
Kulturøkologi: Kan vi 
herhjemme fremelske de 
næste globale 
verdensstjerner? 
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Kronik: Denne tekst handler om at tænke økologisk om kultur. 

Jeg har skrevet den til lyden af Nirvana, så lad os starte der. Selvom jeg selv bedst 
kan lide den smadrede og mørke ’Bleach’, så var det ’Nevermind’, der i 1991 satte 
Krist Novoselic, Dave Grohl og Kurt Cobains angstfyldte rocksange og byen Seattle 
på det musiske verdenskort. Der var andre bands fra det nordvestlige hjørne, der 
delte ånden: Pearl Jam, Alice In Chains, Mudhoney, Soundgarden. Man spurgte: 
hvad har de gang i deroppe? Hvorfor kommer der så mange gode bands derfra? 

Modemagasiner spottede hurtigt tøjstilen, og Grunge blev udråbt som det nye: 
langt hår, støvler, shorts og den ikoniske skovmandsskjorte. Nu skulle man se ud, 
som om man ikke gav en fuck for det etablerede samfunds værdier. Og man skulle 
lyde sådan. Grunge blev betegnelse for en musikgenre, der måtte rumme en 
eksplosion af bands, der kombinerede catchy melodier, forvrængende guitar, en rå 
produktion og et mildt depressivt verdenssyn. I dag 30 år efter har ’Nevermind’ 
solgt millioner af kopier og opnået status som populærkulturel klassiker: Here we 
are now, entertain us! og så videre… 

Nirvana er et interessant band, fordi man grundlæggende kan forklare dem på to 
vidt forskellige måder: sat på spidsen vil den ene forklaringsramme forstå Nirvana 
som en samling musikalsk talentfulde individer, der arbejdede hårdt for deres 
succes og som indgik en kontrakt med et pladeselskab og et management, som 
kunne løfte dem og lave god forretning på den fængende angst. 



Lad mig i mangel af bedre kalde det for den nyliberale fortolkning. Den er 
en heroisk fortælling om at overkomme alle odds. 

Den anden forklaringsramme vil forstå Nirvana som en gruppe musikere blandt 
mange andre musikere, som interagerede, inspirerede, udfordrede, konkurrerede 
og samarbejdede med hinanden i et komplekst socialt system. Dette sociale system 
var (og er) indlejret i et større socialt, økonomisk, og materielt system af 
spillesteder, bookere, managements, barer, øvelokaler, instrumentbutikker, 
pladebutikker, studier, festivaler, pladeselskaber, radiostationer, DJs, 
musikmagasiner, MTV, rettighedsvaretagere og ikke mindst alle dem, der lyttede 
til og brugte deres lønkroner på musikken (og øllene). 

Lad mig kalde denne forklaringsramme for den kulturøkologiske fortolkning. Det 
er nærmest en anti-fortælling, fordi den handler om noget så kedeligt som 
velfungerende og vedligeholdt kulturel infrastruktur. 

Begge rammer kan forklare Nirvana. Men forskellen er, at den sidstnævnte kan 
forklare dem uden at romantisere eller mystificere dem som unikke talenter eller 
ensomme genier: Nirvana blev gode, fordi de var vokset frem af en lokal 
kulturøkologi, der muliggjorde netop deres lyd og musik. Novoselic, Grohl og 
Cobain tilhørte et miljø, der gjorde dem i stand til at gøre, hvad de gjorde. 

It smells like teen spirit 

I 2004 offentliggjorde Seattles Office of Economic Development en rapport 
udarbejdet af forskere fra University of Washington. Rapporten bar den afmålte 
titel ’The Economic Impact of Seattle’s Music Industry’. Den kortlægger og 
beskriver den virkelighed, som udgør de materielle, sociale, kulturelle og 
økonomiske rammer for musik i USAs nordvestlige hjørne. På en måde er 
rapporten også et forsøg på at besvare spørgsmålet: hvordan opdyrker vi det næste 
Nirvana? Jeg kan levende forestille mig, at det samme spørgsmål er blevet fremført 
i Danmark, blot med andre navne: Aqua, Mø, Volbeat. Hvordan skaber vi det 
næste store eksporteventyr? 

Et typisk svar har siden 90’erne været, at vi skal understøtte ‘vækstlaget’. Det er 
blandt vækstlaget, at vi skal finde det nye, det spændende, det ‘finurlige’. Logikken 



lyder, at hvis det er på de små scener, at den nye kunst bliver fremført og forfinet, 
og her vi kan spotte ‘talenterne’, så kan vi ved at understøtte dette vækstlag af 
talenter fremelske en ‘morgendagens stjerne’. 

Men hvordan støtter man et vækstlag? Programmer for talentudvikling? Boot 
camps for bands, hvor de kan lære at bevæge sig velkoreograferet på scenen? 
Sangskriverværksteder? Støtte regionale spillesteder med midler øremærket til 
små bands? Der er isoleret set ikke noget galt med sådanne initiativer. 
Spørgsmålet er blot, om de støtter det, man tror. 

Når jeg kritiserer begrebet om vækstlag, så er det ikke for at kritisere den nye 
kunst eller dem, der vokser i popularitet. Det er den romantiske ide om de 
isolerede genier, dem hvis talent man kan fremelske ved de rette virkemidler, og 
den tilhørende ide, at kulturpolitikken bør have til formål at konkurrencesikre 
kunst. 

Set fra et kulturøkologisk perspektiv bør kulturpolitik slet ikke handle om at 
fremelske ‘stjerner’, men om at vedligeholde og pleje bæredygtige miljøer for 
kulturskabelse og kulturdeltagelse. Det kan man gøre på mange måder. Man 
kunne for eksempel gøre noget så kedeligt og tilsyneladende ikke-entreprenant, 
som at vedligeholde en stab af kompetente, engagerede og tilegnede 
kulturmedarbejdere i kulturhuse og biblioteker - i kontrast til at gøre dem 
selvbetjente. 

Hvad er en kulturøkologi? 

Selvom økologibegrebet har over hundrede år på bagen, så er begrebet 
kulturøkologi af nyere dato. Det er siden starten af dette årtusind kommet i brug i 
kulturforskning. 

Kulturøkologi kan forstås som et system af komplekse gensidige afhængigheder, 
der former efterspørgslen efter og produktionen af kunst og kulturtilbud. Når jeg 
foreslår at tænke økologisk om kultur, så er det fordi økologibegrebet bedre 
anskueliggør, hvordan kultur opfører sig, hvis man undersøger både udøvende 
kulturskaberes praktiske hverdag og kulturbrugeres ditto. Samtidig peger økologi 
mod et ideal om bæredygtighed - i dette tilfælde kulturel bæredygtighed. Med 



kulturel bæredygtighed mener jeg en kulturøkologis evne til at opretholde og 
udvikle betingelser for udfoldelse af kulturliv. Denne definition er et forsøg på at 
begribe det nødvendige forhold mellem et fungerende kulturliv, der løbende 
udvikler sig, og dets betingelser. 

Kulturøkologi er komplekse adaptive systemer. Det er i deres kompleksitet, at 
deres bæredygtighed hviler. At udvikle og støtte en kulturøkologi er en tricky sag 
og der er ikke noget enkelt quick fix - det er altså næppe tilstrækkeligt at fastholde 
kompetente, engagerede og tilegnede kulturhusmedarbejdere. Det er især svært, 
fordi en kulturøkologi er et komplekst system. Det er derfor ikke altid til at regne 
ud, hvad de passende tiltag er. 

Jeg har samlet nogle af de elementer, som forskning peger på, som afgørende 
betingelser for en bæredygtig kulturøkologi - og en musikøkologi for den sags 
skyld. Undervejs, når du læser, kan du reflektere over, hvordan Nirvana mon 
passer ind? 

Der er en funktionel kulturel infrastruktur 

En funktionel kulturel infrastruktur består af et væld af organisationer og 
forbindelser mellem dem. Blandt disse er søjleorganisationerne centrale. Det er 
dem, der skaber plads til forskelligartede kunst og kulturaktiviteter. Det er i en 
dansk kontekst typisk biblioteker, medborgerhuse, egnsteatre og kulturhuse, som 
traditionelt har været drevet for offentlige midler eller med frivillig arbejdskraft. 
Musik-, billed-, teater-, film- og forfatterskoler udgør ligeledes søjleorganisationer 
for både unge og ældre kulturskabere. 

Det er kombinationen af konkrete søjleorganisationer, der udgør den stabile 
struktur i en specifik kulturøkologi. De skaber plads, og de har stabile 
åbningstider. Samtidig er det ligeledes søjleorganisationerne, der typisk har den 
største og mest forskelligartede gruppe af brugere, og de har kompetente, 
engagerede og tilegnede medarbejdere. Fordi søjleorganisationer har den højeste 
grad af forbundethed, er de med til at forøge kompleksitet, og de skaber veje, hvor 
ideer, økonomi, ting, mennesker, æstetiske udtryk kan bevæge sig mellem 
organisationer. 



Søjleorganisationer har funktion som knudepunkter i økologien. Isoleret til en 
musikøkologi er spillesteder ofte søjleorganisationer, og her er det vigtigt at have 
tungen lige i munden: et spillested er alt fra Royal Arena til Bent J’s jazzbar. Første 
gang Green Day spillede i København var det i Ungdomshuset. Tænk Thomas P 
Hejles ungdomshus og dansk hip hop-historie. Montmartre og jazz, Mayhem og 
noise. 

Hvis man betragter de store spillesteder som endepunktet for et bands udvikling, 
så kan de små steder hurtigt fremstå og blive behandlet som ‘trædesten’, som den 
såkaldte ‘vækstlags’ tanke giver anledning til. Kulturøkologisk set er det dog en 
meningsløs måde at begribe dem på. Det er mere præcist at betragte spillesteder 
som knudepunkter, der tilsammen skaber en infrastruktur hvor musik, musikere, 
teknisk crew, publikum, anmeldere, tariffer, rettigheder og ideer cirkulerer. 

Stat, marked og græsrødder 

Koblinger mellem kunst og kulturorganisationer, der drives for offentlige midler 
(skat), midler fra salg (marked) og midler tilvejebragt fra civilsamfund (ulønnet 
arbejde) gennemsyrer kulturøkologier. Grænserne mellem de tre domæner er ikke 
skarpt bevogtet, og megen kulturel udvikling sker på tværs af domænerne. Måske 
eksisterer der konkrete samarbejder og partnerskaber mellem offentlige 
institutioner, kommercielle organisationer og civilsamfund. Tænk bare på 
musikfestivaler. Nogle af dem er organiseret som almennyttige foreninger drevet 
af en stor mængde frivillige. De indgår i partnerskaber med kommercielle 
virksomheder og fungerer på markedsvilkår i form af entréindtægter. 

Men måske bliver de også støttet med statslige eller kommunale midler eller 
ressourcer. Koblingen mellem organisationer af forskellig art skaber kompleksitet, 
og det muliggør, at forskelligartede ressourcer såsom personer, ideer, ting, 
opmærksomhed, viden, erfaring og ikke mindst kapital kan cirkulere. Et system 
sammensat af mange løse koblinger har en høj tilpasningsdygtighed. Det har 
modstandskraft. Det betyder altså, at det handler om forskellige organisationer 
koblet på forskellige måder. 

Organisatorisk diversitet 



I forlængelse af ovenstående, så er netop diversitet i organisationsformerne et træk 
ved en bæredygtig kulturøkologi. Fra de politisk styrede og stramt bureaukratiske 
organisationer til de løst koblede sociale grupper. Hvis man fastholder, at en 
kommunal kulturforvaltning og en gruppe skatere tilhører den samme økologi, så 
vil man kunne undersøge, hvordan de indtager forskellige roller, som gør noget for 
både den samlede økologi og for hinanden. 

Nogle gange er effekterne åbenlyse og koblingerne direkte. Andre gange er 
effekterne dunkle og koblingerne indirekte. Måske bidrager skaternes 
selvorganiserede kultur til at skabe bredde i kulturøkologiens tilbud til unge 
samtidig med de kommunalt organiserede kulturhuses og ungdomsskolers 
formaliserede tilbud. Måske bidrager skaterne til at skabe aktivitet i provinsbyen 
efter butikkernes lukketid, og måske rækker en kommunal kulturkonsulent ud til 
skatergruppen og hjælper dem med at organisere en skatepark i byen? 

Organisatorisk diversitet afføder både kompleksitet, dynamik, og udvikling i 
kulturøkologien. Der skal simpelthen være flere steder, der bliver drevet på 
forskellige måder, har forskellige størrelser, har forskellige formål, har forskellige 
økonomier og har forskellige tidshorisonter. 

Finkultur og grovkultur 

Endelig, så er det okay at skelne mellem at støtte såkaldt ‘finkultur’ og ‘grovkultur’ 
på forskellige måder, der svarer til deres behov. Ordene, som i sig selv er fjollede 
metaforer, henviser til forskelligartede ting, som alle er med til at skabe en 
kulturøkologis særegenhed, og de forskellige ting har forskellige behov. 

At der er punkbands og ballerinaer i samme by, er et udtryk for et diverst kulturliv 
og kan betragtes som en indikator på kulturel bæredygtighed. Punken har ikke 
brug for den samme type eller omfang af finansiering som balletten. Det er helt 
okay, det er distinkte kunstformer, men de eksisterer side om side, og ser man nøje 
efter, finder man ofte, at de nærer hinanden. Måske en koreograf har stået i 
køkkenet på Jagtvej 69? 

Dette er dog ikke et argument for ikke at forholde sig aktivt til måderne, hvorpå fin 
og grovkultur finder og vedligeholder finansiering og i bredere forstand, hvordan 



organisationer og kulturformer finder de ressourcer, de har brug for. For det er 
ikke et tilfælde, at det er lokale idrætsforeninger, der står bag mange af de danske 
musikfestivaler, og det er næppe et rent tilfælde, at det er ølsalg og statsstøtte, der 
finansierer den danske scene for rytmisk livemusik. Det er altid interessant og 
relevant at undersøge, hvordan ressourcer cirkulerer mellem forskelligartede 
kulturorganisationer. For hvis man følger ressourcernes vej igennem økologien, 
fører den ofte snirklede veje, og nogle gange bliver man sgu overrasket: måske 
viser det sig, at musikere fra et populært band finansierer deres musiske virke med 
SU, fordi de studerer. 

Kan man fremelske dette næste Nirvana? 

Tilbage til Seattle og Nirvana. 

At tænke kulturøkologisk om Nirvana indebærer, at lade deres 
mulighedsbetingelser træde i forgrunden. Det indebærer at stille tre spørgsmål: for 
det første, hvem er de konkrete personer, organisationer og spillesteder, som 
direkte har givet Nirvana hvilken hjælp og hvilke muligheder? For det andet, 
hvilke ideer kombinerede Nirvana, og hvor kom de fra? Dette handler både om 
konkrete inspirationskilder såsom Sonic Youth, Hüsker Dü og Bikini Kill, men 
også om bredere genremæssige ideer såsom hardcore punkens voldsomhed, 
støjrockens måde at forvrænge guitar og bas på, eller indiepoppens melodier. For 
det tredje, hvordan har de gældende økonomiske, sociale, kulturelle og materielle 
vilkår påvirket Nirvanas aktiviteter? 

Kan man besvare disse tre typer spørgsmål kan man redegøre for Nirvanas 
mulighedsbetingelser uden at fratage bandet dets særegenhed og betydningen af 
Novoselic, Grohl og Cobains samarbejde, men uden at ophøje dem til særlig 
talentfulde genier eller at tilskrive deres succes ren vilkårlighed. 

Som forskningsfelt er kulturøkologien ikke foreskrivende. Men skulle jeg alligevel 
vove pelsen og besvare spørgsmålet, om man kan fremelske det næste Nirvana, så 
ville jeg sige: nej. Det er det kedelige svar, fordi kerne af kulturøkologisk tænkning 
handler om at vedligeholde og udvikle kulturøkologiens infrastruktur uden 
nødvendigvis at vide, hvad det fører til. 



Man kan derfor ikke fremelske det næste Nirvana. Men man kan nå meget, meget 
langt ved at skabe og vedligeholde en modstandskraftig og dynamisk 
kulturøkologi, som muliggør dem. 

 


