazzperformance situation, hvor 

jazzmusikken skaber nye hjemsteder for sig selv og finder nye tilhørere. Carney 

(2006) anfører, at den tidlige jazz i New Orleans bedst kan forstås som en musik 

skabt uden for massekulturens rammer i et kompromis mellem blues forstået 

som en folkemusik og ragtime forstået som en kommerciel musik. Den tidlige 

jazz i New Orleans eksisterede modsat ragtime kun som en livemusik, der 

hverken kunne tilbyde nodetryk eller pladeindspilninger; og da denne jazzmusik 

dermed hverken lod sig fastholde i trykt form, på plade eller udsendt gennem 

radio, så forblev jazzmusikken et dynamisk, nærværende, bevægeligt og flygtigt 

udtryk for identitet i forankring af de befolkningsgrupper, som skabte den, 

dansede til den og oplevede den (2006, p. 300). 
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Som tidligere anført af Deveaux fandt smågruppe jazzmusikken sig aldrig – 

og finder sig efter manges opfattelse fortsat ikke – til rette i de store koncertsale, 

og de itinerative aspekter af såvel jamsession som spillejob står klart frem i 

musikernes nomadetilværelse 80  med mange, små jazzperformances udstrakt 

over et stort geografisk område. Men også jazzens publikum indtager et 

itinerativt kontinuum undervejs i jazzperformancen, når de – modsat det 

klassiske koncertpublikums fiksering på deres stolerækker – bevæger sig rundt i 

jazzklubben: når der skal ryges, hentes fadøl, snakkes i baren, gås på WC og tales 

i mobiltelefon – dette sker alt sammen midt under den jazzperformance, som 

retteligen burde have publikums fulde fokus. Et jazzpublikum i en mindre klub 

er, som vi så det i kapitlet om Christina von Bülow Trio på Bartof Café, en 

heterogen størrelse, hvor jazzperformancen præger mange forskellige 

opmærksomheder, stemtheder og aktiviteter. Den overordnede 

jazzperformative begivenhed udgøres af alle disse forskellige små begivenheder, 

der hver især bidrager til musikkens samlede udtryk. Jazzen – forstået som 

musikken, musikerne og publikum – er kontinuerligt på rejse. 

                                                           
80 Merriam & Mack (1960) skriver om jazzmusikerens liv: ”Further, his life is generally 
nomadic in the sense that he spends a goodly proportion of the year travelling from area 
to area, rarely playing for long periods of time in one location. “ (1960, p. 214). 
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Jazzmobile, New York 

Jazzmobile is the first U.S. not-for-profit arts and cultural organization 
created just for Jazz. We bring quality Jazz performances and education 
programs to area residents, serving over 100,000 people in New York 
City annually … Jazzmobile works in partnership with like-minded 
organizations to present quality Jazz performances that enrich the 
culture and imbue new life into the surrounding area.81 

Som vi så det med Armstrongs møde med jazzen i New Orleans belastede 

byområder og hans musikuddannelse på the Negro Waifs Home i det 20. 

århundredes første årtier, så var også opfindelsen af Jazzmobile halvtreds år 

senere i Harlem 1964 begrundet i et forsøg på at gøre noget – nu for de belastede 

bydele i New York – før det var for sent. Op igennem 1960’erne havde der i de 

afrikansk amerikanske bydele i Brooklyn og Harlem været gentagne opstande, 

hvor sorte New Yorkere protesterede mod deres livsvilkår og mod politiets 

behandling. Forskellen på sort og hvid var enorm: En sort amerikansk familie 

tjente i 1964 halvdelen af, hvad en hvid familie tjente og en fjerdedel af de sorte 

teenagere var uden uddannelse og arbejde (Newman, 1966, pp. ix, 25). For 

denne befolkningsgruppe handlede jazzperformance om meget mere end 

jazzimprovisation, kunstproduktion og musikoplevelse – det handlede ligefrem 

om ”[t]he constant struggle of black men and women for survival and dignity 
rather than viewing black males through the eyes of the Village hipster as an 

abstract source of uninhibited nonconformity. ” (Matlin, 2006, p. 97).  

For jazzmusikerne i Harlem var musikken en livline, en hjemstavn og også 

et talerør, hvor vreden kunne komme til et ikke-voldeligt udtryk, her italesat i en 

folder fra the Black Arts Repertory Theatre/School: ”What can a black man do 
against the oppression that seeks to cut him down, deball him, kill his mind and 

soul and finally his body? ”82.  Folderen erklærede, at det nu var tid til at ophøre 

med at se vold og optøjer som et middel mod racismen og i stedet skabe ”[a] 
meaningful program for the ghetto organized by socially responsible people that 

will serve the children of Harlem for some time to come.” (Ibid.) 

                                                           
 81 www.jazzmobile.org 
82 The Black Arts Repertory Theatre/School (BARTS) 1965. Skolen var dannet af digteren 
og samfundsaktivisten LeRoi Jones, som kæmpede for at skabe opmærksomhed omkring 
den sorte litteratur og teatervirksomhed blandt de fattige sorte befolkningsgrupper 
(Matlin, 2006, p. 96)   
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Figur 33: Gadekampe i Bedford-Stuyvesant, 1961. Foto: www.newyorknatives.com. 

Politimanden Thomas Gilligans nedskydning af en ung sort mand ved navn James 

Powell d. 16. juli 1964 i Harlem havde startet endnu en opstand, som varede i 

seks dage. De afrikansk amerikanske samfund i bydelene var oprørte over 

mordet og den udbredte politivold mod unge sorte New Yorkere, og på aftenen 

for den unge mands begravelse samledes de omkring præsten Nelson Duke og 

gik mod politiets afdeling midt i Harlem. Her brød optøjerne løs. Politiet, der 

havde mistet kontrollen og tålmodigheden, begyndte i dagene efter at skyde 

med skarpt mod demonstranterne uden varsel, og demonstranterne svarede 

med Molotow cocktails. 

Psykologen Kenneth B. Clark gennemførte i årene 1962-65 et omfattende 

sociologisk studie af Harlem; og i bogen Dark Ghetto: Dilemmas of Social Power 

(1989 [1965]) viste han, hvordan den ydre beskrivelse af Harlem som en ghetto 

med destruktive konsekvenser for individer og familier gemte på en indre 

beskrivelse af et omgivende samfunds systematiske afskæring af muligheder og 

håb for fremtiden. Clark viste, at ghettoen aldrig er helt isoleret, og oplevelsen 

af fattigdom og undertrykkelse forstærkes gennem massemediernes envejs 

kommunikation: 

The mass media – radio, television, moving pictures, magazines, and 
the press – penetrate, indeed, invade the ghetto in continuous and 
inevitable communication, largely one way, and project the values and 
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aspirations, the manners and style of life of the larger white-dominated 
society. Those who are required to live in rat-infested homes are aware 

that others are not so dehumanized. (Clark, 1989, p. 12 [1965])  

Sociologen William J. Wilson beskriver i bogens indledning, hvordan Clark 

håbede, at han gennem sin forskning kunne påvirke de, der havde interesse i og 

indflydelse på den sociale retfærdighed, til at handle hurtigt for at gøre uret ret 

og undgå yderligere blodsudgydelser (Ibid., p. xiii). Idet han frygtede, at den 

undertrykte vrede i New Yorks belastede bydele kunne ende med flere og langt 

alvorligere opstande, samlede han i 1964 en gruppe jazzmusikere ud fra ønsket 

om at medvirke til konkrete forandringer til det bedre. Clark foreslog gruppen, 

at man brugte musik, teater og dans til at hjælpe unge mennesker i New Yorks 

ghettoer med deres identitetsproblemer, med deres manglende følelse af 

samhørighed, og at man på den måde tilbød givende måder for at udtrykke sig 

selv. Den hvide massekultur kunne på den måde blive mødt af et stærkt, sort 

modbillede og et bud på en mere menneskeværdig kultur, som man kunne 

samles omkring i Harlem. 

Jazzpianisten Billy Taylor var med i denne gruppe, og han så en mulighed for 

gennem jazzmusik og liveperformance at genskabe et fælles samlingspunkt for 

de bydele, hvor de sorte samfunds traditionelle familie- og kirkenetværk var 

opløst, og hvor vreden mod fattigdom, undertrykkelse og uretfærdighed 

prægede de unge sorte New Yorkere. New Yorks byråd ønskede dog ikke at 

støtte denne bevægelse, og som en modreaktion samledes en større gruppe, hvis 

formål var ”[t]o get our ideas on how we could use our particular disciplines and 

talents in the context of saving our youth. ” (Bass & Taylor, 1982, p. 32). Denne 

gruppe ledte til dannelsen af Harlem Cultural Council, der satte sig for at nå ud 

til de mange unge sorte på Harlems og Brooklyns gadehjørner.  

Samme år afholdtes New York World’s Fair 1964, og her blev Taylor og 

Harlem Cultural Council opmærksom på nogle vogne med musikere på 

verdensudstillingen, der kørte rundt og spillede for udstillingens besøgende. Det 

gav gruppen ideen om at genoplive New Orleans traditionen med livejazz 

advertising wagons, og hermed var Jazzmobile og Dancemobile født. Taylor 

fortæller, hvordan han rakte ud i jazzmiljøet i New York og fik sine musikervenner 

til at stille op til at spille jazzmobile ganske gratis: 

I put the arm on some other people who were friends of mine and we 
performed free concerts on the streets. We went into neighborhoods 
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and gave free concerts to anyone who would stand up and listen to us. 
And, of course, everyone did, because they were interested in Horace 
Silver, Duke Ellington, and Lionel Hampton. These were people they 
would not get to see because they couldn’t afford to go to nightclubs 
and festivals, where the jazz artists normally played. (Bass & Taylor, 
1982, p. 32) 

 
Figur 34: Jazzmobile: Billy Taylor Trio, 52 Street Festival, New York. Foto: JAS. 

Efterhånden som Jazzmobile ideen greb om sig, så blev det tiltagende vigtigt for 

Taylor at skaffe nogle penge, så han kunne aflønne de medvirkende 

jazzmusikere. Han fik forhandlet sig frem til et legat fra det lokale bryggeri og fik 

også et støttebeløb fra fagforeningen, og dette muliggjorde, at der kunne 

arrangeres 10 årlige Jazzmobile performances i de første år. Efterhånden 

styrkedes Jazzmobile initiativet yderligere med lokale midler, og der opstod en 

tradition i New York, hvor Jazzmobile vognen kørte ud til en ubestemt plads et 

sted i Brooklyn eller Harlem hver onsdag aften. Folk i området gik efter lyden af 

livejazz og fik på den måde direkte adgang til en musikoplevelse med nogle af 

jazzens største stjerner (Sinagub, 1989, p. 21). 

Taylor så to hovedformål med Jazzmobile. For det første blev mennesker 

introduceret for jazzmusikere, som de måske aldrig havde hørt før, og for det 

andet gav Jazzmobile de lokale jazzmusikere, som fortjente det, mulighed for at 

blive eksponeret for et publikum i deres lokalområde. Taylor konkluderer: ”In 
doing that, hopefully we are raising the consciousness of those people who are 
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not as familiar with jazz as perhaps they should be, or would be if it were played 

… on a more regular basis. ” (B. Taylor & Clarke, 1982, p. 186). 

 

 
Figur 35: Jazzmobile, Harlem 1978. Foto: Tom Marcello. 
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Jazzmobile, København 

På Nørrebro i København opstod i 2012 – uafhængigt af Billy Taylors amerikanske 

Jazzmobile initiativ – en dansk version af Jazzmobile i miljøet omkring Nørrebros 

Kulturhus Osramhuset båret af kulturvejlederes og lokale jazzmusikeres 

engagement og initiativ. Som vi så det i kapitel 6, så er Nørrebro kendt som en 

belastet bydel med mange og alvorlige sociale udfordringer. På den ene side er 

Blågårds Plads og Mjølnerparken hjemsted for bandegrupperinger, og Blågårds 

Plads banden (BGP) og Brothas (Mjølnerparken) præger mere eller mindre 

dagligdagen i lokalområdet (Damløv & Buhr, 2013; Hvilsom, 2013). På den anden 

side lever grupperinger af autonome unge i området, der kæmper for alternative 

måder at leve på (DR Nyheder, 2015). Demonstrationer, molotovcocktails, 

knuste butiksvinduer, skyderier og optøjer er ofte forekommende, og Nørrebro 

er dermed på sin egen måde et Battlefield som Louis Armstrongs New Orleans 

og Billy Taylors Harlem. 

Samtidig er Nørrebro et hipt område fuld af musikere, dansere, designere 

og kulturfolk, som befolker de mange caféer, kaffebarer og restauranter i 

området. Dette møde mellem kulturelite og kriminalitet udgør en dynamik, som 

i min analyse nu i en dansk kontekst aktualiserer jazzperformancens potentiale 

for at øge forankringen, sammenholdet og meningsfylden og tilbyde en vej væk 

fra hærværk og bandekriminalitet. Med Osramhuset som samlingspunkt 

arbejder musikere, kunstmalere, dansere og lokale frivillige for at samle 

lokalområdets energi om et alternativ til bandekrig og kriminalitet. 

Kulturvejleder i Osramhuset Niels Ladefoged har siden 2012 hjulpet lokale 

aktører med at bære en musikfestival frem, hvor Nørrebro i løbet af 48 timer 

udsættes for et sandt bombardement af livemusik ikke mindst i form af 

Jazzmobile:  

Vi har i år igen mobiliseret vores egen mobile jazz task-force! Bevæbnet 
til tænderne med den hårdeste demovogn, generator og instrumenter 
tilbyder jazzmobilen dig et ordentligt skud jazz under festivalen. Følg 
med når den under festivalen indtager gader og pladser med 
sprudlende syrlig guerilla jazzzz …83 

                                                           
83 Fra festivalen 48TIMER Nørrebros hjemmeside omhandlende en blokvogn, der kører 
rundt i lokalområdet og laver jazzmobile performances. (www.48timer.com/?p=1391) 



268 _ JAZZMOBILE  

 

_ ROSKILDE UNIVERSITET 2015 

 
Figur 36: Kulturvejleder Niels Ladefoged, Osramhuset på Nørrebro. 

Ladefoged opfatter sin rolle som kulturvejleder som en opmærksomhed og 

lydhørhed over for de små ideer, som ildsjæle på Nørrebro kommer frem med. 

Osramhuset hjælper så med at massere ideerne, projektmodne dem og måske 

søge lidt penge, så de enkelte aktiviteter kan komme op at køre. For nogle år 

tilbage var jazztrommeslageren Anders Provis kommet med en ide om at lave en 

Jazzklub på Nørrebro. Samtidig havde Osramhuset fra et andet projekt en 

demovogn med både lad og strømgenerator stående, og ideen til Jazzmobile 

opstod, da Provis og Ladefoged sammen stillede sig selv spørgsmålet: ”Hvad ville 
der ske, hvis vi tog vores lille Nørrebro Jazzklub ud af Osramhuset, puttede den 

op på en demovogn og så matchede den med nogle af de boligområder herude 

på Nørrebro, som måske trængte til en saltvandsindsprøjtning? ”. Ladefoged 

fortæller: 

Den her demovogn var jo både meget billig i drift og mobil og kunne 
komme frem over alt. Vi kunne jo lige pludselig for ganske få midler 
sprøjte en masse jazzmusik ud over Nørrebro på gader, i parker og i 
helhedsplaner. Vi spillede i helhedsplanerne i Lundtoftegade og i 
Mjølnerparken på netop de steder, hvor det for os er særligt vigtigt at 
få jazzmusikken ind. Vi taler om boligområder, hvor langt de fleste slet 
ikke kender noget til jazz, og vi så her muligheden for et match mellem 
de professionelle jazzmusikere og så folk i nogle helhedsplaner, som 
aldrig kunne drømme om at tage ind og bruge 100 kroner på en billet i 
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Copenhagen Jazzhouse. Vi kunne også bruge Jazzmobilen til at give 
nogle af vores andre arrangementer et løft, så at de lokale på pladserne 
og i boligområder kunne synes, at der skete nok til, at det blev sjovt og 
givende. Vi lavede for eksempel noget fællesspisning i 
helhedsplanerne, og så kom Jazzmobilen lige forbi og spillede noget 
jazz; og lige pludselig var alt muligt og alle mulige kulturer blandet 
sammen på en sjov og spændende måde.84 

 
Figur 37: Osramhusets demovogn, Nørrebro Jazzmobile 2014. 

Vi så i afhandlingens forspil, at Copenhagen Jazzhouse på linje med Osramhuset 

udtrykker ønske om at få kontakt til befolkningsgrupper, som ikke kender noget 

til jazz; blot er udgangspunktet helt forskelligt. Hvor Jazzhouse forsøger at skabe 

kontakt til et ikke-jazz publikum ved at præsentere pop, rock og elektronika på 

Copenhagen Jazzhouse i en jazzet ramme, så holder Ladefoged og Osramhusets 

Jazzmobile initiativ fast i jazzmusikkens egenart og jazzmusikernes 

jazzperformance som det væsentlige. Da mennesker, der ikke er interesseret i 

jazz, ikke kan forventes at ville betale penge for at gå til jazzperformance på et 

spillested, så er der kun tilbage at bringe jazzmusikken ud til mennesker i deres 

lokalområde. For Ladefoged handler det her om mere end blot at erobre et nyt 

publikum: 

                                                           
84 Interview med kulturvejleder Niels Ladefoged, april 2015. 
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Med Jazzmobilen tager vi jazzmusikken ud af det museum, den er 
blevet placeret i på et spillested med scene, stole, lyd, lys og røg. Da 
Anders Provis kom til os og snakkede om, at han godt kunne tænke sig 
at lave en jazzklub på Nørrebro, så greb vi jo den, som vi altid gør, når 
folk melder sig med gode ideer. Vi er godt gearet til at rykke på det, når 
folk i lokalmiljøet kommer og gerne vil noget med os og med Nørrebro, 
som andre har glæde af. Anders Provis og pianisten Søren Gemmer 
taler jo meget om, at de er trætte af, at jazzen er blevet sat i den der 
museumsramme, hvor man skal ind og sidde på stole i en jazzklub. Jeg 
oplever, at jazzmusikerne har et stærkt ønske om at komme ud og spille 
jazz for almindelige mennesker, som måske ikke først og fremmest 
tilhører jazz- og kultureliten. 

Provis uddyber denne pointe, hvor Jazzmobile ideen handler om at spille jazz for 

folk, som ikke først har set et program eller andet pressemateriale, hvor jazzen 

bliver italesat og kontekstualiseret på en måde, som fordrer den rigtige viden og 

baggrund for at kunne opleve musikken: 

Det, der slog mig allermest, da vi sidst spillede jazzmobile, det var 
dette: Hvorfor gør Copenhagen Jazz Festival ikke det her, og hvorfor 
gør Copenhagen Jazzhouse ikke det her? Næsten uanset, hvor vi 
stoppede blokvognen og spillede jazz, så elskede folk det jo! Alle 
mennesker vil jo gerne anerkende, når der en nogen, der er virkelig 
gode til at spille jazz, som vi er det. Men lige så snart, de skal tage stilling 
til, om de vil bevæge sig ind i en jazzklub, så er der meget lang vej. Når 
folk bare får smidt jazzen i hovedet uden at være forberedt på det, så 
elsker de det, også selv om de måske ville sige "Nej, jazz det er ikke 
noget for mig." Jazz er improviseret sammenspil, og musikken lever 
igennem en meget høj grad af nærvær. Publikum på stolerækker, 
stilhed, lysshow og en god akustik er ikke nødvendigvis de perfekte 
omgivelser, som uden videre resulterer i bedre jazz. En blokvogn med 
nogle jazzmusikere og deres instrumenter. Det er, hvad der skal til - og 
lyden på sådan en blokvogn er faktisk forbløffende god!85 

Provis og Ladefoged forbinder i deres fortællinger jazzmusikken med det 

uformelle og nærværet i en opsøgende jazzperformance praksis, der ikke fordrer 

etablerede sceneforhold og afgrænsede publikumsrum. Som vi så det i kapitlerne 

                                                           
85 Interview med Anders Provis, april 2015. 
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om jamsession og spillejob er det ønsket om at skabe socio-musikalske 

musikbegivenheder, der driver musikere og kulturarbejdere frem – og i en 

Jazzmobile optik dertil også et stærkt ønske om at lade jazzperformancen spille 

en rolle i forankringen af menneskers samliv, sammenhold og tilhørsforhold i et 

lokalt byrum. 

 
Figur 38: Nørrebro Jazzmobile 2014.86 

På tur med Jazzmobile 
Jazzmobile spiller på Nørrebro. Parkere demovognen, stille op og spille tyve 

minutter. Tenorsaxofon, Würlitzer og et trommesæt. Tre jazzmusikere pakker 

gearet sammen igen og så videre til et nyt fortov, en ny plads og en ny gårdhave. 

En fuld grønlænder står og danser en vild og kaotisk dans, mens der sidder en 

børnefamilie lige ved siden af og hygger. Der går et ældre ægtepar forbi, som er 

forargerede over, hvor højt musikken spiller. Jazzmobile åbner op for alle mulige 

reaktioner på én og samme gang. Hvordan reagerer folk, hvordan er vejret? Nu 

er der ikke et øje, fordi det øsregner, og nu er hele gårdhaven pakket med glade 

mennesker i solen. 

Der kommer et par politibiler forbi og skal lige forstå, hvad Jazzmobile har 

gang i. Der er ydre påvirkninger, som giver sit til jazzmusikken, og jazzmobile 

improviserer om kap med det kaos, som enhver gade eller plads i en storby er. 

Ambulancer, bilalarmer, fulderikker, folk der kører over for rødt - alt sammen er 

                                                           
86 Søren Gemmer (p); Albert Raft (ts); Anders Provis (dr). 
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det noget, der foregår, endnu før jazzmusikken er begyndt at spille. I 

demovognen synes jazzmusikerne, at det i virkeligheden kun er godt for 

musikken; men man skal så bare kæmpe lidt mere for det, når man står i 

situationen. Spille, afsted igen, videre! 

Den Røde Plads 
Den Røde Plads på Nørrbro. Jazzgruppen står på den lille mobilscene bag 

Nørrebrohallen og spiller for ti tilhørere og fire unge drenge, der efter et par 

numre afbryder strømmen ... snart efter er strømmen tilbage, og jazzmusikken 

klinger igen på pladsen og bidrager til lokalområdets lyd. To frivillige styrer det 

praktiske med bilkørsel og opstilling, og de synes, at det er sjovt at være tæt på 

musikken og følge jazzgruppens bestræbelser på at kaste musikalsk anker i 

lokalområdet. Et sambaorkester kommer gående forbi. Jazzperformancen 

blander sig med sambarytmerne, der langsomt klinger ud, jo længere de kommer 

væk fra pladsen. Den fineste avant garde installation af jazz og samba ude af 

kontrol midt i lokalområdet for mennesker af alle trosretninger og farver. 

En gruppe muslimske kvinder stopper op med deres børn og lytter et 

øjeblik, mens et ældre ægtepar tager sig en svingom til en halvvild udgave af 

"Take the Coltrane”. Der er parkering forbudt på pladsen, men samfundets 

normale regler er på en eller anden måde sat ud af spil. Demovognen kører 

uantastet ind på mærkelige steder, parkerer skævt på fortove og gadehjørner; 

de stramme regler synes midlertidigt opløst en smule, hvilket passer jazzen godt. 

Blågårds Plads 
Demovognen bugseres frem igennem Blågårdsgade. Der er ikke rigtig plads. 

Jazzmobile jazztrio på Blågårds Plads i bragende solskin for 200 mennesker. Folk 

er helt med på musikken. Et tyrkisk bryllup kommer forbi midt i et jazznummer. 

De begynder at danse i solen foran demovognen. Jazzperformancen lever med i 

og forankrer sin nære omverden som et sted, hvor jazzmusikken findes. 

Musikken er, hvor den skal være: blandt mennesker. Folk bliver overraskede, 

nogle bliver og lytter til musikken hele vejen og kommer bagefter og siger tak. 

Andre lytter måske bare lidt og går videre. Jazzmobile spiller på alle mulige 

tidspunkter, for gruppen bestemmer selv, hvornår demovognen kører ud. 

Byrummet fyldes med jazzperformances morgen, middag og aften, og 

jazzmobile gruppen oplever ikke bare forskellige steders energi i lokalområdet 

men også hvert enkelt steds egen døgnrytme. Blågårds Plads er ikke den samme 

om aftenen, som den er om formiddagen, da det er forskellige mennesker, der 
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befolker pladsen. Forskellige energier, aktiviteter og stemninger. Alt sammen 

farver det jazzgruppens performances, dens improvisationer og dialogen med 

byrummet. 

Mjølnerparken 
Det er næstsidste stop på Jazzmobile ruten. Demovognen kører med musikere 

og instrumenter ind i Mjølnerparken, helt ind i gårdhaveområdet. Der er 

overvågningskameraer. En anderledes stemning. Jazzmobile er på besøg i sit eget 

lokalområde og samtidig helt og aldeles på udebane i et område, hvor usynlige 

grænser og territorialmarkeringer afgør, ”[o]m man får en på lampen eller ej.” 
(Provis, 2015). Demovognen parkeres ved en grillfest i fuld gang i gårdhaven. 

Børn omringer bilen og vil ind og op på scenen til instrumenterne. Musikerne ud 

af bilen og op på scenen for at gøre klar til at spille. Børnene vil op til trommerne 

for enhver pris. Jazzmobile er klar, og musikken går i gang. Provis fortæller: 

Vi er halvvejs inde i første nummer, da jeg lægger mærke til en lille sten, 
der kommer flyvende op på scenen og lander på mit ridebækken med 
et pling! Og lidt efter en til, og så en til igen. Det var bare småsten, men 
de var store nok til, at de kunne nå at gøre skade på vores instrumenter. 
Vi trækker os lidt tilbage i vognen og spiller et par numre til. Børnene 
står stadig foran vores lille mobilscene og forsøger at komme op, og 
småstenene forsætter med at komme flyvende. Efter et kvarters tid 
kigger vi på hinanden og siger "Det her, det går ikke". 

Jazzgruppen og de frivillige hjælpere kigger på hinanden og bliver enige om at 

komme ud af vagten. Der er ikke en ond eller fjendtlig stemning omkring 

demovognen, men det virker som om, at der bare ikke er nogen voksne, der 

interesserer sig for, hvad der foregår. Et par smådrenge laver drengestreger, og 

det lykkes dem her at få lukket ned for en jazzgruppe på uanmeldt besøg. 

Jazzmobile har overtrådt en usynlig grænse. Mjølnerparkens gårdhave er folks 

baghave, og her er det deres regler og ikke lokalområdets fælles regler, der 

gælder. På vej væk i demovognen. Gruppen er ikke skuffet på jazzmobiles vegne 

men snarere forundret over den lokalkultur, der ligger bag. Hvorfor er der ikke 

nogen af de voksne ved grillfesten, der griber ind? Hvorfor får det lov at eskalere? 

Det virker urimeligt over for grillfestens deltagere og urimeligt over for børnene, 

der bare gerne vil være med. Provis fortsætter sin fortælling: 
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Det overraskede mig meget, og det er første gang, vi er blevet 
modtaget med andet end begejstring. Det var som om, at ungerne 
havde lov til at kaste med sten op på vores instrumenter, og det duer 
bare ikke – de koster jo en bondegård, og så vi måtte bare se at komme 
væk. Nørrebro er på mange måder et brændfelt, hvor folk bekræfter 
hinanden i deres lokal-identitet. Men det gør det jo bare endnu 
vigtigere at fortsætte med Jazzmobile; og det vigtigste er jo nok, at vi 
har været der! Forsøget er blevet gjort, og vi er kommet halvt i mål. Til 
næste år, så laver vi noget mere benarbejde og prøver 
Mjølnerparken igen. Det skal nok lykkes os at få jazzen helt derud [ler]. 

Mere Jazzmobile, og det i stor skala! 
Året efter kørte Jazzmobile igen til Mjølnerparken, dog nu ikke helt ind i 

gårdhaven. Denne gang blev der ikke kastet med sten, og nogle af børnene var 

med oppe på scenen og spille med bandet i løbet af de tyve minutter, 

jazzperformancen varede. I Ladefogeds optik er jazzperformance og jazzmobile 

vigtig at arbejde med, fordi det er så umiddelbart og fordi, man kan så meget 

med denne musik i et mix med andre aktiviteter. Især er der fra Osramhusets 

side opmærksomhed omkring de mere lukkede områder i helhedsplanerne, da 

det er lokalområder, som er meget svære at nå til daglig. Osramhuset ligger tæt 

på Mjølnerparken, og alligevel er det sjældent, at børn og unge derfra bliver en 

del af miljøet i huset. En styrkelse af dialogen mellem Osramhuset og 

helhedsplanerne udgør en styrkelse af sammenhængskraften på Nørrebro, som 

alle kan mærke; og her kan jazzperformance og Jazzmobile noget vigtigt.  

Jazzmobile bryder grænser ned og skaber kontakt med meget stor effekt i 

forhold til de ressourcer, der bliver lagt i det; og Ladefoged slutter af med et blik 

på fremtiden: ”Til sommer tager vi Jazzmobile ud af 48TIMER festivalen og kører 

afsted med demovognen, og vi synes også, at det kunne være sjov at lave 

Jazzmobile til næste jazzfestival i en større skala her på Nørrebro. Mere 

Jazzmobile, og det i stor skala!” 
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Sammenfatning 

Kapitel 8 har analyseret erfarelsesdimensionen forankring, som den udfolder sig 

igennem Jazzmobile performance situationer på Nørrebro i København og i 

Harlem, New York.   

I første del af kapitlet redegjorde jeg først for mit møde med Jazzmobile, 

der som begreb blev introduceret i undersøgelsen gennem feltarbejdet og 

samtaler med respondenterne. Dermed kunne jeg tilføje en jazzperformance 

situation til mit konceptuelle skema og på den måde øge skemaets følsomhed 

over for jazzperformancens nuancer. 

I anden del af kapitlet redegjorde jeg for jazzens rastløshed og 

identificerede jazzkulturens basering på den aurale transmission som et vigtigt 

aspekt. Derefter redegjorde kapitlet for etableringen af det første større 

Jazzmobile initiativ i Harlem, New York, og jeg viste her, hvordan jazzmobile 

tydeliggør jazzkulturens stærke sociale forankring som en Community Music. Her 

arbejder socialforskere, jazzmusikere og kommunale kræfter sammen for at 

genskabe stoltheden, sammenholdet og håbet i New Yorks fattigste bydele, og 

netop denne forankring er målet frem for et snævert blik på jazzmusikken selv. 

I sidste del af kapitlet tog vi sammen på tur med Jazzmobile i en poetisk 

fortættet analyse af en dags rejse rundt i Nørrebros lokalområder med 

jazzmobile demovognen. Her stod både forankringen frem i det livgivende møde 

med jazzperformancen i lokale byrum; men også konflikten i overskridelsen af 

usynlige grænser mellem mennesker, konflikter, der igennem jazzmobile blev 

synliggjort, udfordret og mødt med nye forsøg på at skabe dialog og øge 

sammenhængskraften.   

Næste kapitel, Wow, analyserer, hvordan jazzmusikeres skabende 

virksomhed foranlediger erfarelser af indvielse; af transmissionen af jazzens 

kultur gennem unge mennesker, som skaber jazzperformance situationer, som 

jeg har betegnet som Wow – som erfarelser af indvielse i overrumplende 

stemninger af forklaring og samhørighed.  
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WOW 

Dette kapitel undersøger afhandlingens problemstilling inden for wow som den 

fjerde jazzperformance situation. Hvor de tre foregående kapitler havde fokus på 

jazzperformancens muligheder for at udfolde jazzmusikeres, publikums og 

spillestedsejere interesse i jazzmusik som henholdsvis eksperiment, fordybelse 

og forankring, så fokuserer dette kapitel på erfarelser af indvielse: på 

jazzperformancens muligheder for at udvikle og forny jazzkulturen gennem 

erfarne jazzmusikeres indvielse af unge, uerfarne jazzmusikere i nye udtryk og 

nye forståelser. 

Kapitlets tese er, at erfarelser af indvielse i jazzperformance i en aural 

transmission mellem generationer af jazzmusikere står centralt i jazzkulturen. 

Dette er ikke blot overlevering forstået som videregivelse af viden og kunnen i 

jazz men snarere –  som vi så det med Christina von Bülow – en kontinuerlig 

praksis af aural ind- og overskrivning af jazzmusik. Nettl (2005) giver os mulighed 

for at forstå indvielse i wow som en jazzperformance situation båret af en særlig 

form for enculturation i den gradvise tilegnelse og indoptagelse af jazzkulturens 

normer og socio-musikalske former for samvær og samskabelse. 

Jeg begynder kapitlet med en diskussion af de etiske udfordringer, som 

dette kapitels feltarbejde har stillet mig over for og fortsætter derefter med en 

diskussion af jazzperformance som en poetisk overskridelse, der foranlediger 

wow performance situationer i erfarelser af indvielse. Derefter kigger jeg på fire 

beretninger fra USA og Danmark om wow i jazzperformance, og endelig 
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analyserer jeg en jazzperformance begivenhed på Columbia University i New 

York med fokus på wow i erfarelser af indvielse. 

Etiske udfordringer 
I mine etiske overvejelser i kapitel 3 gjorde jeg rede for afhandlingens brug af 

såvel overordnede etiske kodekser som en nærhedsetik, der tager hensyn til de 

konkrete etiske dilemmaer, som opstår undervejs i feltarbejdet. I dette kapitel 

stillede mit feltarbejde på Columbia University mig over for et dilemma omkring 

anonymitet. Som det vil fremgå af kapitlet studerer jeg en sammenspilstime, 

hvor otte amerikanske jazzstuderende af deres lærer bliver stillet over for den 

uventede udfordring at spille fri improvisation. I situationen havde jeg gjort klar 

dels til lydoptagelse og dels også planlagt at fotografere undervejs; men som 

timen udviklede sig blev det klart for mig, at det var en sårbar situation for alle 

medvirkende, og jeg besluttede derfor at undlade at båndoptage, tage fotos og 

referere direkte fra de studerendes udsagn i timen på en måde, der kunne føres 

tilbage til navngivne eller afbildede enkeltpersoner. 

Jeg har derfor i analysen af denne sammenspilstime trukket på mine 

feltnoter, som jeg nedskrev undervejs i timen og umiddelbart efter 

sammenspilstimen. Derudover har jeg gjort brug af allerede eksisterende 

billedmateriale af studerende og lærere på the Louis Armstrong Jazz 

Performance Program, som er udgivet med skolens og de studerendes tilladelse 

og offentligt tilgængeligt for alle.  

Jazzperformance som en poetisk overskridelse 
Vi har set i denne afhandlings analyser, hvordan jazzmusikere oplever, at deres 

uddannelse og indvielse i jazzen sker på spillestederne og de mange jamsessions. 

Her får unge og uprøvede jazzmusikere en chance for at spille med og blive 

indviet i musikken. I kapitel 6, Jamsession, giver respondenterne udtryk for, at 

viden om jazz samt lytten til jazzplader ikke alene kan afstedkomme denne 

erfarelse af indvielse i jazzkulturen; og jazzmusikerne oplever, at det er i 

jazzperformancen, indvielsen sker – her formuleret af saxofonisten Jesper 

Løvdal: 

Det var jo så mystisk, når man bare hørte pladerne, for hvad fanden er 
det, [jazzmusikerne] gør? Når man så ligesom endelig stod på scenen 
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og jammede sammen med dem, så begyndte det jo at sive ind.  Jeg 
føler, at jeg er blevet uddannet på La Fontaine. Ekstremt meget.87 

Christina von Bülow uddyber denne tradition for indvielse i jazzen gennem 

jazzperformance. Det at mestre sit instrument på et højt niveau er ikke 

tilstrækkeligt til at kunne blive i stand til at spille godt; for at nå dertil skal man 

lære at spille gennem at spille jazzperformances: 

I gamle dage spillede man jo job med nogen hele tiden; og det med at 
øve sig, det var jo ikke kun sådan, man lærte at spille. Man blev dygtig 
til at spille på de jobs, man spillede. Som for eksempel Stan Getz: han 
øvede sig 8 timer om dagen på sit horn i to år fra han var 13 til han var 
15. Han lærte sit instrument upside down og så derfra ud på turne med 
Jack Teagarden. 88 

I Bülows fortælling kan vi forstå forskellen på at øve sig på sit instrument og så 

spille forstået som at skabe erfarelser gennem jazzperformances. Her bliver 

jazzperformancen (at spille jazz) langt mere end en begivenhed, hvor indøvede 

musikkompositioner og instrumental kunnen bliver præsenteret for et publikum. 

Jazzperformancen er tværtimod både et laboratorium, hvor musikken skabes, en 

begivenhed, hvor musikken kommer til verden og et erfarelsesrum, der indvier 

os i kulturen. Jazzpianisten Nikolaj Hess fortæller her om sit virke som docent 

ved Rytmisk Musikkonservatorium: 

Både som lærer og som musiker forsøger jeg altid at nå 100% ind i 
musikken, hvor det spiller sig selv; hvor tankerne ophører, og vi er ét 
med musikken. Det er dér, vi alle gerne vil hen, og vi forsøger at komme 
derhen på mange måder. Det gælder om at opleve at være netop der, 
hvor det er 100%. Jo flere gange, man har oplevet det, jo mere vil man 
derhen, og jo nemmere bliver det at komme derhen. Det fjerner alle 
spørgsmål, og man bliver stille i øjeblikket, fordi man er ét med det, der 
foregår. Det er på en måde samme type oplevelse, som når man får en 
Aha oplevelse: man forstår pludselig dybt. Vi lærer hinanden at komme 
derhen ved at tage hinanden med derhen. Det er som om, jeg intuitivt 

                                                           
87 Se også kapitel 6 under afsnittet La Fontaine, København. 
88 Se også kapitel 7 under afsnittet Gruppen, musikken og publikum. 
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fornemmer og antyder, at "Nu skal vi denne her vej" bare ikke med ord, 
men gennem det, jeg spiller.89 

Hess beskriver det som en form for socio-musikalsk Aha oplevelse, der blot sker 

gennem aural kommunikation i musikken uden at afstedkomme en rationel 

forståelse. Jørgensen (2011) giver os mulighed for at forstå denne form for 

oplevelse – af dyb sammenhæng uden at kunne ’forklare’ denne sammenhæng 
– som en experience proper eller erfarelse, der påvirker os på en måde, der gør, 

at vi ikke længere er den, vi var. Wow delagtiggør os i jazzkulturen, og vi bliver 

på den måde indviet som medspillere i kulturens videreførelse. Jazzperformance 

udgør et praksisfællesskab, og her sker utallige små og store erfarelser af 

indvielse i forskellige retninger og på forskellige planer samtidig; jazzmusikeres 

forskellige vejvisninger, musikalske tegn, udtryk og intuitioner i musikken brydes 

mod hinanden og skaber et samlet udtryk. Lave (2009) tilbyder med sin teori om 

situeret læring en forståelsesramme, hvor de også modsigelses- og konfliktfyldte 

processer i mødet mellem veteraner (erfarne jazzmusikere), nyankomne 

(studerende), instrumenter, rum og forpligtende praksisfællesskaber 

(jazzgrupper) igennem wow skaber erfarelser af indvielse. 

Petersen, Jacobsen & Antoft (2014) skriver om undervisning i sociologi på 

universitetet, at fornuft, fakta og intellekt kan kombineres med sanselighed, 

intuition og følelser i en poetisk pædagogik, der formår at stimulere de 

studerendes interesse og forståelse af social virkelighed (2014, p. 199). På 

samme måde kan wow beskrives som en undervisningspraksis med ’et poetisk 
mere’ i et overskud af æstetisk erfarelse; men jeg afholder mig fra at bruge 

begrebet pædagogik på grund af dets betydningslag af intentionel formidling, 

som videregives via undervisning snarere end at skabes via live performance. 

Wow udgør en poetisk overskridelse, der åbner op for indvielsen – og den 

forudsætter en pædagogik, der ikke er pædagogisk forstået som en planlagt, 

afmålt og strategisk virksomhed. Jazzmusikeren, der ’underviser’, kan ikke nøjes 

med at formidle jazzperformance men må ligefrem, hvis erfarelsen af wow skal 

indfinde sig, skabe jazzperformance i udelt tilstedeværen i jazzmusikken sammen 

med sine studerende. 

                                                           
89 Interview med Nikolaj Hess på Nørrebro, juni 2015. 
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Wow som indvielse i jazzkulturen 
”Wow” er både et udbrud, et navneord og et udsagnsord, som har betydninger 

af stor glæde, overraskelse og overskridelse. Når jazzmusikere udbryder et wow, 

så er det i min analyse et udtryk for en erfarelse, hvor de indvies i nye rum og 

dimensioner i jazzkulturen. Begrebet er oprindelig af skotsk oprindelse og 

optræder første gang på skrift i begyndelsen af det 16.århundrede. Da op mod 

10% af USA’s befolkning er af skotsk-irsk afstamning er wow et velkendt og 

meget benyttet udtryk for denne glædelige, overraskende bjergtagelse:  

Consider the singular beauty of the word “wow.” Think about the 
pleasure in forming that perfectly symmetrical phrase on your tongue. 
Imagine the particular enthusiasm it expresses—the sense of 
wonderment, astonishment, absolute engagement. A “wow” is 
something that has to be earned. (Jenkins, 2007, p. 1) 

Henry Jenkins beskriver i The Wow Climax: Tracing the Emotional Impact of 

Popular Culture wow som et absolut engagement, der må optjenes gennem 

skabelsen af exceptionelle oplevelser. Dette fører til denne udvidelse i en på én 

gang ophøjet og dagligdags oplevelse af æstetisk sandhed, der overskrider den 

enkelte og indvier i nye socio-musikalske tilhørsforhold. Wow er en relation 

mellem de, der gennem jazzperformance indvier og de, der lader sig indvie 

gennem den æstetiske erfarelse. Der er mange eksempler på wow beskrevet i 

jazzlitteraturen, og jeg kigger her på fire beretninger om wow: to begivenheder 

fra New Yorks jazzscene og to begivenheder fra den danske jazzscene:   

Jay McShann & Howard McGhee – Charlie Parker 1942 
Jay McShann var en amerikansk jazzpianist, bandleder og sanger, der i slutningen 

af 1930erne blev opmærksom på en ung altsaxofonist ved navn Charlie Parker, 

der havde brugt tre til fire år på at øve sig mellem 11 og 15 timer dagligt på sin 

altsaxofon90. McShann havde taget Parker med i sit band og spillede i 1942 på 

the Savoy Ballroom i Harlem. McShann fortæller: 

[Ben Webster] was down on 52nd Street telling the saxophone players, 
“You guys better go up at that Savoy [Ballroom] and go to school—

                                                           
90 Charlie Parker i et interview med Paul Desmond i 1954: “I put quite a bit of study into 
the horn, that's true … I used to put in at least 11 – 11 to 15 hours a day. I did that for 
over a period of 3 to 4 years.” (https://youtu.be/T3W8Ff_4oFg?t=2m37s) 



282 _ WOW  

 

_ ROSKILDE UNIVERSITET 2015 

there’s some young cat up there named Charlie Parker, and nobody 
knows what he’s doing. ” He said, “All you guys had better go to 
school.” (Gitler, 1987, p. 72) 

McShanns fortælling er spændende, fordi saxofonisten Ben Webster – som en af 

de erfarne og etablerede jazzmusikere i New York – opfordrer sine 

musikerkolleger til at gå i skole for at blive yderligere indviet i jazzen af en 

uerfaren 21 årig altsaxofonist, der kort tid forinden havde arbejdet som opvasker 

på Jimmy’s Chicken Shack i Harlem for 9 dollars om ugen. Skolen er i fortællingen 

lig med McShanns band på the Savoy Ballrooms scene, og den eneste måde at 

blive indviet i musikken på denne skole var ved at komme tæt på McShanns og 

Parkers jazzperformance. Trompetisten Howard McGhee var denne aften netop 

færdig med sit eget spillejob i Newark, da han i radioen hørte en live 

radiotransmission fra the Savoy Ballroom med McShanns band, hvor Parker var 

i gang med at spille solo. McGhee fortæller: 

I said, "Who in the hell is that? I ain't heard nobody play like that." Of 
all the alto players I knew – I knew everybody – I didn't know anybody 
who played like what was comin' through the radio. So everybody shut 
up, everybody sittin' there. We just listened till it was over with, then 
we heard the guy say it was at the Savoy [Ballroom], so that night, the 
whole band, we all went to the Savoy to hear this horn player, what 
this cat was playin’ … [Charlie Parker] blew the shit out of them, 
everybody standing with their mouth wide open, "Aaah?" But he was 
into it. They said he was here before, but I never seen him before, and 
I never heard him till I heard him jam on "Cherokee," and, boy, he was 
some alto player, Wow! He shattered the whole band. We all come 
unglued, running off at the mouth, and then next time we heard them 
notes everybody shut up. Nobody said "Be quiet." Everybody just shut 
up. (Ibid. 71-72) 

McGhee beskriver i sin fortælling præcist den følelse af Wow, som også Jenkins 

og Hess udtrykker: et absolut engagement i den fulde tilstedeværen i musikken, 

stilheden i bjergtagelsen og følelsen af at blive indviet i noget stort.  

George Russel – Miles Davis 1946 
Da den amerikanske jazzpianist, arrangør og musikteoretiker George Russel på 

et tidspunkt i perioden 1945-46 mødtes med jazztrompetisten Miles Davis i 
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Davis’ hus i New York, gav Davis ham en pludselig indsigt, der var så stærk, at 

Russel ikke kunne slippe den: 

Miles [Davis] sort of took a liking to me when he was playing with Bird 
along the street. And he used to invite me up to his house. We'd sit 
down and play chords. He liked my sense of harmony. And I loved his 
sense, so we'd try to kill each other with chords. He'd say, "Check this 
out." And I'd say, "Wow." And I'd say, "Listen to this…" I asked him one 
day on one of these sessions, "What's your highest aim? — musical 
aim?" and he said, "To learn all the changes." That's all he said 
[laughs].91 

I Russels fortælling ovenfor er det tydeligt, at denne oplevelse indviede ham i 

Davis’ tonesprog og måde at arbejde med harmonier i jazz. Han kunne bare ikke 
forstå sin oplevelse og placere denne musikalske indvielse i Miles Davis musik i 

en musikteoretisk forklaring. Davis’ akkorder havde en speciel lyd, men hvordan 

skabte Davis’ denne lyd, og var der en hemmelighed, et underliggende musikalsk 

lag eller system bag Miles’ måde at spille over akkorder? Monson (2007) 

beskriver, hvordan Russel snart efter mødet med Davis var indlagt på et hospital 

i Bronx i mere end et år og lå og tænkte på denne indvielse og Davis’ ord om, at 
hans største musikalske mål var at ”[l]earn all the changes.” Svaret fandt Russel 

i sin teori om The Lydian Chromatic Concept, og frem for at se akkorder som 

bygget af hver deres individuelle tonale indhold, så blev en sangs akkorder i lyset 

af Russels teoretiske bidrag til forskellige variationer af den samme skala.  

Russel fortæller, at han udtrykte et ”wow”, da han hørte Davis spille, og 

dette wow er i min analyse et udtryk for en erfarelse, der binder det sammen, 

der ellers ikke er forbundet, i en pludselig indvielse i en kultur, som ikke 

umiddelbart lader sig forstå og forklare; og for Russels vedkommende skulle han 

bruge det meste af et år på at forklare sin indvielse i lyden af Miles Davis’ måde 
at skabe akkorder på. 

Hugo Rasmussen – Don Byas 1969 
Den 14. november 1969 spillede kontrabassisten Hugo Rasmussen med 

saxofonisten Don Byas ved en mindekoncert for den danske forfatter og 

                                                           
91  Den amerikanske jazzpianist og arrangør George Russel i et interview med Ingrid 
Monson, 7. august 1995 (Monson, 2007, pp. 287–288). 
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jazzentusiast Timme Rosenkrantz i Odd Fellow Palæet i København. Hugo 

Rasmussen fortæller om dette møde: 

Det er ikke nok at høre pladerne, du er nødt til at prøve at komme helt 
tæt på de store koryfæer. Det har jeg fået lov til i stor grad, og dét at 
jeg fik lov til at spille med Don Byas, det var ligesom at være i himlen. 
Før jobbet havde jeg drømt om at lave det der stunt ligesom Slam 
Stewart gør med Don, hvor Slam slapper på kontrabassen92. Jeg kunne 
bare ikke finde ud af at gøre det ordentligt, og Don brokkede sig også 
over det til prøven, for det sad jo ikke, som det skulle. Men så spillede 
vi i Sønderborg, som gik godt. Og alt var så fint alligevel. Men: at stå lige 
ved siden af Don Byas med hans saxofon, hvor oktavklappen er en 
slange, som åbner munden med tunge og det hele ... Det så jo helt vildt 
ud. Den lille, seje mand stod og blæste et overtryk ud i den største tone, 
jeg nogensinde har hørt på en saxofon. Det var ligesom, der var ild i 
lortet, og jeg følte, at han gav flammen videre til mig.93 

Hugo Rasmussens fortælling om sit sammenspil med Don Byas trækker i min 

analyse på nogle af de aspekter, som også Jørgensen nævner i sin teori om 

experience proper og på aspekterne i den aurale transmission mellem 

generationerne. Det brænder på scenen, og indvielsen ses igennem ilden, der 

transcenderer og foranlediger oplevelser af intensiveret mening. Stenger & 

Latours begreb om sekularisering af guddommeligheden giver os mulighed for at 

forstå Rasmussens udtryk “[l]igesom at være i himlen”: Wow erfarelsen udgør et 

uforståeligt mere, som udvider begivenheden på en måde, som påkalder sig 

billeder af guddommelighed uden dog at referere til en guddom. Det er 

jazzperformancen, dens overskud af jazz erfarelser og indvielsen, der er i 

centrum – ikke Don Byas som person.   

Christina von Bülow – Stan Getz 1990 
I juli 1989 var Christina von Bülow i gang med sin uddannelse på Konservatoriet 

for Rytmisk Improvisationsmusik i København, og på Aarhus Jazz Festival var 

Sarah Vaughan et af hovednavnene. Men Vaughan var dødssyg, og da hun 

meldte afbud sagde Stan Getz ja til at spille på festivalen i stedet for på trods af, 

                                                           
92 Slap bass er en pizzicato teknik, som resulterer i en meget kraftig percussion lyd, når 
basstrengen klasker ind på gribebrættet. Blandt andet bassisterne Pops Foster, Slam 
Stewart og Milt Hinton var kendt for denne spilleteknik.  
93 Interview med Hugo Rasmussen i hans hus i Slagslunde, november 2014. 
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at han selv var terminal kræftpatient, som rejste rundt med sin egen 

sygeplejerske. Bülow hørte om denne programændring og tog sammen med 

nogle musikervenner afsted til Aarhus. Hun fortæller: 

Stan Getz spillede i Aarhus, og alle vidste, at han var alvorligt syg. Jeg 
har jo hørt Stan Getz lige fra jeg var lille, lang tid før jeg overhovedet 
vidste hvad jazz og en saxofon er for noget; og det var musik, der 
virkelig betød noget for mig. Han stod så der på scenen med sin kvartet 
og spillede live for os, og jeg oplevede en meget stærk lykkefølelse, det 
var ren glæde! Og en stor taknemmelighed over at få lov til at opleve 
ham i levende live. Da han forlod scenen, så tænkte jeg, at det er nu 
eller aldrig. Jeg må simpelthen ud og sige tak for musikken. Så gik jeg 
over den kæmpe store scene og ud forbi to vagter og kom om 
backstage. Her fik jeg fat på ham, og jeg fortalte ham, hvor meget hans 
musik betød for mig. Jeg stod og tudede, og han stod og smilede! 
Bagefter kom jeg til at tænke på, at han jo stadig var i live ligesom jeg 
var det. Vi var samtidige på denne jordklode, og rent teoretisk så kunne 
det faktisk lade sig gøre at møde ham igen. Og da jeg først havde fået 
den tanke, så kunne jeg ikke slippe den igen, og der var en eller anden 
kraft, der tog over. Og allerede året efter fik jeg den unikke chance at 
tage privattimer hos Stan Getz i hans hjem i Malibu, et år før han døde. 
Han tog imod mig med stor gæstfrihed, vi mødtes adskillige gange og 
jeg tilbragte mange inspirerende timer med ham under mit 2 måneder 
lange ophold i Los Angeles. Han blev som en mentor for mig. 

Stærk lykkefølelse; ren glæde; en eller anden kraft, der tog over; en mentor. 

Bülows fortælling viser os, hvordan wow som en experience proper resulterer i 

en på én gang ophøjet og dagligdags ikke-analytisk oplevelse af æstetisk 

sandhed, som overskrider den enkelte, der oplever. Der er stærke kræfter på spil, 

når en 27 årig konservatoriestuderende tvinger sig vej igennem scenerum og 

sikkerhedsopbud for at møde den, som hun føler har indviet hende i noget 

afgørende; og i min analyse ser vi her, hvordan Bülow gennem erfarelsens 

komplekse intersubjektive subjektivitet træder ud af sin publikumsrolle som 

tilskuer for at træde ind og blive medspiller i både denne jazzperformance 

begivenhed i Aarhus og i Stan Getz’ liv i Malibu – og som den så vidt vides eneste 

saxofonist at opnå at udfolde erfarelsen af indvielse i et flere måneder langt 

ophold som privatelev hos Stan Getz. 

 

*   *   * 
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Vi har set i dette kapitels indledende to afsnit, hvordan jazzperformance udgør 

jazzmusikernes centrale skole, hvor jazzkulturen transmitteres gennem 

jazzperformancens potentiale for at skabe erfarelser af indvielse. Det er også 

fremgået af analysen, hvordan skabelsen af denne wow performance situation 

ikke kan ses som et udtryk for en intentionel, strategisk rettet pædagogisk 

virksomhed som sådan, men snarere udfolder sig som emergente processer 

drevet af jazzens socio-musikalske bekendelsesrum. Jazzmusikeres og publikums 

erkendelsesinteresse i at blive indviet kan dermed ikke siges at være en a priori 

viden og forventning om wow men er snarere en erkendelsesinteresse, der 

opstår a posteriori i indvielsen og dermed i opfyldelsen af denne 

erfarelsesdimension. 

De fire wow begivenheder i dette afsnit viser, hvordan wow opstår i 

jazzperformancen både blandt jazzmusikere, der spiller på scenen og blandt 

tilhørere, der lytter. Dette illustrerer, hvorfor det ikke er dækkende at forklare 

jazzperformance som et resultat af en aktiv-passiv relation i mødet mellem aktivt 

skabende jazzmusikere og passivt modtagende tilhørere. Jørgensen og 

Jankélévitch tilbyder en forståelsesramme for erfarelsen af indvielse, hvor vi alle 

bevæges til at forlade vores subjektive bevidstheder til fordel for intersubjektive 

erfarelser af indvielse, der overskrider det kontrollerende subjekt gennem ’et 
poetisk mere’. Grader af besættelse, mangel på ord, overgivelse, stilhed og 

hengivelse præger respondenternes fortællinger, og igennem denne erfarelse af 

indvielse forandrer vi os, så vi ikke længere er den, vi var. 

I næste afsnit undersøger jeg disse pointer i en analyse af en 

sammenspilstime på the Louis Armstrong Jazz Performance Program, Columbia 

University i New York.     
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Wow på Columbia University 

Columbia University i New York har siden 2001 valgt at anlægge en 

interdisciplinær tilgang til såvel universitetsuddannelse generelt som jazz 

uddannelse specifikt. Med økonomisk støtte fra the Louis Armstrong Educational 

Foundation fik den amerikanske basunist Chris Washburne i 2001 mulighed for 

at skabe et jazz uddannelsesprogram for non-music majors, et program, som i 

dag 14 år efter består af 125 studerende, der som deres hovedfag har alt lige fra 

medicin, jura og økonomi over til engelsk og filosofi. Kun seks af disse studerende 

har musik som deres hovedfag. 

 

 
Figur 39:  Chris Washburne. Fotos: Columbia University. 

Som det måske eneste universitet i verden betragter Columbia University jazz 

som en grundlæggende forudsætning for menneskelig udforskning, innovation 

og dialog. Jazz er derfor en obligatorisk del af Core Curriculum, hvilket betyder, 

at alle studerende, der færdiggør deres uddannelse på Columbia har lært om 

jazz, improvisation og Louis Armstrongs musik samt ikke mindst har deltaget i 

live jazzperformances i deres undervisningslokaler (Columbia University, 2014). 

Washburne fortæller her om baggrunden for dette jazz program:  

Jazz processes are fundamental and central to how human beings 
operate in the world. Every single profession incorporates this and 
there are lessons to be learned, which we all need to pay attention to. 
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We have an advantage in the sense that this institution is located right 
next to Harlem and it is so central to our culture and how we identify 
ourselves as a people. We can therefore argue in that way. At Columbia 
University we center on improvisational skills. The mandate of The 
Business School, the School for Public Health and the Law School is to 
engage in jazz performance in ensemble classes. Most of my ensemble 
classes are for non musicians, and I teach jazz improvisation and the 
central role it plays in the survival of the human race.94 

Som vi så det i de tidligere kapitler i afhandlingens analyser, så taler også 

Washburne i sin fortælling om jazz som værende meget mere end blot en 

musikform eller et musik- og kunstprodukt, der skal markedsføres. For 

Washburne har jazz ligefrem en vigtig mission i forhold til menneskers liv og hele 

menneskehedens overlevelse, og denne indvielse i jazz også for studerende, der 

ikke skal være jazzmusikere, den udgør for Washburne ligefrem en 

samfundsmæssig pligt: ”[w]e are so tied to African American culture that it would 

be an insult not to focus on jazz. We do no have this fraught relationship with 

jazz that other places do.” (Ibid.).  

I dag kører dette jazz program 17 jazzgrupper med studerende, der med 

fokus på improvisation og live performance bevæger sig inden for jazz, afro-

cubanske, brasilianske og free jazz udtryk; og der afholdes månedlige 

eftermiddagsperformances med fri adgang for offentligheden, hvor grupperne 

spiller live på Campus. Professor på Columbia Robert G. O’Meally ser 

begrundelsen for at indlemme jazzperformance i universitetets fælles 

grundpensum i det forhold, at en dyb erkendelse af, hvad jazz er, forudsætter en 

performativ erfaring: ”We feel that the students need the experience of playing 

live jazz, that can only be had by actually having a saxophone, a piano, or a bass 

in your hands and playing and improvising together in jazz ensembles.” 95 

Hvordan lyder en jazzperformance, når økonomi-, medicin-, jura- og 

filosofistuderende spiller jazz sammen? Jeg har fået lov til at følge 

undervisningen i jazz ensemble: 

                                                           
94 I et interview med basunist og leder af the Louis Armstrong Jazz Performance Program 
Chris Washburne på hans kontor på Columbia University 13. marts 2014.  
95 I et interview med professor Robert G. O’Meally på hans kontor på Columbia University 
17. september 2014. 
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Jazz ensemble i Dodge Hall 
Det er torsdag eftermiddag i marts lidt før kl 13 i Dodge Hall på Columbia 

University. Det er sidste de jazzensemble lektioner inden vinterferien, så jeg er 

blevet advaret om, at der måske ikke kommer så mange studerende netop i dag; 

men faktisk er næsten alle mødt op, og de er så småt ved at have gjort deres 

instrumenter klar i et sammenspilslokale midt i bygningen. Vinduerne i lokalet 

ud mod campus er dækket af tykke mørklægningsgardiner, og det lidt hårde 

neonlys i loftet sætter alt i lokalet i et klart og usminket lys. Mundstykker bliver 

studeret og saxofonblade bliver fugtet, og tre studerende flokkes om flygelet og 

skiftes til at spille på det. En af dem griner og siger, at hun ikke har rørt sit 

instrument siden deres sidste sammenspiltime, og det bliver tydeligt for mig, at 

disse studerende ikke er jazzmusikere på fuld tid. Der er 8 studerende i gruppen. 

 

 
Figur 40: Chris Washburne (th) med tre studerende.  

Deres lærer i dag er lederen af Columbias jazzprogram Chris Washburne, og det 

første, han gør, efter at han er kommet ind af døren, er at pakke sin basun ud. 

Nu er alle klar til at spille. Washburne står midt på gulvet foran de studerende, 

som sidder ned i en halvcirkel ved deres instrumenter. Det slår mig, at de alle 

sidder ned. Mens pianisten og trommeslageren er nødt til at sidde ned for at 

kunne spille på deres instrumenter, så kunne guitarist, saxofonist, bassist og 

sanger godt stå op og spille og synge. Det har noget med energi og dynamik at 

gøre, og lige nu flyder disse energier ikke frit i rummet. Alle studerende sidder 

på deres pladser med et tomt nodestativ foran sig og er klar til at gå i gang. 
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Washburne foreslår, at gruppen starter med at improvisere frit – ingen tællen 

for, intet musikalsk forlæg og aftaler, bare spil. Nodestativerne er dermed ikke 

til nogen nytte lige nu, og de studerende kigger lidt usikkert på hinanden. Det er 

svært at spille frit. Washburne giver et tegn, og gruppen er i gang med at 

improvisere. 

 
Figur 41: En trommestuderende på Columbia University. 

1.-Improvisation 
Guitaristen er den første, der begynder at spille. Bløde, søgende og smukt 
klingende toner i guitarens dybe register. To- og treklange på de dybe 
strenge vekslende med små linjer på de lyse strenge; en guitar i musikalsk 
dialog med sig selv. Pianisten blander sig med brudte, hurtige linjer på de 
midterste tangenter spillet med en kant og travlhed, der står i kontrast til 
guitaristens spil. Saxofonisten kommer ind med lange toner i en 
nedadgående bevægelse – et tredje bud på et udtryk. Det meste af 
gruppen er ikke kommet i gang med at spille endnu – der er gået måske 
gået 10 sekunder – og jeg oplever det, som om de venter på det rigtige 
tidspunkt at komme ind i musikken. Trommeslageren og bassisten kigger 
på hinanden, og jeg har en ide om, hvad de tavst kommunikerer til 
hinanden: Hvad skal vi spille? Der er for mange muligheder i free form 
improvisation, alt står åbent, og det ligesom lammer spillelysten at skulle 
finde på noget at spille, når alt og alle er frit svævende i luften.      
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Washburne slår gruppen af, og sammen går de i gang med en dialog om, hvad de 

lige har oplevet. Hvorfor var der ikke flere, der spillede med? To studerende 

fortæller om deres problemer med at komme ind i musikken. Sangeren havde 

besluttet sig for at vente, indtil der var en eller anden klang til stede, som det gav 

mening at synge over, og bassisten var bange for at komme til at spille noget, der 

kunne forstyrre de andres spil. Hvordan kan man undgå at afbryde noget, der er 

i gang? 

Washburne nikker genkendende, og han taler til gruppen om, hvordan de 

kan forsøge at gå en anden vej: de kan sammen forsøge at lytte gennem 

instrumentet i stedet for kun gennem ørerne – at spille noget og derefter lade 

instrumentets linjer og udtryk lytte til det, de andre musikere spiller og på den 

måde lade sig inspirere til at spille videre. For at kunne udvikle musikken er der 

først nødt til at være noget musik i rummet, der kan arbejdes med. Og det sker 

ikke af sig selv. Musikken skal først og fremmest spilles frem. 

Washburne stiller gruppen en ny opgave: alle skal nu spille med fra start af 

uden tøven eller tanke på, om det vil forstyrre. Jeg kan se, at intensiteten nu 

stiger blandt de studerende i gruppen, og flere af dem rejser sig op og gør klar. 

Washburne giver tegn, og gruppen spiller igen. 

2.-Improvisation 
Alle spiller på deres instrumenter. Nu er rummet fuld af lyd, og fra 
gruppens første meget nedtonede og impressionistiske forsøg for lidt 
siden, er der nu anderledes fart på. Men stadig er det som om, at alle 
spiller i hver sin retning. Bas og trommer skifter udtryk hvert andet sekund 
og finder aldrig hinanden. Opgaven var at spille, og nu er pausen det 
eneste, der ikke bliver spillet. Alle spiller hele tiden. De unge musikere er i 
en nøgen og sårbar situation, hvor der ikke er nogen holdepunkter, og jeg 
oplever, at de søger ind i sig selv hver især. De ser ikke hinanden, finder 
ikke hinandens blikke eller mærker hinandens kropslige udtryk. De har ikke 
overskud til hverken at smage på musikken eller nyde den og hinanden. 
De bøjer sig over deres instrument, de går ind i instrumentet og spiller, 
nærmest som et forsvar mod den alt for åbne og provokerende situation. 
Washburne har nok set det samme som jeg, og jeg oplever, at han lader 
dem køre lidt videre for at se, hvad der sker. 
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Figur 42: En saxofonstuderende på Columbia University. 

Washburne slår gruppen af endnu en gang. I stedet for at starte endnu en dialog 

op om de udfordringer, som gruppen oplevede i denne anden 

improvisationsøvelse, så går Washburne hen og slukker lyset i rummet. Der bliver 

bælgmørkt, og bortset fra et par enkelte lysdioder fra forstærkerne er der intet 

at se. Først nu forstår jeg, hvorfor vinduerne var dækket af 

mørklægningsgardiner, da jeg kom ind i rummet. Washburne beder gruppen om 

at kombinere deres erfaringer fra de to improvisationsøvelser og denne gang 

både spille, lytte og finde hinanden i musikken. Og i mørket. Gruppen går i gang 

med at spille. 

3.-Improvisation 
Gruppen begynder at spille i mørket. Jeg sidder i mørket og lytter. Det 
lyder meget bedre nu. Jeg tænker på, om det er fordi, de bare spiller bedre 
nu, eller om det også skyldes, at jeg lytter bedre i mørke? Vi synes alle at 
være blevet sat fri i mørket. Selv om de unge musikere stadig er famlende, 
så er der kommet en smuk, rolig bevægelse fremad i musikken, hvor 
rytmegruppen har fundet hinanden i noget, der minder om et løst, 
fragmenteret groove; det snubler lidt afsted men er ikke desto mindre en 
slags bund eller fundament, som bærer musikken videre. Sangeren har 
skabt en lille melodi, som gentages, og en efter en hopper de andre med 
på ideen. Nu kan jeg mærke en klar udvikling og retning i gruppens udtryk, 
og musikken synes at vokse frit. Jeg prøver at finde Washburne for mit 
indre blik, da jeg jo ikke kan se ham. Hvor er han, og hvad oplever han? 
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Gruppen lyder i mine ører som om, at den er blevet grebet af musikken, 
og intensiteten stiger yderligere. Gruppen spiller videre i flere minutter, og 
der breder sig en ny stemning i rummet: fra at være en 
undervisningslektion på et Ivy League universitet ledet af en professor i 
musik så har gruppen og dens musik nu overtaget kontrollen med timen. 
Det er nu jazzperformancen, der bestemmer slagets gang, og jeg oplever 
at kunne høre og mærke dette skift i musikken. Gruppen af studerende er 
gået fra at løse en opgave til at skabe musik i egentlig forstand. Men: 
hvordan bliver otte musikere i mørke enige om at slutte en improvisation? 
Vi har alle i rummet kun vores ører og vores udvidede sanser til rådighed. 
Vi må spille på øret, og for de otte studerende skaber det en lydhørhed og 
et selvforglemmende sammenspil i mørket, som er livgivende. Spontant 
holder sangeren op med at synge, men temaet er der stadig. Da guitaristen 
også holder op, så kan vi mærke vejen fremad. En efter en falder 
musikerne fra og musikken tynder langsomt ud. Til sidst er guitar og flygel 
tilbage, og snart holder også de op med at spille. 

Vi sidder et lille øjeblik i mørket, før Washburne tænder lyset igen. Han havde, 

mens musikken stadig spillede, fundet vej i mørket hen til stikkontakten og stod 

allerede klar til at styre den lille pause af eftertænksomhed, før lyset blev tændt. 

Neonlyset er ubarmhjertigt skarpt, og folk misser med øjnene. Washburne takker 

gruppen og spørger, om der er kommentarer eller spørgsmål? Gruppen taler lidt 

om det at gå med på hinandens ideer og ikke at være bange for at gøre det, der 

synes oplagt at gøre i musikken. Stemningen i rummet er løftet i en gavmildhed 

og taknemmelighed, fordi der i dag er noget svært, der er lykkedes; og på en fin, 

men også bemærkelsesværdig måde er der ikke så meget at tale om. Musikerne 

lægger deres instrumenter, og der er pause. 

Den musik, som de otte studerende skabte var, som vi kan forstå det med 

Rice (2014) (se også afsnittet Auralitet i kapitel 5) ikke blot spontan og aural i sit 

udgangspunkt med det slukkede lys, denne musik blev også udviklet og formet 

udelukkende i en aural forhandling igennem musikken. Dette skabelses- og 

udviklingsarbejde sker gennem utallige musikalske handlinger i gruppens 

tilslutning til eller afvisning af de små bud på musikken, som opstår i hver enkelt 

musikers bidrag. Musikken var der ikke, så var den der, og så var den væk igen.   

 

*   *   * 
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Hvilke wow erfarelser skal jeg placere som centrale i denne beretning om en 

jazzperformance på Columbia University? Min oplevelse er nemlig, at der opstod 

mange samtidige wow erfarelser. De otte økonomi-, medicin- og filosofi-

studerende oplevede at være jazzmusikere, der på egen hånd skabte et 

fuldgyldigt jazzperformance udtryk i mørket; og jeg kunne efterfølgende læse i 

deres ansigter, at de havde oplevet øjeblikke af wow erfarelse og immanent 

transcendens. Jeg selv var blevet overrumplet af Washburnes slukke-lyset trick, 

og jeg opdagede, at jeg havde glemt, hvor befriende og velgørende det er både 

at spille og også at lytte til live jazzperformance i mørke. Min egen wow erfarelse 

gik dels på jazzperformancen, men den gik også på hele situationen og på min 

ambition om – som observatør på feltarbejde – at udforske en 

sammenspilssituation. Golds (1958) pointe om, at feltarbejde altid indebærer 

mellemformer mellem observatøren og deltageren stod klart for mig her; og det, 

at min observation af studerendes wow erfarelser i sig selv udgjorde min egen 

wow erfarelse, det overraskede mig.  

For Washburne er denne jazz ensemble lektion helt central i 

jazzprogrammets bestræbelser på at give studerende med et andet hovedfag 

end jazzmusik en dyb fornemmelse af det kulturfællesskab, som jazz kan tilbyde 

ikke mindst som en debriefing eller en aflæring af årtiers hæmmende 

skolerutiner: 

Who are the best improvisers in the entire world? Two year olds. 
Improvisation skills is the way we acquire language skills and that is 
how we learn to be in the world. And then we enter the school system 
this system tries to squelch it and limit those improvisational abilities. 
In doing our job teaching jazz at the college institutions we do not need 
to teach improvisation as such but we have to teach the culture of jazz 
and the whole historical trajectory of it. 

Washburne giver os her mulighed for at forstå, hvorfor improvisation i sig selv 

ikke er det, som jazz så at sige handler om. Improvisation ikke et mål i sig selv 

men derimod en vej til at lære at være i verden; og Jørgensen giver os mulighed 

for at forstå denne improviserende væren-i-verden som immanent transcendens 

igennem udvidede erfarelser, der bevæger os. Denne improviserende bevægelse 

er performativ, og jazzperformance er dermed en udvidet måde at være i verden. 

Improvisation er en kanal, som skal holdes åben snarere end, at den er et objekt 

eller et værktøj, som kan fastholdes i systemer og teoridannelser. Det betyder 
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ikke, at musikviden, noder og musikteori ikke har en relevans, men det betyder, 

som anført af Washburne, at vi skal finde en balance mellem spontanitet og 

planlægning, mellem form og indhold og mellem komposition og 

jazzperformance, hvor disse forskellige praksisser kan få lov til at begave 

hinanden: 

I shut the lights off and we play free jazz for the first half [of the jazz 
ensemble session]. In the second half the lights go on and we start 
playing changes. And then what we try to do is talk about what 
happened here where it sounded really good; and why did it sound so 
bad there and how can we get the spirit that we had here mix with what 
we played there? The whole semester is about this. The is the trajectory 
with the goal that we meet in the middle at some point. My philosophy 
about running the Jazz Program at Columbia University is getting the 
students to play as much as possible. They just need to play and they 
need to play with musicians that are better than them as much as 
possible. And this is really the only way that they will be able to learn 
how to play jazz. I give them guidance and if I can facilitate a situation 
where they are playing all the time I have succeeded in my job. 

Det er Washburnes pædagogiske erfaring, at det hjælper at slukke lyset. 

Hvorfor? I min analyse skyldes det – og det er denne afhandlings ene pointe – at 

vi i mørket tvinges til at spille på øret; og det at spille på øret bringer os tæt 

sammen omkring noget grundlæggende i denne jazzkultur. Samt – og det er 

denne afhandlings anden pointe – at det gælder om at spille så mange forskellige 

former for jazzperformance som muligt med så mange musikere i forskellige 

generationer som muligt. I Washburnes optik er dette den eneste måde at lære 

at spille jazz. 

Og set på afstand er undervisningen i Jazz Ensemble på Columbia University 

netop dette: timer, hvor unge jazzmusikere får lov til at være i nærheden af ældre 

og mere erfarne jazzmusikere, der indvier dem ved først og fremmest at skabe 

jazzperformances sammen med dem og sikre, at der bliver spillet frem for alt. 
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Sammenfatning 

Kapitel 9 har handlet om transmission af jazzkultur gennem jazzperformance i 

form af performance situationen wow, og jeg har gennem analyser af 

jazzmusikeres erfarelser af indvielse sporet jazzperformancens potentiale for 

transmission igennem den intersubjektive erfarelse af indvielse, der 

transcenderer den subjektive oplevelse.  

Første del af kapitlet diskuterede jazzperformance som poetisk 

overskridelse, der åbner op for erfarelser af indvielse. Her må jazzmusikeren som 

’underviser’ –  som en forudsætning for at skabe wow begivenheder – skabe 

jazzperformances i udelt tilstedeværen i jazzmusikken sammen med sine 

studerende. Dernæst redegjorde kapitlet for performance situationen wow i 

jazzkulturen gennem fire fortællinger, hvor jazzmusikere både som performere 

på scenen og som tilhørere oplevede at blive indviet som en del af jazzkulturens 

transmission af sig selv. 

I anden del af kapitlet analyserede jeg en jazzperformance begivenhed ved 

the Louis Armstrong Jazz Performance Program på Columbia University i New 

York, hvor en jazzmusiker som sammenspilslærer igennem en udviklingsproces 

med en gruppe jazzmusikere opnåede, at gruppen skabte en jazzperformance, 

der resulterede i erfarelser af indvielse. Her rummede indvielsen elementer af 

aflæring, hvor de unge jazzmusikere snarere end at lære et bestemt 

improvisationshåndværk oplevede overskridelsen i at lytte gennem at spille i 

mørket; og vejen til indvielsen gik dermed gennem den vedvarende 

jazzperformative praksis.  

I næste kapitel, Pop-up, analyserer jeg den femte og sidste 

erfarelsesdimension, som den udtrykker sig i jazzperformance situationen pop-

up. Hvor de fire indtil nu analyserede erfarelsesdimensioner og performance 

situationer alle har haft elementer af forventning, formalitet og ophav, så er pop-

up en egentlig løsrevet, autonom og tavs praksis; en praksis, der placerer sig 

uden for denne afhandlings konceptuelle skemas formelle ramme.  
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POP-UP 

Dette kapitel undersøger afhandlingens problemstilling inden for pop-up som 

den femte og sidste jazzperformance situation. Kapitlets analyser viser, hvordan 

det levende byrum skaber mulighed for denne specielle form for 

jazzperformance. 

Kapitlets tese er, at denne performance situation er drevet af erfarelser af 

forstyrrelse og overraskelse. Erfarelser af forstyrrelse er kun mulig, hvis der er 

folk, man kan forstyrre, og byen er fuld af folk. I jazzmusikernes optik så er det 

byen, det handler om, da byen udgør en smeltedigel af mennesker på vej 

forskellige steder hen. Byen er som sådan en forudsætning for pop-up 

jazzperformances, da den har en hurtig puls, folk kommer og går hele tiden. På 

samme måde som bybilledet improviseres frem af utallige menneskers 

forskellige gøremål, så improviseres også pop-up jazzperformancen frem på 

denne puls. Byen er rastløs lige som jazzen er rastløs, og pop-up 

jazzperformancen er et midlertidigt helle, hvor rastløsheden kan udfolde sig. 

Kapitlet begynder med et blik på de etiske udfordringer, som feltarbejdet 

har stillet mig overfor i dette kapitel. Derefter foretager kapitlet en faghistorisk 

indkredsning af pop-up begrebets udvikling fra anvendelsen i arkitektur og 

byplanlægning i midten af det 20. århundrede til nutidens brug af begrebet som 

en samlende betegnelse for en bred vifte af æstetiske, kulturelle og økonomiske 

begivenheder. Kapitlet diskuterer, hvilke betydninger erfarelsen af forstyrrelse 

har, hvordan den udfolder sig i pop-up jazzperformance, og kapitlet slutter af 

med analyser af pop-up jazzperformances i København og New York.  



298 _ POP-UP  

 

_ ROSKILDE UNIVERSITET 2015 

Etiske udfordringer 
I min konceptualisering af denne jazzperformance situation som pop-up har jeg 

– som den eneste gang i denne afhandling – foretaget et analytisk spring, som 

ikke umiddelbart var eksplicit drevet af feltet og den empiri, som feltarbejdet 

resulterede i. Hverken jeg selv eller de jazzmusikere, som jeg interviewede, 

brugte begrebet pop-up i den daglige performancepraksis, da selve det at lave 

jazzperformances på denne måde er en begrebsligt tavs praksis. Det er ikke en 

navngivet, formel aktivitet men derimod en autonom og tavs performance 

situation, der falder uden for det kontinuum, som rammes ind af den 

professionelle jazzmusikers eksplicitte virke ved jamsessions, på spillejob, ved 

lokalaktivisme og i undervisningsvirksomhed. Jazzmusikere spiller sammen på 

denne måde uden at begrebsliggøre det som pop-up. 

Det præsenterede sig derfor som en etisk udfordring undervejs i 

feltarbejdet, idet jeg måtte spørge mig selv, om denne begrebsliggørelse af en 

ellers tavs praksis pressede mine respondenter ind i noget, de kunne se som en 

begrænsning eller var noget, som de ikke var interesserede i? Ville jeg dermed 

ende med at formalisere det uformelle og institutionalisere det autonome? Jeg 

besluttede at vende spørgsmålet med mine respondenter for på den måde at 

løse op for denne udfordring. Bassisten Tomas Raae har stor erfaring med mere 

spontane musikperformances, og han fortæller: 

Det der med, at nogle musikere begynder at spille et tilfældigt sted, og 
der er nogle tilfældige folk, der oplever det, det er jo sådan, som musik 
altid burde være. Fordi det udelukkende er drevet af lyst! Også fordi, 
at de folk, der så hører musikken, de er bare lige kommet tilfældigt 
forbi. De har ikke planlagt det på forhånd eller aftalt det med nogen 
som en eller anden social event. Det synes jeg, at der er noget smukt 
og rent over, og det kan man godt kalde pop-up. Det giver god mening, 
for det er jo det, som det er!96 

Raae lægger i sin fortælling vægt på det vigtige i tilfældigheden og lysten til at 

spille; og det, at musikken ikke er planlagt som en event men tværtimod 

overrasker udgør en forstyrrelse i positiv forstand. Raae beskriver det som noget 

smukt og rent, hvilket i min analyse har forbindelse til netop den spontane, tavse 

dimension; ganske som lyde af mennesker, ambulancer og kaffemaskiner findes 

                                                           
96 Interview med bassisten Tomas Raae, august 2015. 
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i byrummet, så findes pop-up jazzperformances også som en del af byens 

lydbillede og er dermed en farve i byrummet. Jazzguitaristen Johannes Wamberg 

tilhører den unge generation af jazzmusikere, og han fortæller: 

Jeg var på Samsø Festival og spille i sommer, og dér hørte jeg folk 
snakke meget om at lave pop-up events. Jeg har lagt mærke til, at pop-
up er blevet lidt 'in' på det seneste. Der er rigtig mange, der bruger det, 
og det passer også godt til det, som vi gør, når vi spiller på gaden. Lige 
pludselig er jazzmusikken der, og så er den væk igen. Jazzen er hele 
tiden på vej et nyt sted hen.97  

Samtidig med, at Raae og Wamberg oplever, at pop-up som begreb giver god 

mening i forhold til denne performance situation, så fornemmer jeg også, at 

begrebet ikke er en nødvendighed for jazzmusikere; og jeg bruger dermed pop-

up i denne afhandling som en konceptuel forståelsesramme for en 

jazzperformance situation, der ikke nødvendigvis føler behov for at 

begrebsliggøre sig selv. 

Erfarelsen af forstyrrelse i Pop-up jazzperformance 
Som begreb er pop-up beskrevet og teoretiseret især inden for kulturvidenskab 

og kulturstudier med fokus på arkitektur, design samt kunsthåndværk og handel 

(Jarvis & Williamson, 2013; Lähdesmäki, 2013). Inden for byplanlægning 

optræder begrebet på skrift første gang i 1961 som en betegnelse for, hvordan 

skid rows – byområder befolket af hjemløse, misbrugere og andre 

marginaliserede mennesker – opstår spontant i byer (Perloff, 1961). 

Sociologen Raymon Oldenburg (1982) introducerer med begrebet The Third 

Place en positiv reformulering af pop-up begrebet som menneskers autonome 

personalisering af byrummet i sanselige og ekspressive mellemformer mellem 

arbejdsplads og hjem, og i de seneste årtier er pop-up som begreb i stigende grad 

blevet et udtryk for en positiv Do-It-Yourself (DIY) urbanisme forstået som en 

eksemplarisk amatørisme i forvandlingen af forladte bygninger og byrum til 

kreative kulturprojekter (Beekmans & Boer, 2014; Deslandes, 2013). I forhold til 

jazzperformance er pop-up ikke beskrevet og teoretiseret tidligere, og de få 

skriftlige kilder omhandlende jazzperformance pop-up, der eksisterer, har 

                                                           
97 Interview med jazzguitaristen Johannes Wamberg, august 2015.  
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overvejende karakter af forud annoncerede jamsessions og spillejobs (Pop Up 

Jazz Club, 2014; Smithsonian American Art Museum, 2015). 

 

 
Figur 43: Pop-up jazzperformance i København, 2014. Eget foto. 

En pop-up jazzperformance opstår, når nogle jazzmusikere spontant sætter sig 

for at spille en uopfordret live jazzperformance. Her skal mennesker og 

aktiviteter bringes i samspil med hinanden inden for få timer: Hvilke jazzmusikere 

er i nærheden og kan spille? Hvad med instrumenter? Hvor skal vi spille? Hvornår 

kan det lade sig gøre? Og det ligger i pop-up energien, at spontaniteten i ønsket 

om at spille og det uventede lykketræf i, at det rent faktisk kan lade sig gøre på 

trods af alle odds – alt dette må være til stede, hvis pop-up skal lykkes for alvor. 

Sinagub (1989) skriver om jazzmusikken, at den legemliggør det moderne bylivs 

spænding mellem individet og gruppen og indtager og transformerer byrum i rigt 

varierede, oplevelsesladede samspil:  

Jazz is the predominant music one hears on the streets of New York. 
Walking through the streets of New York during the summer one is 
treated to a smorgasbord of music. Street corners occupied with 
strategically placed musicians taking advantage of the acoustics and 
the passing crowds. Each block a new tune a new rhythm. Perhaps at 
mid-block a soloist bridging the gap. From fashionable Fifth Ave to 
Columbus Avenue on Manhattan’s upper west side jazz musicians play 
against the rhythm of the city scene. Images of the New York scene. 
The heat and humidity of New York’s hot and humid summer nights 
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keeping people and music on the streets. An entrance to a bank, a band 
shell, the music, the rhythms, drawing hundreds of listeners from their 
late night stroll. (Sinagub, 1989, pp. 19–21) 

I Sinagubs beskrivelse er jazzperformance en gademusik; og her spiller pop-up 

en vigtig rolle i byrummet som den kreative forstyrrelse, der transformerer både 

mennesker og musik. Det er vigtigt at slå fast, at pop-up ikke er blot endnu en 

form for jamsession; pop-up er et spillejob, som aldrig er blevet booket, spillet af 

musikere båret af en spontan indskydelse, placeret på et sted, der ikke er en 

scene og spillet for nogle mennesker, der ikke har bedt om endsige nødvendigvis 

har lyst til at blive en del af en jazzperformance. Alt det, som ellers kunne true 

de andre af jazzperformancens situationer: afbud, aflysninger, pengemangel, 

fejlannoncering og manglende publikum – det har ingen betydning i forhold til 

pop-up. Denne form for jazzperformance kan altid lade sig gøre, og det er 

jazzmusikerne selv, der suverænt og autonomt kan få det til at ske. Denne 

uafhængighed og ustyrlighed kombineret med rækkevidde og dens ekspressive 

potentiale gør den til en meget kraftfuld ressource for jazzkulturen. 

 

 
Figur 44: Pop-up jazzperformance i New York, 2014. Foto: Miqueias Pinheiro. 

Dette stiller store krav til musikere, musik og folk i lokalområdet, der alle må 

være i stand til at komme de mange uafklaretheder i denne uventede situation i 

møde og gensidigt at lade sig forstyrre. Der er tale om erfarelser af dobbelt 

forstyrrelse i og med, at pop-up på den ene side er en uventet gæst eller gave, 
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som folk ikke har ønsket sig; og som sådan et endnu-ikke for folk: måske en 

berigelse, måske en irritation og måske blot endnu en lyd i byrummet, som man 

lever med. På den anden side er jazzmusikerne optaget af at skabe 

jazzperformances, og det er i sig selv en proces, som kan forstyrres og bremses. 

Jazzguitaristen Johannes Wamberg fortæller her først om dét at forstyrre folk 

med pop-up jazzperformance: 

Man kan forstyrre på mange måder. Når jeg spiller jazz på gaden i 
København, så oplever jeg i højere grad, at jeg forstyrrer folk på en 
dårlig måde, end da jeg spillede på gaden i New York. Jeg spillede også 
i Central Park, og der var der virkelig mange, der kom hen og sagde tak, 
de henvendte sig til mig meget mere, end folk gør i København. I New 
York spiller folk over alt, og alle er altid enormt glade for musikken, også 
selv om der bliver spillet meget mere hard core vildt end i København. 
Man kan bare spille alt muligt. Folk i København er måske ikke helt så 
åbne og tolerante, som de er i New York. Vores jazzmusik er oftere et 
forstyrrende element i København, men samtidig er der jo også enormt 
mange, der er virkelig glade for vores musik. Også selv om de ikke har 
bedt om den.98 

Det er spændende, at Wamberg peger på denne forskel på København og New 

York, og i min analyse peger hans fortælling på nogle klare kulturforskelle. I New 

York er pop-up jazzmusikken vævet ind i bybilledet som en livsform (jf. citatet i 

begyndelsen af dette afsnit); og i København er jazzmusikken i langt højere grad 

formaliseret og professionsorienteret på spillesteder og festivaller. Københavns 

grundtone er ikke helt så ’blå’, som New Yorks grundtone er det. Med hensyn til 

selv at blive forstyrret som pop-up jazzmusiker, så fortæller Wamberg videre: 

Alt det, der nu foregår på gaden, det kan ikke undgå at forstyrre vores 
musik nogle gange. Men vi har jo valgt at spille på gaden, og så har vi 
det netop sjovt med hele den begivenhed, som det nu er at spille et 
sted, hvor man ikke aner, hvordan det kommer til at gå. Vi vil jo enormt 
gerne sprede noget jazzmusik ud i øregangene på de travle 
københavnere. Men der er meget, der kan forstyrre. Nogle gange er 
lyden helt ad helvede til, fordi det er blæsevejr, eller der er meget larm 
omkring os; så kan det godt være op af bakke. Men der opstår næsten 
altid noget helt andet og meget mere interessant, fordi vi fanger folk i 

                                                           
98 Interview med jazzguitaristen Johannes Wamberg, september 2014.  
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vores jazz-spindelvæv [ler]. Og nogle gange bliver gaden helt spontant 
til en kæmpe scene med os i centrum, og det er jo bare fedt, for det 
betyder, at folk virkelig sætter pris på det, som vi gør i stedet for bare 
at være lige glade. 

Wamberg peger i sin fortælling på jazzmusikeres trang til at skabe positive 

forstyrrelser i folks øregange og ligefrem indfange folk i jazzmusikken. Pop-up er 

jazzmusikernes mulighed for at nå helt derud i byrummet, hvor mennesker dels 

ikke aner, hvad jazz er for noget og dels ikke er klar over, at det kunne være noget 

for dem. Det kan ligefrem ende med, at der udveksles visitkort og aftales nye 

jazzperformances. Da pop-up jazzperformances opstår spontant, så bliver 

grupperne sammensat i sidste øjeblik alt efter, hvilke jazzmusikere, der nu kan 

være med. Og her står mødet mellem generationerne som noget afgørende for 

Wamberg: 

Det at jeg kan få lov til at spille med ældre og mere erfarne 
jazzmusikere, det betyder alt for mig! Det er for det første meget 
bekræftende at få lov til at spille med så gode jazzmusikere; og så er 
det nok meget specielt for jazzen, at den lever videre ved, at unge 
musikere som mig spiller med ældre musikere. Det er jo musikere, som 
har opnået en helt enorm forståelse og feeling for jazzen, og jeg kan 
bare suge til mig. Og uanset hvad jeg spiller, så har de altid min ryg. De 
kan mærke, hvor jeg vil hen, og hvor vi sammen skal hen, og så falder 
det hele jo på plads. 

De ældre musikere ’har’ Wambergs ryg. Her peger Wamberg på et andet aspekt 
af jazzperformancen, som også blev berørt i kapitlerne om jamsession og 

spillejob: jazzmusikere er nødt til at hjælpe hinanden med at skabe denne musik, 

og samtidig med, at jazzperformance improviseres frem, så det er nødt til at være 

en holdsport, hvor musikerne finder friheden i at udfylde deres instruments 

mening i gruppen. 

Jazzmusikere oplever at møde den ultimative udfordring i pop-up samtidig 

med, at de – som Wamberg viser os det – kan opnå oplevelsen af stor glæde og 

meningsfylde ved at lykkes med såvel at skabe en scene, et publikum, en musik 

og et sted, som får sit eget liv i begivenheden. Erfarelsen af forstyrrelse i pop-up 

udgør et forøget pres, som til gengæld tilbyder forøget høst i form af store 

oplevelser i jazzperformancen. For Wamberg er det også en risikabel praksis at 
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spille pop-up, som vi også oplevede Christina von Bülow fortælle om i kapitel 7. 

Åbenheden har en omkostning, her formuleret af Wamberg: 

Det er enormt sårbart at spille foran andre mennesker. Hver gang jeg 
spiller. Nogle gange føler jeg mig bedre rustet til det end andre gange, 
men jeg synes altid, at det er sårbart. Hvorfor bliver jeg så ved med at 
spille? Fordi det er netop, når man er så sårbar, at man kan få en enorm 
masse igen. Så er der åbent for den kanal, der. Det er der, det smukke 
opstår. Når man giver sig selv fuldstændigt og ligesom går til 
bekendelse, så lyder musikken bare godt, og så sker der virkelig noget. 
Det duer ikke bare at prøve med nogle små hvide løgne, du skal virkelig 
være ærlig i dit spil. Hvis det bare handler om at promovere sig selv og 
se sej ud på en plakat, hvad så med musikken? Så kan det hele sgu’ 
være lige meget. 

I Wambergs fortælling står sårbarhed, ærlighed og bekendelse frem som 

centrale værdier. For ham er jazzperformance ikke en musik, der kun refererer 

til sig selv og ønsker at promovere sig selv. Det handler om så meget mere. Som 

vi har set det i de tidligere kapitler, så tilbyder Lewis også her en 

forståelsesramme i opfattelsen af jazzperformance som jazzmusikeren, der står 

frem som sig selv og går til bekendelse – hvad enten det drejer sig om 

jamsessions, spillejobs, jazzmobiles, wows eller pop-ups. 

Sårbarheden, ærligheden og bekendelsen er i min analyse det, der gør 

erfarelsen af forstyrrelse meningsfuld i Pop-up jazzperformance, idet 

forstyrrelsen dermed bliver alt andet end overfladisk; bekendelsen tilfører en 

nødvendighed, nærhed og meningsfylde til forstyrrelsen, som engagerer og 

forpligter.  
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Pop-up jazzperformance i København 

 
Figur 45: Kompagnistræde i København. Foto: Apple Maps. 

København i juli 2014. Tre jazzmusikere har sat deres instrumenter op i 

Kompagnistræde mellem Café Stella, Restaurant Oasen og Café Lanterne Rouge. 

Kompagnistræde er en lille ensrettet gade, og der er ikke meget plads; men 

caféerne og restauranterne i gaden skaber et gadeliv, som ikke bare handler om 

at gå, cykle og køre i bil gennem gaden; Kompagnistræde er en gade, man også 

kan være i. Midt mellem en port og en trappeopgang er der halvanden meter 

fortov, hvor trommerne kan være, og guitar og bas er mobile og kan flytte sig, 

når beboerne skal ind og ud af trappeopgangen. Trommeslageren Jesper 

Schierling fortæller: 

Det fede ved at spille jazz på gaden er, at folk, som normalt aldrig ville 
betale penge for at lytte på jazz, får smidt jazzen lige op i ansigtet. De 
kan jo ikke rigtig undgå at se og høre, at vi spiller for dem! Tit, så 
stopper folk og lytter og giver sig tid til at få et godt indtryk af musikken. 
Det kan jo være, at det så gør dem interesseret i jazz. Jeg synes, at det 
er positivt, hvis vi kan påvirke nogle folk på den måde. Vi spiller alle 
sammen jazz, fordi vi har noget på hjerte, og det vil vi gerne ud med. 
Og så er det fedt bare at stille sig op på gaden og se, hvad der sker ved 
det, og jeg føler ikke, at jeg går på kompromis med min musik. Jeg bliver 
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tværtimod stærkere. Det er en øvelse i at blive bevidst om mit udtryk 
og min måde at kommunikere med folk i musikken.99 

 
Figur 46: Pop-up jazzperformance, København, 2014. Eget foto.100 

Der er pop-up jazzperformance på gaden i København, og denne jazztrio spiller 

om kap med cafégæster, forbipasserende og taxier, der forsigtigt klemmer sig 

forbi folk, der spontant har stillet sig op for at lytte til musikken. Der er bassolo, 

og det er svært at høre for gadens larm; men det ser ikke ud til at genere 

bassisten, og trioens jazzmusik farver og stemmer gadens mange begivenheder i 

velklingende melodier, der strømmer ud i byrummet. Hvad siger beboerne i 

lejlighederne omkring, hvad siger caféerne og forretningerne i gaden? Trioen 

skaber forstyrrelse i byrummet med deres musik, men det er så til gengæld en 

swingende, lyttende og meget lydhør forstyrrelse.  

Et ungt par ankommer med deres Christiania cykel og skal ind ad porten, 

lige hvor trioen står og spiller. De står lidt og venter, mens de diskuterer, om de 

skal forstyrre trioen og forsøge at mase cyklen forbi trommerne eller lade den 

stå udenfor. Gruppen er midt i en blues, og mens Mogensen varmer op til en 

trommesolo, så beslutter parret sig for at få cyklen ind i gården. De presser 

Christiania cyklen bag om trommesættet, og Wamberg griner lidt og kigger rundt 

                                                           
99 Interview med jazztrommeslageren Jesper Schierling, September 2014 
100 Johannes Wamberg (g), Anders Fjeldsted (b), Anders Mogensen (dr) 
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på hele sceneriet i gaden. Fodgængere i begge retninger, cykler suser forbi, og 

flere biler vil igennem gaden. Det er næsten en ulige kamp, men han spiller videre 

og gør sin guitarsolo færdig. Han nikker til Mogensen, som tager over med en 

trommesolo. Schierling fortsætter sin fortælling: 

Jeg har spillet så meget på gaden efterhånden, så jeg synes ikke, at det 
er så grænseoverskridende mere, som jeg syntes, det var de første 
gange, jeg gjorde det. Men nogle gange kan der godt være nogle indtryk 
fra gaden, som man ikke lige regner med at få. Det kan godt påvirke 
mig, for jeg viser jo noget af mig selv, når jeg spiller. Jeg oplever en gang 
imellem, at der er mangel på hensyn og respekt over for det, vi forsøger 
at lave. 

Mogensen starter sin trommesolo med et beat, som bare swinger. Og langsomt 

bygger han variationer på sit beat og tager ligesom folk med i sin opbygning af 

soloen. Et par kraftige slag og så ned i dynamik igen. Jeg oplever det som om, at 

han holder øje med folks hoveder, skuldre og fødder og navigerer efter, hvor 

mange, der groover med på soloen. Mogensen spiller på folk, han spiller på deres 

ører og aflæser dem sikkert. Videre op, flere folk kommer med, og så er soloen 

pludselig slut. Videre.  

De tre jazzmusikere står på gaden og spiller og virker til at have det fint med 

at smelte sammen med bybilledet. De spiller, og musikken er i luften som en 

uventet gave, folk kan tage imod og pakke op med deres opmærksomhed; eller 

folk kan lade musikken være og gå videre. Og jeg oplever, at de fleste i gaden 

uden at vide det nok gør begge dele. De drikker kaffe, snakker og går forbi 

samtidig med, at de lader musikken synke ind og farve deres eftermiddag. 

To generationer mødes i trioen med Wamberg og Fjeldsted som de unge, 

fremadstormende jazzmusikere og Mogensen som den erfarne jazzmusiker. 

Efter hver sang står de tre musikere og vender sangforslag i luften; hvad med 

Stella, Another You eller Things Ain’t…? Gennem årtierne er lange sangtitler 
blevet forkortet til koder i international jazzkultur. Koder, der i en fart kan smides 

ind i diskussionen på scenen og hurtigt droppes igen. ”Stella By Starlight”, ”There 

Will Never Be Another You” og ”Things Ain’t What They Used To Be” er blevet til 

en slags oral short-hand, der for de indviede kalder på stemninger og følelser af 

sødme, vildskab, og glæde gennem smerte. Alt lige fra blåøjet musical musik til 

kødfuld blues med en skæv vinkel. 
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Figur 47: Pop-up jazzperformance, København, 2014.101 

En ny sang går i gang. Wamberg spiller temaet, som jeg ikke kender, og jeg gribes 

af hans musikalske fortælling. Eftertænksomhed, ro og masser af luft præger 

hans spil; og det gør, at rytmegruppen med bas og trommer får mulighed for at 

erobre vores opmærksomhed. Jeg oplever det, som om Wamberg meget sikkert 

leger med vores fokus, nu er vi på hans guitar, og nu er vi på trommer og bas. 

Men det er jo guitarsolo, og jeg tager mig i at tænke, at Wamberg udfordrer vores 

forståelse af, hvad en jazzsolo er. Det pirrer vores interesse, og vi er med ham. 

Schierling italesætter publikums betydning for musikerne: 

Noget af det vigtigste ved at spille på gaden er, at man tænker over, 
hvem det er, man spiller for. Det er ikke nok bare at formidle sin egen 
musik, for det er ikke bare mig, det handler om. Jeg er meget 
opmærksom på, hvordan de folk, der oplever musikken, tager imod 
den. Hvis folk pludselig går, så må vi jo gøre noget ved det! Lige som jeg 
spiller sammen med bandet, så spiller jeg også sammen med folk, der 
lytter. Der et sammenspil med alle i gaden om at skabe en god 
stemning. Det sker efterhånden rent instinktivt, og det er ikke noget, 
jeg sådan står og tænker over, mens jeg spiller. 

                                                           
101 Johannes Wamberg (g), Anders Fjeldsted (b), Anders Mogensen (dr) 
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Og så videre til bassolo. Fjeldsted er en fremragende bassist, som swinger godt, 

alt imens han kæmper bravt for med sit instruments dybe, blide toner at trænge 

igennem gadens liv. Og det slår mig, at det handler om mere end hans kontrabas’ 
toner og lydstyrke. Modsat Wamberg og Mogensen står han med ryggen til folk 

og ’spiller ind i væggen’, hvilket jeg oplever er medvirkede til at gøre hans 

melodier, groove og udtryk lidt hemmelige for os. Hvorfor vender han sig ikke 

om og løber ud til folk og spiller en solo? Her er denne gadejazz udfordret, og jeg 

bliver klar over, hvad det er. Det er netop forstyrrelsen, der mangler. Folk i gaden 

ved det ikke, men de har behov for at se musikerne spille på deres instrumenter 

helt tæt på, høre bassisten hive bastoner ud af bassen helt tæt på og opleve, at 

musikerne vil folk noget. En erfarelse af forstyrrelse i bekendelser, der 

overrasker, engagerer os og transcenderer gadens mylder af indtryk. Var trioen 

bevidst om, at de havde lagt denne ekspressive dæmper på deres udtryk? Jeg 

oplevede, at det var de ikke.    

Jeg gik derfra med trioens lyd i ørerne. Længe efter, at jeg havde mistet dem 

af syne kunne jeg stadig høre trioens fingeraftryk: noter af guitar med en smule 

dybe trommer. Jeg tænkte, at de ikke fik helt fat i os; der var ligesom for højt til 

loftet i gaden og for mange andre indtryk. Jeg og – tror jeg – mange andre med 

mig ville gerne have været udsat for erfarelser af forstyrrelse i langt højere grad, 

måske endda i form af eksperimenter, hvor trioen afprøvede, hvor meget 

forstyrrelse, der egentlig skulle til for at skræmme os væk – for så at stoppe fem 

centimeter fra denne kant.  
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Pop-up jazzperformance i New York 

 
Figur 48: Times Square, Manhattan New York. Foto: Apple Maps. 

Times Square på Manhattan i New York. Denne plads står som en ikonisk 

repræsentant for den vestlige popkultur med et sansebombardement af 

lysreklamer, videosøjler og gule taxier. Millioner af fodgængere passerer her, og 

meget passende er Times Square blevet kaldt The Center of the Universe og The 

Crossroads of the World (Di Serio, 2014; Moore, 2011). Denne plads er et af de 

mest oplevelsesmættede steder i verden med utallige optrin, gadeartister, 

bodypaintede fotomodeller og Walt Disney dukker, der alle sammen kæmper om 

folks opmærksomhed; og man skulle ikke tro, at dette var et velegnet sted for en 

pop-up jazzperformance. Pladsens støjniveau er højt, og energien er rastløs; der 

skal mere end blot velspillet jazzmusik til at gøre en forskel. 

Ikke desto mindre stiller tolv jazzmusikere sig op på fortovet på hjørnet af 

7. Avenue og West 45th Street. Lige ved skraldespandene med to postkasser som 

rygstøtte sætter to trommeslagere deres trommesæt op, og i en cirkel uden om 

dem tager tre percussionister og syv messingblæsere opstilling. De går i gang 

med at spille, og ikke længe efter begynder fodgængere at klumpe sammen 

omkring denne pop-up jazzperformance cirkel. En tyk, stor-svedende bedstefar i 

hippe solbriller og en højrød T-shirt går rundt blandt fodgængerne og peger på 

folk med venstre arm. Det er ikke en forsigtig, afprøvende eller høflig pegen men 

derimod en pegefinger, der skyder frem med en kraft, som kom den skudt ud af 
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et gevær. I højre hånd bærer han en basun, og han nærmest rapper, nærmest 

skriger ind i hovedet på publikum:  

 

How ‘bout, You out there! 
Come on, come on 

How ‘bout You out there! 

Come on, come on 

How ‘bout You out there, Papa! 
Come on, come on! 

 

 
Figur 49: Pop-up jazzperformance i New York, 2013. Fotos: John Bye.102 

Der er en regulær hvervning i gang, og det er så intenst, at det er svært at sige 

fra. Er han bedstefar? Jeg ved det ikke, men musikken og musikernes måde at 

spille og interagere på får mig til at se en familie af musikere foran mig: bedstefar, 

mor, far, brødre og søstre og børn. De vil alle sammen forstyrre os med noget 

meget vigtigt, det er vi ikke i tvivl om – især ikke, fordi de fyrer et smittende beat 

ud i gaden for fuld skrue. Her er der ingen, der går stille med dørene – der er fuld 

hammer på. De spiller over en blues i F i et frisk tempo med lange stræk bare i F 

med blues overlejringer. De spiller ikke en sang eller et nummer, det er snarere 

én uafbrudt socio-musikalsk bærebølge, der bliver ved og ved. Musikerne holder 

fast i groovet, og bedstefar vil have os med ind i musikken. Han går hele cirklen 

                                                           
102 Fotos i dette afsnit stammer fra en video optaget af John Bye (Bye, 2013) 
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rundt med sin rap og hidsige pegefinger, og samtidig har han en æggende dans 

kørende med sin måske datter eller svigerdatter i midten af cirklen. De griner til 

hinanden og lader det hele hænge ud i fuld offentlighed båret af ren ekstatisk 

glæde. Bedstefar svinger sine deller i medrivende polyrytmer, og jeg tager mig 

selv i ligefrem at opleve ham som smuk. En smuk mand.  

 
Figur 50: Smittende jazz og krop sanse-duel. 

Folk er glade. Meget glade. Bedstefar og hans familieband smitter alle, og folk 

synes allerede hinsides erfarelsen af forstyrrelse, da alle er blevet en del af 

bandet. De tolv gademusikere danser, mens de spiller. Horn og hofter smitter 

hinanden i en spontan koreografi, og folk begynder at danse med, dér, hvor de 

nu står og spreder på den måde forstyrrelsen videre ud i gaden. 

Enkelte tilhørere træder frem og begynder at danse, og stemningen i gaden 

bliver stadigt mere løssluppen. Folk, der ikke kender hinanden begynder at 

snakke sammen, grine sammen og danse sammen. Skal man klappe på to og fire 

eller et og tre? Der er mange bud, og det virker også ligegyldigt, bare der bliver 

klappet med. Tilhørere eller måske andre familiemedlemmer griber en tamburin 

eller en klokke og begynder at spille med. Musikerne skiftes til at gå ind i cirklens 

centrum og spille en solo, som også er en dans. Farbror bag trommerne 

kommenterer de enkelte soloindsatser: ”You got it, you got it!” Jeg tænker, at 
det er et tegn på bandets gennemslagskraft, at flere folk er optaget af at klappe 

og danse med end at fotografere og filme begivenheden med deres 

mobiltelefoner. 



  

 

JENS SKOU OLSEN _ 

    AT SPILLE PÅ ØRET¸ 313 

 
Figur 51: Mødet mellem generationerne i Pop-up jazzperformance. 

Bedstefars 10 årige barnebarn er med i bandet, og der er også ild i ham. Jeg er 

sikker på, at det er hele familien, der er i gang her. Sønner, mødre, mænd, koner, 

søstre, brødre, fætre og bedsteforældre. Det lyder som om, de kender hinanden 

indgående. 

 
Figur 52: Bedstefar griber sin basun og jammer med. 

Bedstefar går ind i midten af cirklen og råber: ”All right New York, I want you to 

give it up for the band!” Folk klapper gavmildt. “We’re out here to show you that 
the music is strong. Thank you!” Bandet koger videre, men vi ved nu, at de er ved 
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at geare ned. Bedstefar går ind i bandet og overlader styringen til farbror på 

trommerne. Han vifter den 10 årige dreng frem med sin trommestik og siger 

”Come ’round, son”. Drengen går ind i cirklen for at spille en solo her i overtiden, 
og han prøver at trænge igennem bandet, der spiller godt til. Efter mere end syv 

minutters live jazzperformance og lidt forhandlinger spiller bandet deres sidste 

break og slutter af. 

Mens folk klapper endnu en gang og søger hen mod bandet for at sige tak, 

så får busser, taxier og dyttende biler endnu en gang hovedrollen i byens lyd. 

 

*     *     * 

 

Mange aspekter og dimensioner fra afhandlingens analyser samles her i denne 

pop-up jazzperformance: erfarelsen af forstyrrelse, indvielse, forankring, 

fordybelse og eksperiment; den socio-musikalske antændelse af både musikere 

og tilhørere; den orale og aurale kommunikation i musikken; transmissionen af 

jazzkultur i jazzperformancens sammenspil mellem ung og gammel; nydelsen og 

ekstasen i hengivelsen til musikken. Men frem for alt, så giver de to pop-up 

jazzperformances fra København og New York i min analyse et indblik i det 

potentiale for jazzen, som pop-up jazzperformance udgør både som kreativ 

forstyrrelse men også som springbræt ind i jazzkulturen. Saxofonisten Andreas 

Toftemark tilhører den unge generation af jazzmusikere, og for ham har dét at 

kunne spille pop-up jazzperformances på gader og stræder været en afgørende 

del af hans udvikling. Han fortæller: 

Hvis jeg ikke selv havde taget initiativ til at stille mig op og spille på 
gader og ude foran caféer, så havde jeg aldrig kunnet få den 
spilleerfaring, som du er nødt til at få, hvis du skal udvikle dig som 
jazzmusiker. Nogle gange kunne vi måske lave en aftale om at få lidt 
mad på en café, hvis vi spillede et par timer uden for, og nogle gange 
måske et par hundrede kroner. Det er måske ikke populært med 
fagforeningen, men vi unge er altså nødt til at kunne spille live for et 
publikum. Og hvis vi ikke kan få job på spillestederne, så spiller vi bare 
på gaden. Og en gang imellem kommer der jo også en forbipasserende 
hen med sit visitkort, og det ender måske med et job eller to. Vi vil bare 
spille. 

Gaden udgør den åbning og chance, som unge jazzmusikere har brug for, hvis de 

skal kunne trænge igennem med deres stemme i jazzkulturen. Johannes 
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Wamberg, Jesper Schierling og Andreas Toftemark er alle unge jazzmusikere, 

som i dette kapitel har delt deres fortællinger om at spille på gaden, og de tre 

jazzmusikere tydeliggør sammen og hver for sig nogle klare bevægelsesmønstre 

i jazzperformancens kredsløb. De studerer på musikkonservatorier i henholdsvis 

København, Odense og Amsterdam, og de er hver især forskellige steder på deres 

udviklingsrejse i jazzkulturen. Efter at have studeret, spillet på gaden og deltaget 

i jamsessions i nogle år venter Schierling og Toftemark stadig på chancen for en 

debut som solister i smågruppeformatet på de etablerede spillesteder. Wamberg 

har for nylig fået sin debut på Jazzhus Montmartre som leder af en trio bestående 

af garvede jazzmusikere fra den ældre generation, og han har dermed foretaget 

denne rejse gennem jazzperformancens performance situationer; gennem 

erfarelser af indvielse i wow, den gensidige forstyrrelse og deraf følgende 

performative robusthed i pop-up, anerkendelsen som fuldgyldigt medlem af 

jazzscenen på Jamsessions og endelig gennembruddet som professionel 

jazzmusiker i fordybelsen i form af et spillejob på et internationalt anerkendt 

spillested. 

For Wamberg betyder dette måske et fremtidigt fokus på spillestederne og 

karrieren som professionel jazzmusiker i Danmark og Europa; og for Schierling og 

Toftemark betyder det måske fortsatte pop-up jazzperformances i Odenses og 

Amsterdams gader som både socio-musikalsk modning og et økonomisk 

supplement til studierne. Mange jazzmusikere før dem har gået netop denne vej, 

og denne vej gælder fortsat, som respondenternes fortællinger viser det. Og 

gaden ligger der hele tiden som en mulighed – også for en 53 årig jazzmusiker: 

forleden aften fandt jeg mig selv på gaden i København med min kontrabas i 

selskab med Andreas Toftemark & Jesper Schierling Trio. Jeg mødte de to 

gennem mit feltarbejde til dette kapitel, og vores dialoger i interviews og 

samtaler gav os lyst til at også at prøve at spille en pop-up performance med 

hinanden.  

Og stående dér i Knabrostræde med min bas måtte jeg stille mig selv 

spørgsmålet: er jeg i stand til at forstyrre gaden – og selv blive forstyrret – på den 

rigtige måde og i en grad, der vil åbne op for udvidede erfarelser? Dette kapitels 

pop-up jazzperformances stod for mit indre blik, mens jeg spillede; og den 

spilleglæde og det liv, som det lykkedes os at skabe, fik en klar betydning for 

gadens liv denne aften. Nu har Jesper, Andreas og jeg knyttet et musikalsk og 

personligt bånd på tværs af generationerne, som vil bære frugt i fremtiden i form 

af spillejobs, pop-ups, jamsessions og jazzmobiles; og på denne måde, som giver 

mig en særlig glæde, har nærværende afhandling og undersøgelsen, der 
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informerer den, afstedkommet nye jazzperformative skud på stammen og en 

transmission af jazzmusik, der er meget givende og lover godt for den fortsatte 

udbredelse af akustisk, håndspillet auralt baseret instrumentaljazz. 

 

 
Figur 53: Andreas Toftemark Trio, pop-up i Amsterdam august 2014. 

Men hvad med honorar og dækning af transportudgifter i forbindelse med at 

spille på gaden? Der er mange velerhvervede musikerrettigheder, som vi må 

vinke farvel til, når vi spiller på gaden. En bøf, en øl samt nogle hundrede kroner 

i hatten var, hvad det kunne blive til denne aften, og vi var trods dette magre 

udbytte meget glade for at spille. Glæden ved at kommunikere sammen i 

musikken, ved at være en del af swingende grooves, ved at ramme nerver af både 

opstemthed og smerte – det er glæden ved at være en del af det afrikansk 

amerikanske jazz kulturfællesskab, der, som vi så det i kapitel 6, er et 

verdensomspændende erfarelsesfællesskab, der ikke skelner i forhold til race, 

religion og tilhørsforhold. 

Da jeg denne nat tog afsked med Jesper Schierling og Andreas Toftemark 

var de allerede på vej: næste morgen skulle de rejse til deres uddannelser i 

Odense og Amsterdam. Vi skiltes med en udtalt fælles følelse af, at akustisk, 

håndspillet pop-up jazzperformance spillet på et fortov for tilfældige tilhørere 

slår nogle grundlæggende strenge an i jazzmusikken; strenge i form af klange, 

grooves og performances, som jeg oplever er lige så gamle som jazzen selv – 

måske endda strenge, som rækker århundreder tilbage til performative søndage 

fulde af aurale erfarelser på Congo Square i 1700tallets New Orleans. 
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Sammenfatning 

Kapitel 10 har beskæftiget sig med jazzmusikere, der spiller pop-up 

jazzperformances på gaden i København og New York. Her spiller erfarelser af 

forstyrrelse en vigtig rolle i mødet mellem jazzmusikere og folk på gaden i 

forhandlinger af kulturelle forskelle mellem København og New York; 

forhandlinger, der præger jazzmusikeres udtryk. 

I første del af kapitlet diskuterede jeg de etiske udfordringer i afhandlingens 

brug af begrebet pop-up som en forståelsesramme for denne jazzperformance 

situation; og jeg konkluderede, at begrebet fungerer analytisk uden at det skal 

ses som en fast definition af spontane jazzperformances på gaden. Kapitlet så 

derefter på erfarelsen af forstyrrelse i pop-up jazzperformance. Her står pop-up 

for jazzmusikere som en udfordring, der sætter fokus på jazzmusikernes 

sårbarhed, ærlighed og bekendelse som centrale værdier.  

I anden del af kapitlet analyserede jeg to pop-up jazzperformances 

henholdsvis i København og New York. Analyserne viste, hvordan evnen og 

modet til at forstyrre har afgørende betydning for musikkens muligheder for at 

udfolde sig som en socio-musikalsk begivenhed i mødet på gaden mellem 

musikere, mennesker og byrum. Endelig kunne analysen vise, hvordan pop-up 

sammen med de øvrige af jazzperformancens situationer har stor betydning for 

jazzmusikeres udvikling og karriere.  

I næste kapitel følger afhandlingens sidste kapitel, Konklusion, som 

sammenfatter undersøgelsens analyser i en oversigt over de opnåede resultater 

samt afhandlingens metodologiske og teoretiske bidrag til forskningen. Kapitlet 

rundes af med anbefalinger til videre forskning på området. 
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KONKLUSION 

[t]he joining of fieldwork and culture in an ethnography entails far 
more than merely writing up the results culled from making friends, 
staying sane and healthy, worming one’s way into back regions, and 
taking good notes in the field. Among social scientists there is a rather 
persistent conviction that the problems of ethnography are merely 
those of access, intimacy, sharp ears and eyes, good habits of 
recording, and so forth. It is not a straightforward matter, however, 
because a culture or a cultural practice is as much created by the 
writing as it determines the writing itself. To suggest otherwise reduces 
ethnography to method. (Van Maanen, 2011, p. 6) 

Denne undersøgelses bestræbelse på at besvare sit forskningsspørgsmål har 

resulteret i afhandlingens fortællinger, analyser og teorier, der, som påpeget af 

Van Maanen ovenfor, er formet af jazzkulturen i lige så høj grad, som 

fortællingerne og analyserne selv medvirker til at forme jazzkulturen. De 

jazzmusikere, spillestedsejere og tilhørere, hvis jazzperformances og fortællinger 

udgør afhandlingens rygrad, har stået åbent frem som sig selv; og undersøgelsen 

har vist, at de står ved deres fortællinger, ligesom jeg står ved afhandlingen som 

min fortælling i italesættelsen, analysen og teoretiseringen af feltarbejdets 

empiri. Dette møde mellem jazzkulturens egne fortællinger og min afhandlings 

fortælling er et oversættende møde, hvor mit forskningsspørgsmål har 

informeret min oversættelse eller gendigtning af en oral og aural musikkultur ind 

i en litterær videnskabelig kultur.    

Trods klare kulturforskelle skaber de danske og amerikanske jazzmusikere, 

som lever og spiller i begge byer, jazzperformances i performance situationer, 

som har mange fællestræk for begge byer og som umiddelbart kan udveksles 
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med hinanden. Unge jazzmusikere bliver indviet i jazzen i København (wow), de 

forstyrrer mennesker på gaden i New York (pop-up), de eksperimenterer med 

udtryk og relationer i København (jamsession), laver jazzperformances på 

klubber i New York (spillejob) og skaber socio-musikalsk forankring i deres 

lokalområder i København (jazzmobile). Trods den store afstand mellem disse 

jazzscener både fysisk og kulturelt ser afhandlingen her tegn på en stærk 

transgeografisk jazzkultur, der fremstår levende og i udvikling. 

Afhandlingen bidrager således med overraskende viden om denne del af 

jazzkulturen, idet den afdækker, at jazzkulturen på flere områder lever i en 

parallelverden på et alternativt marked (gademusik, private fester, 

lokalaktivisme), som står uden for musikbranchens professionelle marked og 

markedsføring og dermed ikke er synlig i mediebilledet. Manglen på 

musikbranche muligheder for denne akustiske, håndspillede og traditionsbårne 

smågruppe instrumentaljazz gør, at jazzmusikere finder egne veje til at skabe 

jazzperformances uden for de etablerede musikmiljøer; og jazzmusikken lever på 

denne måde videre på kanten af og i nogle tilfælde helt uden for samfundets 

kultursystemer i både København og New York. De opdagelser, jeg har gjort i 

konstruktionen af denne afhandling, udgår fra undersøgelsens empiri og har en 

sandhedsværdi i den forstand, at både jeg og mine respondenter har oplevet 

dem på vores krop som kraftfulde fænomener i verden. Disse fænomener har 

ledt mig til at opdage nogle mødesteder, interesser, forbindelser og 

bevægelsesmønstre i jazzkulturen, som jazzscenerne i København og New York 

er fælles om. 

Seks delresultater 
Afhandlingens analyser har været båret af undersøgelsens forskningsspørgsmål, 

som det blev formuleret i indledningen: 

 

Hvordan kan undersøgelsen af jazzperformance blandt nutidige jazzmusikere i 

forskellige performancesituationer bidrage til forståelsen af jazzperformance 

som erfarelse i en aural praksis? 

 

Undersøgelsen bidrager til denne forståelse gennem følgende seks delresultater: 

For det første viser afhandlingen, at oplevelse i jazzperformance udfolder sig som 

udvidede socio-musikalske oplevelser, som afhandlingen begrebsliggør som 

erfarelser: som på én gang ophøjede og dagligdags ikke-analytiske oplevelser af 

æstetisk sandhed, der overskrider den enkelte, der oplever. Disse erfarelser har 
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en styrke, der i respondenternes fortællinger beskrives som magiske eller 

guddommelige uden dog at referere til magi eller guddommelighed; og 

afhandlingen viser her, hvordan disse oplevelser kan forstås som socio-

musikalske oplevelser af en pludselig udvidelse af vores livsverden midt i vores 

hverdag.  

For det andet viser afhandlingen, at de medvirkende jazzmusikere og 

tilhørere er drevet af en række forskellige erfarelsesdimensioner, der supplerer 

hinanden og tilsammen driver forskellige jazzperformance situationer. Det drejer 

sig om erfarelser af eksperiment, fordybelse, forankring, indvielse og 

forstyrrelse, som tilsammen har potentialet til at skabe en helstøbt eller 

fuldkommen jazzperformance; og såvel jazzmusikere som spillestedsejere og 

publikum søger disse erfarelser i kombination med hinanden.  

For det tredje viser afhandlingen, at jazzperformance ikke – som tidligere 

teoretiseret i jazzlitteraturen – dækkende kan beskrives som én og samme form 

for begivenhed, der handler om fremførelsen og formidlingen af jazzmusikeres 

jazzimprovisationer. Tværtimod viser afhandlingen, at jazzperformance i denne 

del af jazzkulturen kan forstås som forskelligartede og komplicerede socio-

musikalske kulturbegivenheder, der drives af musikeres og publikums erfarelser 

og begivenheders stedlighed. Således peger afhandlingen på, hvordan 

jazzperformance kan forstås som fem performance situationer, der – drevet af 

fem erfarelsesdimensioner – udgør et emergent kredsløb i jazzkulturen, der både 

fastholder, udvikler og forandrer jazzmusikken, jazzmusikere og publikum. De 

fem performance situationer samt de fem erfarelsesdimensioner (skrevet i 

parentes) er følgende: Jamsession (eksperiment); Spillejob (fordybelse); 

Jazzmobile (forankring); Wow (indvielse); samt Pop-up (forstyrrelse).   

For det fjerde viser afhandlingen, at akustiske instrumentaljazz musikere 

bærer jazzmusikken frem i en langt overvejende oral og aural praksis. Skriftlighed 

og noder spiller en rolle i bestemte faser af jazzperformancens tilblivelse; men 

afhandlingen peger på, at jazzmusikeres forberedelse, indøvning, udvikling og 

skabelse af jazzperformances sker langt overvejende igennem musikkens aurale 

kommunikation. Endvidere viser afhandlingen også, at overleveringen af 

jazzkultur mellem generationerne specifikt hvad angår jazzperformance kan 

forstås som drevet af en udpræget aural og direkte transmission på scenen, hvor 

unge, uerfarne jazzmusikere lærer at spille gennem det socio-musikalske samspil 

med ældre, erfarne jazzmusikere. 

For det femte afdækker afhandlingen en del af musikscenen og jazzkulturen 

i København og New York, hvor man tænker radikalt anderledes end 
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musikbranchens herskende økonomisk-rationelle diskurs i samtiden. For de 

medvirkende jazzmusikere, lokale spillestedsejere og andre jazzaktører handler 

det først og fremmest om musikkens potentiale for at skabe udvidede erfarelser 

og social forankring, og frem for at opfatte jazzperformance som et produkt, der 

skal generere indtjening, så opleves jazzperformance som en socio-musikalsk 

investering i lokalområdet båret af erfarelsesdimensioner og crowdfunding 

lignende praksisser. Denne lokalt forankrede jazzkultur har ikke en stemme i den 

dominerende diskurs om musik og jazz i dag; og hvor jazzforskningen i høj grad 

har fokuseret på internationale jazzstjerner, banebrydende jazzværker og 

prestigefyldte koncertsteder, så tilbyder denne afhandling et indblik i en uformel 

jazzkultur bestående af et rigt vækstlag af mere eller mindre ukendte 

jazzmusikere.  

For det sjette peger afhandlingen på, at jazzperformance i denne del af 

musikkulturen baserer sig på en rent processuel, flygtig og ikke-fastholdelig aural 

praksis; og som sådan skaber jazzmusikere og tilhørere gennem 

jazzperformancen æstetiske erfarelser i intersubjektiv subjektivitet uden et 

objekt. Jazzkulturen rummer talrige objekter i form af noder, instrumenter, 

teoribøger, pladeindspilninger, film og video – alt sammen jazzobjekter, der 

bruges flittigt og med glæde af jazzmusikere i deres øvning, udvikling og 

forberedelse af jazzperformances; men det er denne afhandlings konklusion, at 

selve mødet mellem jazzmusikere, instrumenter, tilhørere, spillesteder og musik 

er denne musikkulturs centrale praksis, og som sådan kendetegner og bæres 

denne musikkultur af erfarelser udtrykt igennem jazzperformancens 

performance situationer i former for udvidede, ophøjede dagligdags oplevelser, 

der nok kan sidestilles med vestens kunstbegreb, men som er væsensforskellig 

fra det. 

Metodologiske bidrag 
Undersøgelsens vigtigste metodologiske bidrag har været at udvide analysen af 

jazzperformance fra et mere eller mindre afgrænset blik på jazzimprovisation og 

jazzmusikeres sammenspil på scenen (Berliner, 1994; Hytönen-Ng, 2013; 

Monson, 1996; Reinholdsson, 1998) til også at inddrage æstetiske, sociale, 

kulturelle og temporale perspektiver. 

Idet jeg her bygger videre på perspektiver fra Bohlman (1993), Lewis (1996, 

2009) og Wong (2004) har jeg igennem denne udvidelse af undersøgelsens 

analytiske optik afdækket ikke tidligere beskrevne erfarelsesdimensioner og 
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jazzperformance situationer i jazzkulturen samt de forbindelser og relationer, 

som de indgår i. 

Teoretiske bidrag 
Undersøgelsens vigtigste teoretiske bidrag har været at udvikle en typologi over 

forskellige jazzperformance situationer på baggrund af en række 

erfarelsesdimensioner, der driver jazzperformancen. Frem for at se 

jazzperformances på spillesteder, skoler, i helhedsplaner og på fortove som 

enkeltstående og ikke indbyrdes forbundne begivenheder, fremsætter 

afhandlingen en teori om, hvordan forskellige jazzperformance situationer 

tilsammen udgør et socio-musikalsk kredsløb, hvor jazzmusik, jazzmusikere, 

spillesteder, tilhørere og lokalområder fastholder, udvikler og transformerer 

kulturer og samfund. 

Opstillingen af de fem erfarelsesdimensioner tilbyder en teoretisk 

forståelsesramme for såvel den enkelte jazzperformance som for de forskellige 

jazzperformance situationer. Jazzmusikere, spillestedsejere og tilhørere stræber 

i hver enkelt jazzperformance begivenhed efter erfarelser af eksperiment, 

fordybelse, forankring, indvielse og forstyrrelse; og samtidig driver hver af disse 

erfarelsesdimensioner de forskellige jazzperformance situationer, der i deres 

distinkte tilgang, organisering, placering og kommunikationsform specifikt 

adresserer de enkelte erfarelser.   

Anbefalinger til videre forskning på området 
Denne undersøgelse har afdækket en musikkultur, der i mange henseender 

modsætter sig den vestlige kulturs forsøg på at objektgøre og essentialisere 

musik i konkurrencedygtige produktformer og anerkendte kunstopfattelser. 

Undersøgelsen peger dermed på vigtigheden af at se denne jazzkultur og dens 

performancepraksis som båret af socio-musikalske processer frem for 

økonomisk-rationelt informerede kunstprodukter. Dette har betydning for 

denne musikkulturs muligheder for at indgå i samfundslivet, og i forlængelse af 

denne undersøgelses resultater ser jeg følgende tre problemstillinger som 

centrale i forhold til videre forskning i jazzkulturen: 

For det første, så tydeliggør afhandlingens forspil en problemstilling 

omkring de rytmiske spillesteders rolle og opgaver i understøttelsen af den 

rytmiske musikkulturs mangfoldighed. Her anbefaler jeg, at der forskes videre i, 

hvilke former for relationer og samspil, der eksisterer og kan eksistere mellem 

spillesteder, jazzmusikere og lokalområder; og specifikt i forhold til den 
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jazzkultur som denne undersøgelse har studeret, så er der endvidere behov for 

at skabe ny viden om, hvilke former for begivenhedsrum, der bedst kunne 

understøtte, forankre og udvikle denne jazzkulturs behov for at kunne 

eksperimentere, fordybe sig, forankres i lokalområdet, indvie nye jazzmusikere 

og tilhørere samt skabe engagerende forstyrrelser i samfundets randområder. 

For det andet, så viser afhandlingens analyser, at denne jazzkultur lever, 

udvikler sig og transmitterer sig selv mellem generationerne igennem den aktive, 

aurale deltagelse i jazzperformances. Her anbefaler jeg, at der skabes ny viden 

om udvikling af musikuddannelser, der kan rumme denne performance-, 

traditions- og erfarelsesdrevne rytmiske musikkultur. Som proceskultur 

betragtet er jazzkulturen optaget af socio-musikalske skabelsesprocesser frem 

for resultat- og værkorienterede produktionsformer, og de senere års stigende 

fokus på kunstnerisk refleksion, koncept- og produktudvikling som centrale 

elementer i den rytmiske musik står i modsætning til jazzkulturens fokus på 

auralitet, erfarelse og transmission af musikkultur gennem live jazzperformance. 

For det tredje, så afdækker afhandlingen en række jazzperformance 

situationer, der er båret af et overskridende engagement i forankringen og 

forstyrrelsen af forskellige generationer af tilhørere og lokalområder og –
kulturer. Som afhandlingen viser det, er jazzkulturen båret af stærke traditioner 

for social intervention og fællesskabelse, og jeg anbefaler, at der skabes ny viden 

om dette felt gennem konkrete socio-musikalske eksperimenter, der kan 

udforske og udfordre jazzkulturens potentiale for at vise nye veje og måder at 

skabe, udvikle sig og leve sammen i vores samfund.   
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ENGLISH SUMMARY 

The aim of this thesis is to contribute with knowledge of how jazz musicians, club 

owners and audiences create the necessary conditions for making possible 

experiences of a surplus of intensified meaning through jazz performances. This 

is done by analyzing jazz musicians’ small group jazz performances in an aesthetic 
experiential perspective based on a reading of literatures on jazz performance 

and jazz improvisation together with empirical studies in Copenhagen and New 

York. The main argument of the thesis is that aesthetic experience (erfarelse) as 

a concept for enhanced aesthetic experience in combination with aurality as a 

special kind of communication through music may further a new understanding 

of jazz performance. The thesis thus situates itself as a scientific contribution to 

music- and jazz research inspired by philosophical aesthetics. 

The thesis uncovers a jazz culture that in many respects opposes the 

practice of Western culture of commodifying and essentializing music in 

competitive forms of products and art concepts. The thesis proposes a theory of 

aesthetic experience (erfarelse) in jazz performance in the form of an enhanced, 

elevated everyday experience that may be comparable with the Western 

concept of art but nevertheless is essentially different. The jazz culture studied 

does not express itself first and foremost through commodified and concept 

driven music works but rather as socio-musical jazz performances that have no 

physical existence as objects in the world; these ephemeral musical events exist 

as living places actualized by the socio-musical aesthetic experiences of engaged 

jazz musicians, club owners, and audiences creating and interpreting jazz music. 

In addition to contributing to a revised understanding of the relations 

between jazz improvisation, jazz performance, and jazz culture, the thesis 

proposes a new understanding of jazz performance as a socio-musical cycle 

driven by distinct aesthetic experiences. The thesis thus contributes theoretically 

both with a theory of aesthetic experience dimensions in jazz and a typology of 

jazz performance that points to an understanding of jazz performance as ways of 

creating, developing and transmitting jazz music through the generations.  
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DANSK SAMMENFATNING 

Formålet med denne afhandling er at skabe viden om, hvordan jazzmusikere, 

publikum og musikarrangører sammen skaber betingelser, der gør det muligt at 

opnå udvidede oplevelser gennem jazzperformance. Dette gøres ved at 

analysere jazzmusikeres smågruppe performancepraksis i et erfaringsteoretisk 

perspektiv ud fra en læsning af litteraturer om jazzperformance, 

jazzimprovisation og erfaringsteori samt empiriske studier i København og New 

York. Afhandlingens hovedargument er, at erfarelse som et begreb for udvidet 

oplevelse samt auralitet som et begreb for en særlig kommunikationsform i 

musikken kan bidrage til en ny forståelse af jazzperformance. Afhandlingen 

placerer sig således som et bidrag til musik- og jazzforskning med inspiration fra 

filosofisk erfaringsteori. 

Afhandlingen afdækker en jazzkultur, der i mange henseender modsætter 

sig den vestlige kulturs praksis med at objektgøre og essentialisere musik i 

konkurrencedygtige produktformer og kunstopfattelser. Afhandlingen opstiller 

en erfarelsesteori i jazzperformance som en form for udvidet, ophøjet dagligdags 

oplevelse, der nok kan sidestilles med vestens kunstbegreb, men som er 

væsensforskellig fra det. Denne jazzkultur udtrykker sig ikke først og fremmest 

gennem vareliggjorte, ide- og konceptdrevne musikværker men derimod 

gennem socio-musikalske jazzperformances, der ikke eksisterer som objekter i 

verden; disse flygtige musikbegivenheder eksisterer som levendegjorte sociale 

rum igennem menneskers fælles erfarelser i skabelsen og fortolkningen af 

jazzmusik. 

Ud over at bidrage til en revideret forståelse af relationerne mellem 

jazzimprovisation, jazzperformance og jazzkultur, så lægger afhandlingen op til 

en revideret forståelse af jazzperformance som et socio-musikalsk kredsløb 

drevet af distinkte erfarelsesdimensioner. Afhandlingen bidrager teoretisk dels 

med en teori om erfarelsesdimensioner og dels med en typologi for 

jazzperformance situationer, der giver mulighed for at forstå jazzperformance 

som jazzkulturens måder at skabe, udvikle og transmittere jazzmusik og 

jazzkultur mellem generationerne.   
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Jørgen Svare (klarinet) 

Katrine Suwalski (tenorsaxofon) 

John Tchicai (tenorsaxofon) 

Jesper Thilo (tenorsaxofon)



  

 

JENS SKOU OLSEN _ 

AT SPILLE PÅ ØRET ¸ 346 

Appendiks 2: Liste over figurer 
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Figur 2: Fordelingen af Jamsession scener i København november 2014. ................... 158 
Figur 3: La Fontaine, februar 2014. Egne fotos. ............................................................ 161 
Figur 4: Jesper Løvdal Kvartet på La Fontaine, februar 2014. ....................................... 165 
Figur 5: Frands Rifbjerg (dr) og Daniel Franck (b) på La Fontaine. ................................ 166 
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Figur 7: Vigtige jamsession scener i New York, november 2014. .................................. 170 
Figur 8: Jamsession scener I Greenwich Village. ........................................................... 171 
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Figur 10: Begyndelsen af David Naders klaversolo. ...................................................... 177 
Figur 11: Why Not Jazz Room, Greenwich Village. Fotos: Nikolaj Hess ........................ 184 
Figur 12: Why Not Jazz Room, februar 2014. ................................................................ 187 
Figur 13: Dexter Gordon med børn på Lilleskolen i Lyngby 1967. DR 1967. ................. 204 
Figur 14: Bartof Cafe på Frederiksberg, København, maj 2014. Eget foto. ................... 208 
Figur 15: Ejer og booker af Bartof Cafe Joakim Friis-Holm. ........................................... 209 
Figur 16: Christina von Bülow Trio i midt 1980erne. Eget foto. .................................... 211 
Figur 17: Christina von Bülow Trio 2015. Foto: Stig Robert Lending. ............................ 212 
Figur 18: Gruppeprøve i Christina von Bülows stue. ..................................................... 214 
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Figur 25: Benita Haastrup DRUMDRUM. ...................................................................... 241 
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Figur 35: Jazzmobile, Harlem 1978. Foto: Tom Marcello. ............................................. 266 
Figur 36: Kulturvejleder Niels Ladefoged, Osramhuset på Nørrebro. ........................... 268 
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Odd Fellow Palæet, 284 
Offentlighed, 16 
Ontologi, 115 

dimensioner, 46 
forandringskraft, 49 
musikkens, 42, 50 
social, 140, 142 
udtryk for selvet og ’den anden', 

50 
Onyx Club, The, 153 
Opdragelse, 93, 100 
Operaen, 197, 210 
Operaen på Holmen, 33 
Oplevelse, 11, 16, 18, 24, 79 

af immanent transcendens, 140 
af intensiveret mening, 284 
af lydmønstre, 127 
af æstetisk sandhed, 285 
Aha-, 279 
aural, 48, 132 
dagligdags, 281 
fælles-, 242 
guddommelig, 138 
i feltarbejdet, 65 
nedslående, 156 
objekter, 138 
religiøs, 192 
subjektiv, 296 
transformativ, 189 
udvidet, 21, 25, 41, 132, 133 
uforventet, 34 

æstetisk, 120 
Oprør, 7, 12, 91, 111, 153, 263 

jazzens, 143 
mod gældende normer, 116 
trang, 7 

Oralitet, 92, 125 
-dialog, 83, 218 
tradition, 48, 132 

Osramhuset, 256, 267, 269 
Palæ Bar, iii 
Parafrasering, 74 
Park Café, 204 
Passion, 162, 165, 203 

båret af, 193 
Patchwork, 79 
Perdido Street, 259 
Performativitet, 35 
Personlig, 41, 74, 100, 185, 186, 

210 
ambition, 163 
bekendelse, 92, 108, 200, 213 
eksperiment, 44 
engageret i, 87 
identitet, 134 
kamp, 230 
rum, 49 
touch, 61 

Peru 
musikperformance i, 134 

Poesi, 10, 53, 136 
-kraft, 256 

Poetisk tydning, 76 
Polarisering, 12 
Politiken, dagbladet, 1 
Polytonalitet, 94 
Popmusik, 6, 10, 269 
Populærmusik, 26, 105 
Pop-up, 32, 35, 297 
Praksis, 12, 17, 42, 62, 70, 91, 119, 

178, 233 
aural, 23, 188, 277 
-baseret viden, 78 
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diskursiv, 48 
etisk båret, 55 
forsknings-, 28 
-fællesskab, 29, 144 
-instrumental, 70 
pædagogisk, 129 
-rum, 163 
selvorganiserende, 33 
solist-, 162 
spontan, 102 
tavs, 296, 298 
værdineutral, 16 
æstetisk, 51 

Praksisteori, 23, 140, 143, 163, 196 
Privat, 5, 34, 74, 136, 214, 285 

diskurs, 83 
område, 85 

Processuel, 29 
Professionel, 75 
Professionsorientering, 34 
Psykologi, 93 
Publikum, 31, 49, 50, 120, 123, 124, 

135, 221, 227, 231, 254, 311 
applaus, 235 
-opmærksomhed, 120 

Pædagogik, 26, 62, 162 
-improvisations, 95 

Race, 15 
Radio, 26 
Rammeaftale, 6 
Regionalt spillested, 5, 13 
Rekontekstualisering, 12, 81 
Relation 

mikrosociale-, 37 
Respondenter, 67, 79, 88 
Restaurant Ben Webster, 204 
Restaurant Oasen, 305 
Reverse analysis, 95 
Riverboat, 258 
Rockmusik, 1, 6, 7, 10, 46, 196, 269 
Rytmegruppemusiker, 67, 69, 218 

Rytmisk Musikkonservatorium, iii, 
162 

Samfund 
-videnskab, 16 

Sammenhængskraft, 13 
Sammenspil, iv, 29 
Samskabelse, 30 
Samsø Festival, 299 
Samtalebasering, 74 
Samtid 

-kunstform, 7, 8, 10 
-kunstnerisk, 12 
-udtryk, 8 

Savoy Ballroom, 281 
Sedimentering, 8 
Seismograf, 10 
Selvorganisering, 33 
Situeret læring, 23, 140, 280 
Skindbuksen, iii, 204 
Skolekoncert, 240 
Skriftlighed, 125 
Skype, 80 
Slaver, 121 
Small’s Jazz Club, 148, 170, 172 
Smalt jazzbegreb, 22 
Smoke, 170 
Smågruppe, 21 
Social 

-gennemslagskraft, 26 
-kræfter, 18 

Socialforskning, 17 
Socialvidenskab, 19, 57, 72 

dialogisk intersubjektivitet, 90 
gyldighed, 89 
objektivitet, 89 
-poetisk, 83 
pålidelighed, 89 
subjektivitet, 89 

Sociologi, 50, 93 
Sociologisk fantasi, 72 
Socio-musikalsk, 49 

antændelse, 314 
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musikbegivenhed, 271 
oplevelse, 320 
-samvær, 30 

Sofiekælderen, 4 
Sousafon, 22 
Spille på døren, 33 
Spillejob, 32, 122 
Spillested, 23, 49 

-økologi, 8, 13 
Spillestedsordningen, 207 
Spiritualisering, 112 
Spontanitet, 29 
Sprog 

jazzmusikkens, 95 
Statens Kunstråd, 207, 243 
Statens Musikråd, 205 
Sted, 75 
Stemthed, 31 
Studerende, 35 
Subjektivistisk relativisme, 72 
Subjektivitet, 88 
Sunset Jazz Prisen, 242 
Swingmusik, 22 
Søråshøgda Skole, 245 
Tailgate trombone, 259 
Tea Lounge, 170 
Teknologi 

udvikling, 128 
Temporal irreversibilitet, 150 
Teoretisk mætning, 78 
The New Black Music Movement, 

114 
The New Thing, 115 
Three Deuces, The, 153 
Times Square, 310 
Tivolis Koncertsal, 210 
Tradition, 22 

-bevidsthed, 22 
-båret, 26 

Transcendens, 139 
Transmission, 121, 130 
Transskription, 81 

-rekonstruerende, 81 
Turné, 71 
Tykke etiske begreber, 16 
Uddannelse, 70 

-forløb, 34, 70 
-institution, 29 
-planlægning, 44 
-system, 121 

Uhøjtidelig, 11 
Ulighed, 18 
Undersøgelsens design, 72 
Undervisning, 34 
Undren, 18 
Unicorn Jazz, 10 
Univers, 237 
Universalitet, 133, 169 
Vareliggørelse, 48 
Vestlig notation, 48 
Veteraner, 31 
Viden, 16 

-ressource, 44 
Videnskab, 41 

-håndværk, 72 
kulturskabte grænsedragninger, 

41 
magt, 48 

Videnskabelig, 17 
Videomateriale, 28 
Village Vanguard, 122 
Vinterjazz, 213 
Vognporten, 204 
Vulgaritet, 151 
Værdier, 16, 112, 115 

-og dannelse, 8 
Værdifri, 17 
Værdifuld viden, 18 
Værtshus, 71 
Wessels Kro, iii, 204 
Why Not Jazz Room, 170, 183 
Wow, 32, 280 
Yoruba, 105 
Youtube, 86, 125, 216 
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Zinc Bar, 170 
Æstetik, 112 

afvisningens, 116 
dyd, 52 
ejerskab, 115 
ikonisk fantasi, 51 
-oplevelser, 134 

praksis, 51 
sandhed, 19, 135 
-værdi, 27 

Økonomi, 93 
Øvelokale, 29 
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Denne afhandling vil gerne rette en tak til de medvirkende danske og 

amerikanske jazzmusikere samt de jazzmusikere, der gennem utallige uformelle 

samtaler og diskussioner, musikalske samarbejder og skriftlige dialoger gavmildt 

har delt deres viden og kunnen. På den måde ønsker afhandlingen at anerkende 

deres musikerskab og inspirerende indsigt i jazzkulturen. Denne viden tilhører 

ikke afhandlingen men fuldt og helt musikerne og jazzkulturen selv; derfor tak til: 

 

CHRISTINA VON BÜLOW ∙ MARC MOMMAAS ∙ JESPER LØVDAL ∙ 
ANDREAS TOFTEMARK ∙ SIMON THORSEN ∙ CHRIS WASHBURNE ∙ 
NIKOLAJ HESS ∙ JOHANNES WAMBERG ∙ MATTHIAS PETRI ∙ HUGO 

RASMUSSEN ∙ TOMAS RAAE ∙ BENITA HAASTRUP ∙ ANDREAS 

SVENDSEN ∙ ANDERS PROVIS ∙ JESPER SCHIERLING ∙ KENNETH 

AGERHOLM ∙  FLEMMING AGERSKOV ∙ JACOB ANDERSKOV ∙ 
PERNILLE BEFORT ∙ JESPER BODILSEN ∙ MORTEN CARLSEN ∙ BENT 

CLAUSEN ∙ ANDERS CHRISTENSEN ∙ JACOB CHRISTOFFERSEN ∙ 
PETER DANEMO ∙  PETER DANSTRUP ∙ LISBETH DIERS ∙ PIERRE 

DØRGE ∙ CLAUS FINDERUP ∙ JACOB FISCHER ∙ DANIEL FRANCK ∙ 
TOMAS FRANCK ∙ LENNART GINMANN ∙ EDDIE GOMEZ ∙ OLE 

KOCK HANSEN ∙ MIKKEL HESS ∙ KLAVS HOLMAN ∙ GREGORY 

HUTCHINSON ∙ BENT HAASTRUP ∙ LEE KONITZ ∙ JONAS JOHANSEN 

∙ LEIF JOHANSSON ∙ ANDERS JORMIN ∙ KRISTIAN JØRGENSEN ∙ JAN 

KASPERSEN ∙ MARTIN KLAUSEN ∙ MAJ-BRITT KRAMER ∙ SØREN 

KRISTIANSEN ∙ OLE ”FESSOR” LINDGREN ∙ OLE MATHIESSEN ∙ 
MORTEN LUND ∙ FREDRIK LUNDIN ∙ PETER MARROTT ∙ HELLE 

MARSTRAND ∙ KAARE MUNKHOLM ∙ SVEN-ERIK NØRREGAARD ∙ 
KRESTEN OSGOOD ∙ FRANDS RIFBJERG ∙  RIKKE SCHELDE ∙ AYI 

SOLOMON ∙ MARIE LOUISE SCHMIDT ∙ ANDY SHEPPARD ∙ BO 

STIEF ∙ LARS STORCK ∙ JØRGEN SVARE ∙ KATRINE SUWALSKI ∙ JOHN 

TCHICAI ∙ BUTCH LACY ∙ JESPER THILO ∙ TRINE-LISE VÆRING 
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