Kvinder i musikken
En aften sidste år i september måned fandt jeg Dansk Kvindebiografisk Leksikon frem, og bladrede lidt rundt i den. Da jeg stødte på navnet Grethe Kolbe stoppede jeg op. Som barn og ung hørte jeg hende
dirigere Danmarks Radios Underholdningsorkester.
Dengang vidste jeg ikke at en kvindelig dirigent var et særsyn, det
ved jeg nu.

Danmarks første kvindelige professionelle orkesterdirigent Grethe Kolbe
I 1945 spåede Grethe Kolbe i et interview. „Om 50 Aar er der sikkert
mange Kvinder her i Landet som dirigerer” Hendes spådom gik ikke
i opfyldelse. Grethe Kolbe er en af de få kvinder der har bestridt en
orkesterdirigentstilling på højt plan og i en lang periode.
Hun oplevede at blive afvist fra en koncert i Holland, hvor arrangørerne ikke på forhånd vidste, at det var en kvinde, de havde engageret. I 1930 startede hun et amatørorkester på FKFK (Frbg. Kommunale Fortsættelseskursus), hvor hun i forvejen ledede et sangkor.

Koble, Grethe Inga
1910-97, diregent
*12. 12. 1910 på Frbg
†13. 5. 1997 smst.
Forældre:
Værkmester Hans Peder
K. Møller (1882-1960)
og Margrethe Marie
Frida Møller (1880-1976)

Foto: Fyens Stiftstidende
November 1955
„Harlekin” Radioens
Underholdningsorkester
dirigeret af Grethe Kolbe
1948
https://www.
youtube.com/
watch?v=0GHR6NyfOPI
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Det blev senere til Grethe Kolbes Orkester med 70 musikere. Orkesteret holdt fra 1936 årlige koncerter i Odd Fellow Palæet og mange
andre arrangementer. I 1945 dirigerede Grethe Kolbe, som den første
danske kvinde det Kgl. Kapel, i anmeldersen blev hun rost især for sin
Tjajkovskij. Først i 1951 efter 20 års dirigentvirksomhed lykkedes det
hende at få fast ansættelse for et professionelt orkester Danmarks
Radios Underholdningsorkester, som hun ledede indtil 1978. Under
GK’s ledelse voksede orkestret fra 20 til 60 musikere.1

Er Grete Kolbes spådom så gået i opfyldelse?
I juni 1992 udgav foreningen Kvinder I Musik et tema nummer om
Kvindelige dirigenter. Eva Riger skriver i en artikel: „Billedet af den
succesrige dirigent er forbundet med den mandlige identitet.” … „og er
dermed belastet med flere tabuer end noget andet erhverv ” - Af den
dirigerende forlanger man lederskab, autoritet og evnen til et stort
åndeligt overblik. Disse egenskaber har man altid frakendt kvinder.
„En kvindelig dirigent angriber således kærnen i den patriarkalske
tankegang” På grund af denne tankegang har kvinder historisk ikke
haft mulighed for at blive optaget og få uddannelsen som dirigent.
Esther Bobrova er den eneste kvinde der, da artiklen blev skrevet
i 1992, har gennemgået den tre årige konservatorieuddannelse til
dirigent i Danmark, hun fik sin eksamen i 1982. Det var svært for
hende at få tilstrækkeligt med opgaver, hvorfor hun i 1985 startede
sit eget foretagende, nemlig ”Børneoperaen” og senere „De unges
opera-teater”

”Billedet af den
succesrige
dirigent er
forbundet med den
mandlige identitet.”
… ”og er dermed
belastet med flere
tabuer end noget
andet erhverv ”

Læs mere om
Esther Bobrova:
http://estherbobrova.com/

Hvordan ser det så ud i dag?
En søgning på kvindelige dirigenter af symfoniorkestre gav et nedslående resultat. Man skal være ualmindelig heldig for at finde en kvinde
på dirigentpodiet. Men da intet tyder på at kønnet har betydning for,
om man er særlig egnet til at være dirigent, må man gå ud fra at der
er nogle talenter derude, vi går glip af.
En af de få kvindelige dirigenter, er den amerikanske dirigent Marin
Alsop. Et internationalt ikon i musikverdenen, hvor hun blandt andet har været med til at nedbryde barrierer for kvindelige dirigenter.
Derfor mener hun, at hun har et ansvar for at tale om ligestilling og
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har udtalt: „Når unge kvinder ser mig,
gør det en forskel. Så tænker de: ’Hvis
hun kan gøre det, så kan jeg også.’”
Marin Alsop blev i september 2017
udnævnt som dirigent for Baltimore
Symphony Orchestra og blev dermed den
første kvinde, der blev chefdirigent for
et stort, amerikansk symfoniorkester,
og hun var den første kvinde, der stod
bag dirigentpulten under det traditionsrige ’Last Night of the Proms’ i London.
Tine Byrckel skriver den 22. maj 2015
i Information2
„Eftersom ingen bevidst diskriminerer,
må grunden til skingrende kønsubalancer selvfølgelig være noget helt
andet. At mænd er dygtigere for eksempel. Mere kvalificerede. At de for
eksempel langt oftere er geniale?” ….
„Inden for kunst er det især i klassisk musik, at denne ’bias’ har kunne omgås. Ved blot at gøre noget så nærmest latterligt som at lade
musikere, der søgte stillinger i symfoniorkestre, spille bag en skærm
ved auditions, er antallet af ansatte kvinder i store amerikanske symfoniorkestre steget markant fra omkring 10 procent til 45 procent.
Indtil da svor alle, at de blot valgte den mest kvalificerede ansøger.
Man må koldt og kynisk konstatere, at geni ikke kan høres, hvis det
har bryster.”

Hvordan ser det så ud indenfor den rytmiske musik?
I videnskab.dk juni. 2017 skriver den australske professor i musik
Cat Hope. Der er en overvægt af mænd i det rytmiske musikmiljø og ikke mindst i jazzverdenen, hvor de kvindelige instrumentalister
fortsat udgør en minoritetsgruppe. Hvorfor er kønsfordelingen skæv,
og hvordan retter vi op på den?
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Nina Simone og Kate Ceberano er letgenkendelige og berømte jazzartister. Men på tværs af jazzverdenen er kvinder underrepræsenterede i en foruroligende grad. Der findes relativt få kvindelige jazzkomponister og instrumentalister
Mange kvindelige instrumentalister føler, at de skal være bedre end
deres mandlige kolleger for at kunne optræde og samle et publikum,
og visse musikere er endda af den overbevisning, at visse instrumenter er bedre egnede er til mænd end kvinder.

Jazz og de maskuline stereotyper
Forskning afslører, at jazz i vid udstrækning indordner sig under maskuline stereotyper, når det gælder kvinder, der optræder live. Kvindelige sangere fortæller, at deres kjole og krop bliver kommenteret.
Kvindelige jazzmusikere er mindre tilbøjelige til at være i lederrollen. Improvisation i en gruppe inkluderer at anføre og efterfølge, at
give plads og passe ind i takt med, at musikken udvikler sig. Men
kvinderne i lederroller - både på og uden for scenen - bedømmes
hårdere end deres mandlige kollegaer.

Succesrige
kvinder anses for
at være
’for ambitiøse’.
Mange stærke
kvindelige ledere
bliver kaldt
´bossy´

Australien
På trods af at 50 procent af de australske musikstuderende er kvinder,
er blot 20 procent af kunstnere, der er registreret, så de kan modtage
APRA-royalities kvinder. Tallene afslører, at kvinderne ikke fortsætter med
musikken som en professionel karriere på trods af, at mange kvinder studerer musik.
Et hurtigt kig på højere uddannelsesinstitutioners websider afslører, at
mindre end 10 procent i gennemsnit af jazzmusik-akademikerne er kvinder. Ved visse australske universiteter er ingen af jazz-personalet kvinder.

Hvad skal der til for at forbedre kvindernes synlighed?
Anerkendelse af problemet er det første skridt. At arbejde på at få
flere rollemodeller, mange indflydelsesrige mennesker i branchen
„kan ikke se et problem”.
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Indførelse af kvoter for antallet af kvinder, der er omfattet af festival
programmering (for alle musikgenrer), er blevet foreslået. Men alle
artister ønsker at blive udvalgt på grund af deres talent og kunnen.
Derfor er det ikke så overraskende, at mange ikke bryder sig om
ideen om at blive udvalgt for at opfylde en kvote - ’så tallene balancerer’- da det virker som en symbolsk gestus.
Blindede audiens har også været på tale. Men da Jazzgrupperne i
højere grad sætter deres lid til uformelle netværk - og mandlige jazzmusikeres netværksvaner passer ikke altid de kvindelige musikere.
Aftaler og ordninger bliver ofte indgået efter koncerterne i baren,
hvor musikerne hænger ud, og det ikke altid det bedste sted for kvinderne at forsøge at indgå aftaler. Sexchikane i den australske livemusikindustri er for nylig blevet anerkendt som et alvorligt problem.

Mænd er mentorer for mænd
Forskning har vist, at mænd generelt er mere tilbøjelige til at fungere som mentorer for mænd end for kvinder. Men omvendt kan vi
ikke formode, at kvinder støtter hinanden eller endda har kendskab
til hinandens arbejde. Men vi kan alle støtte kvinder i jazz ved at
gå til deres koncerter, ved at købe deres albums og anerkende de
problemer, de står over for. Uddannelsesinstitutionerne bør opdatere
undervisningen, så man sikrer, at flere kvinder bliver repræsenteret.

JazzCamp for Piger
I Danmark forsøger vi faktisk at gøre noget ved den skæve kønsfordeling i jazzen. „JazzCamp for Piger” er for piger i alderen 10-15 år,
der har lyst til at blive undervist i jazz og improvisation og spille sammen med andre. JazzDanmark og Copenhagen Jazz Festival står bag
de populære camps, som finder sted hvert år i
vinterferien på musikskoler i hele landet.

Marilyn Mazur’s Future
Song Saturn Song
https://www.youtube.com/
watch?v=IWbWpj6AwWI

I 2017 var JazzCamp for Piger større end nogensinde med 200 deltagere på landsplan. I
januar 2018 fik JazzCamp for piger tre nye
ambassadører. Marilyn Mazur, tidligere kulturminister Marianne Jelved og saxofonist Maria
Faust.
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Marilyn Manzur mener „Musik giver først et helt og stærkt billede af
livet her på jord, når begge køn er med til at skabe den. Det gælder
både for komposition, lyd og udtryk. Det ville være trist, hvis musikken kun var et mandligt udtryksmiddel. Derfor er der også brug for,
at piger dyrker instrumenterne og den musikalske formning.”
Maria Faust siger om JazzCamp for Piger: „Jeg mener, det er et vigtigt
skridt på vejen til at skabe den nødvendige balance. Piger kan føle sig
mere afslappet og få tryghed sammen i musikken. Men i sidste ende
er det vigtigt, at piger/kvinder og drenge/mænd spiller sammen uden
at tænke over deres køn.”

Kun to ud af ti musikere i rytmisk musik er kvinder
I september/oktober nummeret af bladet MUSIKEREN 2015 bliver
hårdrock-sangerinde Rebecca Lou og jazzsaxofonist Maria Faust interviewet.
Rebecca Lou har i sin musikkarriere lagt ører til lidt af hvert møntet
på sit køn. ”Det virker lidt eksotisk for nogle, at en kvinde spiller
rockmusik. Men de vil også gerne have, at du er den allerbedste. For
ellers er din plads ikke berettiget. Og du må heller ikke være for sexet eller for smuk, for så er du
kommet for nemt til det. Så tages du ikke seriøst.
Bemærkninger som heavy/hard-rock musikeren
Rebecca Lou har været udsat for:
„Tak for en fed koncert, men jeg gad godt
høre jeres musik med en mand, der synger.”
„Du gør dig jo til på scenen, så jeg skal få
lyst til at kneppe dig.”
„Løft op i kjolen” og „Kvindekød” som der
engang stod i en anmeldelse.

Maria Faust: ”Vi har brug for de kvoter nu!”
„Faktum er, at der altid efter mine koncerter er en
blandt publikum, som kommenterer mit udseende
eller rører ved mig – ofte ved min bagdel,” siger
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jazzmusiker og komponist Maria Faust, som efterlyser kvoter på
spillestederne, så publikum bliver vant til at se kvinder i aktion.

Køns(U)balancen på musikfestivaler
I 2016 debatterede man den skæve kønsbalance på årets musikfestivaler, efter at det kom frem, at Tinderbox indtil videre kun
har booket 2 pct. kvindelige musikere. Indenfor rytmisk musik
er ca. 20 % kvinder og 80 % mænd, så det må siges at være en
betydelig under repræsentation af kvinder.

Men er det sværere at være kvindelig end mandlig musiker?
Bestyrelsesmedlem Tove Krag fra organisationen Kvinder i Musik,
der siden 1980 har arbejdet for at skabe synlighed for kvinder på
musikscenen, kalder tallene for grelle.

I 2016 var antallet af
kvindelig kunstner på
diverse musikfestivaller
således:
Roskilde17 %
Smukfest 7 %
Northside 6,5 %
Tinderbox 2 %

„Festivalerne bør tage kønsbrillerne på, når de booker. De kvindelige
musikere findes, og der er ikke nogen genre, hvor der ikke findes kvalificerede kvinder,” siger hun til DR Kultur.
„Jeg vil til enhver tid sige ja til kvoter, men jeg ved også, at det er umuligt at komme igennem med, fordi det vil blive afvist. Derfor handler det
om, at man handler politisk og analyserer magtstrukturer i musikken og
spillestedernes booking”, siger hun.

Organisationen ”Kvinder i Musik”
- blev dannet i 1980 for at støtte kvinders aktive indsats i
musiklivet og for at få en tiltrængt fornyelse og afbalancering,
især mht. musikaktiviteter af eksperimenterende art og på
områder, der ikke traditionelt har været præget af kvinder.
Kvinder i Musik arbejder for at skabende kvinder skal have
deres naturlige plads i det professionelle musikliv og for ligestilling i musiklivet bl.a. i form af en virtuel dokumentation.
Kvinder i Musik har i perioden 1980 - 2017 afholdt flere
hundrede egne koncerter/arrangementer og været medarrangør af talrige store arrangementer.3
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Debatten er ikke ny
Der er afholdt debatmøder, skrevet massevis af artikler og lavet tvindslag. Statens Kunstfond har afholdt konference om emnet, og daværende kulturminister Marianne Jelved (R) indskrev flere punkter i
en musikhandleplan, der skulle være med til at udligne køns-ubalancen i dansk musikliv. Det initiativ har den efterfølgende kulturminister Bertel Haarder (V) dog skrottet igen.
Nana Jacobi skriver bl.a. i et debat indlæg i Politiken den 26. februar
2015
Der er en understrøm af sexisme i dansk musikliv
Igen og igen støder jeg på det fænomen, man kunne kalde for musikbranchens ’broderskaber’.
Min oplevelse er, at der blandt musikere, musikbranchefolk og musikmediefolk findes stærke netværk af folk (primært mænd), som er
gode venner og hænger ud sammen ved koncerter, branchefester og
lignende.
Broderskaberne bliver en art ’lukket fødekæde’, hvor alle forsyner
hinanden med jobs og netværk. Man hiver derfor ’brødrene’ med,
når man booker til festivaler, laver radioprogrammer eller skriver til
musikmagasiner.
Man kan godt føle sig lidt rådvild
i en branche, hvor langt de fleste musikere, musikjournalister,
bookere og pladeselskabsfolk er
mænd.

Nana Jacobi:
I Put My Foot Down
https://www.
youtube.com/
watch?v=16yHvwVG-xE

Og jeg ønsker mig, at musikere,
musikbranchefolk og musikmediefolk vil tage ansvar, reflektere en
ekstra gang over den understrøm
af ubevidst sexisme, der løber under dansk musikliv, og være åbne,
nysgerrige og bevidste i de valg og
fravalg, de foretager i formidlingen
af dansk musik.
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Hvad skal man gøre for at få flere kvinder på festivalplakaterne?
Det spørgsmål stillede DR Kultur i april 2016 til ministeren, forskeren, den kvindelige musiker, festivalen og interesseorganisationen.
Tinderbox-festivalens udviklingschef Ronnie Hansen mener,
at den skæve kønsbalance handler om musikbranchens nedarvede
mangel på kvinder.
„Jeg ved 100 procent sikkert, at det ikke er overlagt. Vi har set på 200 kilometers afstand, at denne historie ville komme. Men den skæve kønsbalance
stammer fra nogle strukturer langt tilbage i musikbranchen. Der er ikke nok
store kvindelige artister at booke. Så skulle Tinderbox forsøge at overbyde
de andre festivaler for at få store kvindelige artister, men det er ikke en
bæredygtig kommerciel præmis”.

John Fogde talsmand for Northside mener
„Vi kan som festival ikke kunstigt skabe kvindelige headliners. Det skal
komme andre steder fra. Der er for eksempel en tendens til, at man i musikundervisningen giver pigerne mikrofonerne, mens man giver drengene
trommestikkerne”

„Hvis pigerne ikke opfordres til at spille musik, kommer motivationen jo
aldrig. Man skal finde en balance, hvor man motiverer og giver unge piger
muligheden for at spille musik i forskellige sammenhænge”.

Fabian Holt, forsker i musik- og festivaler på RUC
„Det er ikke fordi, der ikke findes dygtige kvindelige musikere, men der er
flere led i musikbranchen, der er mandsdominerede, og det betyder noget
for den måde, man ser musikkulturen på”.

„Det er først og fremmest festivalerne, der skal tænke kvinderne ind, når
de lægger programmer. Deres argument har ofte været, at de vælger efter
talent frem for køn, men når andelen af kvinder er under ti procent, er det
svært at fastholde, at det er fordi man kun vælger de bedste navne”.

Kira Skov, Save Me
https://www.youtube.
com/watch?v=rWI6
Bxv0kAg

Kira Skov, sanger
„Jeg synes, det er ærgerligt, at festivalerne ikke finder flere kvinder aktuelle og relevante nok til at præge festivalprogrammerne. Men jeg føler mig ikke selv
tilsidesat eller overset på grund at mit køn. Jeg synes,
man skal passe på med at gøre kvinder til ofre. Det vil
ikke styrke os, hvis vi skal bookes på grund af vores
køn. Vi skal bookes, fordi vi er pissegode, og der er
mange kvinder, der har masser at byde på.
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Bertel Haarder, kulturminister (V)
„Det er nogle meget markante tal. Jeg vil ikke lægge navn til at indføre mere
registrering, som Marianne Jelved ville. Men jeg vil gerne opfordre alle til at
overveje praksis og bruge tiden på det i stedet for at registrere antallet af
kvinder”.

„Registreringer af køn er en forældet tankegang. Men min dør står åben for dem, der
har gode forslag til, hvordan man kan ændre
det. Men en registrering bliver det ikke”.
Og i stedet for at høre Bertel Haarder og
Søren Pind underholde på Folkemødet i
2012, får I denne smukke sang4.

Er der så nogen der gør noget?
En søgning på Kulturministeriets hjemmeside giver ikke umiddelbart
håb om at man politisk vil arbejde mod en større ligestilling indenfor
det musiske område, selv om de skriver „Musik indtager i alle samfund
en helt central funktion som bærer af kulturelle værdier og normer”
Dette er sangen „Strange Fruit”5 er et
godt eksempel på!
Heller ikke i ministeriets Musikhandlingsplan 2015-18 står der noget der peger i
den retning.

Heldigvis er der så andre der tager et initiativ
I 2016 blev organisationen PLURALISTERNE grundlagt.
PLURALISTERNE er et repræsentationsprojekt, der arbejder for at
synliggøre og fremme diversiteten i bl.a. mediebilledet og kulturlivet.
På deres hjemmeside6 kan du finde en oversigt over stort set alt lige
fra danske artister og bands til musikfestivaller, Dj’s, mekanikere og
foredragsholdere indenfor diverse emner. Og ja næsten alle er kvinder.
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Da musikken som andre kunstarter er bærer af kulturelle værdier og
normer, er det vel også yderst vigtigt med diversitet hvor alle genrer
og køn er rimelig repræsenteret på spillesteder i diverse musikprogrammer i radioen m.m.
Nogle kunstner går ikke ind for kvoter for at sikre diversiteten med
det argument, at de ikke vil vælges på grund af deres køn men på
grund af deres musikalske kunnen. Men meget tyder på at kvinder
bliver fravalgt netop fordi de er kvinder. Og hvad er så bedst?
Så måske skal vi være meget bevidste om at prioritere de kvindelige
musikere til vores fester og når vi ellers lytter til musik. Der er måske
gemte skatte vi går glip af.
Så lad bare Thomas og vennerne stå der ude en rum tid endnu og
banke på. Så længe katten har det godt, kan vi roligt give los og gå
på opdagelse i:

Musikkens kvindeverden

Kender du f.eks.
denne LP - Into the wild

...meget
tyder på
at kvinder bliver
fravalgt
netop
fordi de er
kvinder.
Forfattere:
Betsy Andersen
Susan Møller
Opsætning:
Lene Vorre

Og ikke mindst
et genhør med
kvinde bandet
Lilith og Pia
Rasmussens
Tag Natten
Tilbage:

Så en klassiker som jeg har
genhørt med stor fornøjelse.
Ode To A Gym Teacher

Til sidst et
kvindepop band
Ida Red der den 26.
februar i år udgav
deres debutsingle:
Oh Girl

Har du lyst
til at læse
mere
er
her en henvisning til Koda/Dk Nr. 1 2008
Tema Kvinder i musikken, hvor der bl.a. er
et interview med Pia Rasmussen

Kildehenvisninger
Kilde 1: Dansk Kvindebiografisk Leksikon 1. udgave. 1. oplag 2011
kilde 2: https://www.information.dk/kultur/2015/05/hader-kvinder
kilde 3: http://kvinderimusik.dk/
Kilde 4: https://www.youtube.com/watch?v=k39P2MK6WPo
Kilde 5: https://www.youtube.com/watch?v=tqbXOO3OiOs&has_verified=1
Kilde 6: http://pluralisterne.dk/om-pluralisterne/
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Det er
min drøm
og mit liv,
og så skal det
jo være fantastisk
MuSikkenS BetYdninG
Filmmusik – Det ubevidste
og afgørende i filmen

Medier
Digitale musikprogrammer
i undervisningen

teMa
Kvinder i
dansk musik

GeneralForSaMlinG
læs dagsorden

ÅrSBeretninGen
– tag ud og gem
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KODA / PORTRÆT

Kvinde
i eget hus

Ida Corr vil have sit
hold med sig, når hun
optræder. Et 10-mandsorkester med blæsere
plus stylist og fotograf.
Der er ingen kompromiser. ”Det er min
drøm og mit liv, og så
skal det jo være
fantastisk.”
Tekst: Birgitte Theresia Henriksen
Foto: Lars Svankjær

H

un vil selv. Sådan har det
altid været. Men lige siden
hun begyndte at synge og
optræde, har der været tilbud fra folk, der ville gøre Ida Corr til
stjerne. Som mulat, lækker og med
sangtalent oven i købet kunne musikbranchen godt tænke sig at gøre hende
til deres produkt. Men Århus-pigen var
sin egen diva-in-spe, også selvom hun i
starten ikke skrev sin egen musik, men
mest sang kor for dansk musiks etablerede elite.
Det med musik var ikke et bevidst
karrierevalg for Ida Corr. Det var bare
sådan, det var fra starten. Helt fra hun
var lillebitte, hvor der altid var musik
og leg hos den gambianske far. Hun begyndte først sådan for alvor at skrive
sin egen musik, da hun var midt i
20’erne. Men på trods af glitrende tilbud om en solokarriere i de helt unge
år, hvor hun stadig mest sang for andre, var der ingen tvivl. Det var altid et
håndfast, men høfligt ”nej tak” fra streetdivaen, der vil selv.
Ida Corr har sat sig til rette i en meget pink lænestol og bestilt sin myntete. Vi er på loungebar i københavnske
Hotel Front omgivet af stilrene møbler i
sort og pangfarver. Ida Corr er ligeså
stilren, klædt i sort, men endnu uden så
meget pang. Det sidste får stylisten
gjort noget ved undervejs i interviewet.
Sirligt forvandler han Ida Corr til gla-

mourøs diva, mens hun uforstyrret og
afslappet lader sig interviewe.

Altid musik og leg
Vi starter med barndommen i Århus
midtby, som det hedder, for det var dér,
musikken bed sig fast, inspireret af faderen, der er musiker og fra Gambia.
”Der var altid gæster og jam inde hos
min far. Så det med musik startede fra
jeg kunne holde en lilletromme og synge
en tone. Faktisk har jeg aldrig været i
Afrika, men på grund af min far har det
afrikanske betydet rigtigt meget for min
indstilling til musik.”
Hun læner sig frem på kanten af stolen med et fast udtryk i øjnene: ”For mig
handler musik om energi og nerve – og
leg. Det er glæde og sorg. Følelser!”
Samtidig med den musikalske og legende far har moderen være den tjekkede og ansvarsfulde. De to modpoler
har givet Ida Corr gode værktøjer i en
branche, der ”godt kan være lidt svær,
men hvor det vigtigste er at holde fast i
sig selv.” Hos begge forældre var der
fuld opbakning fra starten til en løbebane inden for musik, og den lille pige
med krøllerne beviste tidligt, at hun
kunne selv. Ida Corr svingede trommestikkerne som syvårig, og et par år senere vandt hun børnemelodigrandprix
med pigebandet ”Årgang 77”. De var
alle sammen født i 1977, 11 år gamle.
Bunden var lagt til en musikkarriere, og
hos Ida Corr var der aldrig tvivl om, at
det var musik, det skulle handle om.

Glad af musik
Fluks sprunget ud af teenageårene flyttede Ida Corr til København og begyndte
så småt at skrive selv. Det var mærkeligt
at komme fra det trygge musikmiljø i Århus og så pludselig selv skulle være opsøgende. Den unge sangerinde begyndte at synge kor for diverse bands i
den danske rockelite. Samtidig skrev
hun sine egne sange – på helt egen vis.
”Jeg skrev mere og mere selv, men
bare derhjemme for jeg havde aldrig rigtigt dyrket det. Jeg kan jo hverken noder
eller spille et instrument, så jeg var sådan lidt… hvordan gør man lige det, når
man ikke kan”.
- Ja, hvordan gør man det?
Ida Corr bryder ud i en varm og hæs
latter.
”Det tror jeg, er noget, jeg har med
mig hjemmefra. Man jammer! Der er jo ‡
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Største succes
siden Aqua
ida corr lå ved årsskiftet nummer 2 på
den officielle singlehitliste i england, og
ved redaktionens deadline lå hun nummer 1 på Billboards ”Hot Dance Airplay”
med singlen ”think About it”. Det gør
hende til den bedst placerede danske
kunstner siden Aqua.
”Det er jeg sindssygt stolt over. Det
er et kæmpeklap på skulderen og alle
de der fantastiske ting. men det skifter
jo hele tiden. Det eneste der ikke skifter, det er min kærlighed til at lave musik, den er der som en konstant. Det er
skønt, når det går godt og hårdere, når
det går skidt. men selve mit arbejde er
det samme. min lidenskab forandrer
sig ikke.”

Samarbejde med dj
Fedde le Grand
ida corr optrådte til live earth i 2007
for to milliarder seere med den hollandske dj Fedde le Grand (producer
på hittet ”think About it”) med sit eget
nummer ”mirror 07.07.07”. Samme dag
optrådte de sammen for 4.000 publikummer til den verdensomvandrende
festival Sensation White. to kæmpeshow samme dag.

Originaler
eller kopier?
”Branchen er nødt til at følge med. men
det er ikke acceptabelt, at folk downloader ulovligt. Jeg har selv yngre søskende, og de og deres venner har sgu
ikke rigtigt moralske skrupler. Der mangler information om, at det rent faktisk er
brød på bordet og penge til huslejen for
os sangskrivere.”

KODA er tryghed
”Det er en sikkerhed for, at jeg får en
indtægt for brug af min musik. Økonomisk set betyder det nogle gange rigtigt
meget, og andre gange ikke så meget.
Det er jo skønt og penge, som man ikke
altid lige regner med. en ekstra årsgave.
KODA-pengene viser, at man bliver taget
seriøst. ”

koda/ /DK
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stadig toner, selvom man ikke ved, hvad
de hedder, og det lyder måske mærkeligt
i starten. men jeg sidder og finder tonerne på en guitar, og når jeg så har en
kantet struktur og tekst, tager jeg op til en
guitarist, som jeg får til at lægge akkorder
på. Så kan jeg høre i mit hoved, om det er
en dur eller en mol. Det er sådan meget
barnligt,” siger hun ydmygt, ”men sådan
prøver jeg stille og roligt at skrive, som
jeg nu skriver. Det har altid været det
autodidaktiske, der fungerede for mig.
Jeg elsker bare at lege med musikken, for
musik gør mig glad.”

Svært at være stædig
i 200 møder ida corr firmaet lifted
House (publisher, management og pladeselskab) og produceren motrack, som
foreslår et samarbejde. Det tog lidt tid for
den viljestærke århusianer at blive overbevist om, at hun både kunne samarbejde
og være kvinde i eget hus. Hun var tæt på
at sige nej, sådan som hun havde gjort
mange gange før.
”Folk har haft rigtigt travlt med at tilbyde mig kontrakter, der gik på, at jeg

“

de bedste anmeldelser har jeg klart
fået af kvindelige
journalister, for de
mandlige anmeldere
tror jeg altså er
mest til rock med
mænd og guitar…

skulle være noget bestemt og lave en bestemt slags musik. men for mig har det
altid handlet om selv at lave musikken på ingen måde om at få lov til at blive
kendt. For hvis der skulle sidde en eller
anden og skrive musikken for mig, så er
hele ideen jo væk. Det er der mange, der
har svært ved at forstå, for det er jo en
varebranche. Jeg har meget af mit liv
sagt nej og været stædig, og det er supersvært. Derfor havde jeg mange fordomme, da jeg mødte lifted House. Jeg
sagde, ”nej, jeg vil ikke, jeg vil selv bestemme det hele, musikken og udseen-

det”. men de sagde ja til mine forbehold,
og det synes jeg jo var perfekt.”
ida corr sagde fra starten, at hun ville
have et 10-mands hold med orkester og
blæsere, og folk tænkte: ”Hold da kæft,
hun er debuterende artist, hun er heldig,
hvis hun får fire med…” men der var ingen kompromiser, stædigheden holdt
stand.
”Det er min drøm og mit liv for fanden!”
Hun griner og slår hånden i bordet: ”Det
skal jo være fantastisk, jeg gider ikke gå
på kompromis med ting, som jeg synes er
altafgørende. Jeg har ikke lyst til at tage
ud og levere et show for folk og så gøre
det skrabet,” siger hun - nu med ekstra
tryk på den århusianske accent. ida corr
har talt sig varm, alt imens hun umærkeligt er blevet særdeles divaagtig under
stylistens kyndige hånd, så hun nu er klar
til fotosession.

En opsang til
dansk musikliv
ida corr synes, der mangler åbenhed i
dansk musik. Det er meget genreopdelt, og
mange kunstnere skal være kendte i udlandet, før de accepteres herhjemme.
Desuden har hun en kæphest: Der mangler folk i den danske musikbranche, der
kan tage sig af management og hjælpe de
unge kunstnere på vej. Der er masser af
kunstnere, der ligesom hun selv, ved hvad
de vil og vil selv, men som har brug for nogen til det praktiske – til at lægge en plan.
”Hele den grundlæggende fødsel af
danske artister og musikere, synes jeg
mangler. Det er en jungle som ung kunstner, for man skal helst være forretningsmenneske for at begå sig. Vi har så meget
talent, at man slet ikke fatter det, og jeg
er rystet over den manglende anerkendelse, der er af talentmassen. Vi kan sagtens selv i Danmark! Jeg har været superheldig at få en partner som lifted
House, der kan varetage det forretningsmæssige for mig. men der mangler den
slags. Jeg ville ønske, at jeg selv havde
de talenter, for jeg tror virkelig, der er
penge at tjene på musik. man kan jo alt
muligt med sponsoraftaler, virksomhedsalliancer og shows. Der mangler den
gode dygtige manager, der kan se,
hvordan det hele kan vokse. Det er en
hård branche, men vi kunne SAGteNS
få mere ud af musikken, end vi gør i
Danmark! SAGteNS! Der skal bare
være nogen til at lægge en plan.”‡

Inspirationskilder
Michael Jackson
Bob Marley
Aretha Franklin
Stevie Wonder
Prince
Metallica
Dizzee Rascal
Lauryn Hill
India Arie
James Brown
John Mayor

Links:
myspace.com/idacorr
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Album
Streetdiva, 200: ”min første plade er
opsamlingen af min musik, fra jeg var
helt lille og til jeg blev 26.
roboSoul, 2006: ”Den er skrevet i en
tid, hvor jeg fik kigget mig i spejlet og
fandt ud af, hvem er jeg lige nu. meget
inspireret af house-scenen.”

Populær
kavalergang

“

Selvfølgelig er det
kønsbestemt at være
forfængelig, for jeg
kan godt lide at klæde
mig ud. det har jeg
gjort, siden jeg var
helt lille.

Plakaten til StreetDiva var hot, og den
blev bogstaveligt talt revet væk. Så
snart plakaterne var hængt op på gader og stræder, hev fans dem ned og
tog dem med hjem. ida corrs pladeselskab, Kick music, tog konsekvensen
og udtalte i tv, at der var gratis plakater
til alle, men please undlad at stjæle
dem. Flere tusinde bad om den eftertragtede plakat…
”Det var et stort kompliment, at folk reagerede så vildt på en kavalergang!”

Se og hør Ida Corr

Kvinde i en

mandebranche
Ida Corr kender kvinder i branchen, der fx er blevet
bedt om at tabe sig. Og det er bare ikke i orden.
”Det er helt klart en mandsdomineret
branche, men jeg synes, at vi er blevet
bedre til at stå fast på det, vi vil. Jeg
er heldigvis aldrig blevet bedt om at
gå i noget bestemt tøj eller tabe mig,
men jeg synes, det er fuldstændigt fornærmende og respektløst at bede en
kvinde om at tabe sig, når hun kommer
med sin musik. Det beder de jo for fanden ikke en mand om”.
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”Jeg ville blive rasende, hvis jeg fik sådan noget at vide. men det sker jo, og det
er nok ikke en kvinde, der siger det. Der
er en stor forskel på at ville tage sig godt
ud, som den man er og på at blive bedt
om at lave sig selv om. Det er jo dejligt
nok at have rollen, som den, der gør sig
lækker uden at blive dømt som overfladisk. Så længe det ikke er påkrævet. Det
er en hårfin balance”.

KlUBtUrNÉ meD DJ i Storbritannien og resten af europa hele foråret.
miNi-DANmArKStUrNÉ til maj
med 10-mandsorkestret, se myspace.com/idacorr for datoer.
AlBUm med bandet Sugar rush
Beat company udkommer i england til juli (samarbejde med Jarret
rodgers og rahsaan Patterson).
Nyt AlBUm ”One” netop udgivet i
Skandinavien med numre fra
begge album plus nye numre.
Ny SiNGle udkommet i januar
”ride my tempo”.
HAr SKreVet en sang til Fedde le
Grand, som kommer med på hans
album i 2008.
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Kvinder i

musik
“

Foto: Colourbox.com

Sir, a woman’s composing is like a
dog’s walking on its hind legs. lt is
not done well but you are surprised
to find it done at all.

tekst: Andrea Bak

C

itatet stammer fra Virginia
Woolfs roman ‘A room Of
One’s Own’. Det er skrevet i
1929, men alligevel er der noget, der tyder på, at selvom der i dag hersker bred enighed om, at kvinder laver lige
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så god musik som mænd, er der stadig et
vist element af overraskelse. måske når en
ung, smuk kvindelig komponist kræver at få
ordet i en forsamling af mandlige kolleger,
eller når en kvinde stiller sig helt frem på
scenekanten og fyrer en guitarsolo af.

Der er stadig langt færre kvinder end
mænd, der har musik som deres hovederhverv, og de kvinder, der er, tjener i gennemsnit færre penge end deres mandlige
kolleger. Der er altså langt fra ligestilling i
den danske musikverden.

koda / temA

Skjulte, ulige vilkår

P

ia rasmussen har spillet i nogle
af de første danske kvindebands,
Søsterrock og lilith. i dag er hun
studielektor på institut for musikvidenskab på Århus Universitet og komponerer musik til især film og teater.
Hun har i mange år beskæftiget sig med
kvinder i musik, og hun mener, der bør sættes
lige så aktivt ind på ligestillingsområdet inden
for musikken som i samfundet som helhed.

Hvorfor er det vigtigt, at kvinder og
mænd er ligeligt repræsenteret i
musikken?
”Det vil man jo altid kunne diskutere, om
det er, men hvis vi går ud fra den almindelige ligestillingstankegang med lige muligheder for alle, er det vigtigt at kønnene er
nogenlunde ligeligt repræsenteret, så man
viser unge piger, at her også er en mulighed for dem. Hvis det ene køn er stærkt
underrepræsenteret inden for for et bestemt felt, vil det ofte ikke falde nye af
samme køn ind, at ’hov det kan jeg da
også vælge’.
Jeg synes, det er mærkeligt at vi inden
for musik og kunst bliver ved med at stille
dette spørgsmål, når de politiske partier og
regeringen i årevis har haft en ligestillingspolitik, der ikke sætter spørgsmålstegn ved,
at der skal være ligestilling indenfor alle
områder.
Så i stedet for at spørge hvorfor det er
vigtigt, at kvinder og mænd er ligeligt repræsenteret i musikken, vil jeg hellere stille
spørgsmålet, hvorfor de ikke er det. Altså
vende bevisbyrden. Jeg synes, det mest
naturlige er at kønnene er nogenlunde ens
fordelt i et samfund, der bryster sig af ligestilling.”

Og hvad nu, hvis kvinderne er et helt andet
sted, og ikke selv har lyst til at komme derhen, hvor mænende er?
De unge kvinder i musikken i dag vil have
lov til at være, som de er, midt i verden,
midt i spotlightet, og de vil tages alvorligt,
uanset om de er popduller eller trommeslagere.”

Hvad kan kvinderne selv gøre for at
komme op på siden af mændene?
”Spørgsmålet i sig selv afslører jo
en del: en vis hierarkisering
som om kvinder er på et
lavere stadie end mændene og bare skal
derop, så er alt godt.
Hvad nu, hvis det
er ok at være en
dullet popsangerinde, og det kunne
blive taget lige så
alvorligt som at
være en nørdet
guitarist?
Foto: PR foto

Hvilke ’fælder’ bliver der lagt ud for
kvindelige kunstnere, som mandlige
ikke oplever?
”Siden 200 har man i regeringen arbejdet
med begrebet mainstreaming i et tværministerielt køns-mainstreamingsprojekt, som
skal implementere køn, mainstreaming og
ligestilling i alle statens aktiviteter. en del

af ministeriernes mainstreamingprojekt går
ud på at forstå, at mænd og kvinder er forskellige, uanset om man nu tror på biologiske eller kulturelle forklaringsmodeller, og
at man skal indtænke køn alle vegne i den
offentlige administration.
Den franske filosof Simone De Beauvoir
skrev at kvinder er køn, og mænd er mennesker. Det betyder, at mænd opfattes som
normen, og kvinder derfor sjældent bliver
tænkt med ind i helheden.
Sidste år udgav Karen Sjørup og charlotte Kirkegaard fra center for ligestilling
ved roskilde Universitetscenter rapporten
’Kvinder i Kunst’, hvor man kunne læse, at
kønsfordelingen blandt lærere på de pågældende uddannelser, uden undtagelse,
er meget ulige. Den altovervejende del af
lærerkollegierne er mænd, og der er flest
mænd blandt professorer og docenter og
lidt flere kvinder blandt de løst ansatte
timelærere.
tænk hvis man prøvede med mainstreaming her: Undersøgte om måden, der
undervises på, og måden undervisningsmaterialet laves på, er uhensigtsmæssig i
forhold til kønnene.
Det kunne også være interessant at føre
det helt ned til, hvordan instrumenterne præsenteres i skolen eller endnu tidligere. Der er
lavet masser af undersøgleser på, at det påvirker børn i senere valg af instrument.”
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Mere fokus på

R

ikke Dedenroth er uddannet
på Det Fynske Musikkonservatoriums rytmiske linje, og
hun oplevede et miljø præget
af mangel på kommunikation.  
”Indbyrdes tillid og tryghed er en forudsætning for kreativ udfoldelse og for at
kunne kommunikere på det kreatives præmisser. Hvis du ikke føler dig tryg, tør du
ikke give eller fejle. Vi arbejder altså inden
for nogle rammer af gensidig respekt og
åbenhed. At fremme kommunikationen
kunne være i alles interesse, da mere åben
kommunikation skaber bedre samarbejde
og dermed bedre musik,” siger Rikke Dedenroth. Hun refererer blandt andet til
sammenspilssituationer, der af og til ender
ud i uforløste stemninger af vindere og tabere, og hun mener, at der på det grundlag
tabes megen kreativitet, spillelyst og talent
på gulvet.  
”Måske skulle vi alle sammen danse?”,
siger hun og refererer til et godt eksempel
på kommunikation, der virker. Det er på den
særlige folkemusiklinje, der findes i Odense.
Her har eleverne dans som fag, og det er i
bogstaveligste forstand en icebreaker - en
måde at kommunikere og at nærme sig hinanden på.
”Det er min opfattelse, at de studerende
på folkemusiklinjen har et større sammenhold og en meget mere løssluppen omgangstone og kommunikation og dermed et
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mindre anspændt miljø. Jeg tror meget på
synergieffekten ved at have en fremmed
fællesnævner og specielt af kropslig karakter,” siger hun.
Kønsfordelingen var og er meget skæv
på den rytmiske linje – både blandt studerende og lærere. Størstedelen af vokalisterne er kvinder, og størstedelen af instrumentalisterne er mænd. At være sanger
handler om at udvikle kroppens stemme til
et instrument, hvilket næsten uundgåeligt
bliver et holistisk arbejde.
”Når du spiller et instrument, er der tendens til, at det i højere grad handler om
teknisk og teoretisk arbejde på et instrument uden for kroppen, mere end det deciderede indadvendte kropsarbejde, som det
at synge handler om,” siger hun.
”Så foruden den skæve kønsfordeling er
der altså også forskel i vores arbejde med
instrumentet og musikken. Lærerkollegiet
er sammensat på samme måde med få
kvinder og flest mænd. For eksempel er det
min fornemmelse, at der på landsplan kun
er meget få kvindelige sammenspilslærere
på konservatorierne. Vi kunne godt bruge
kvindelige foregangsbilleder på uddannelsesinstitutionerne i de fag, der ikke er soloundervisning. Dels for at bygge bro mellem
forskellene og for eventuelt at bidrage med
en anden tilgang til eleverne og undervisningen,” siger hun.
”Det er nemt at komme til at tillægge de
to køn en masse dyder, for eksempel at
kvindelige lærere er mere kommunikative
og holistiske i deres tilgang til eleverne.
Jeg har selvfølgelig oplevet mandlige lærere, som også er det, men det kunne være
et forsøg værd at se, om en større andel af
kvindelige lærere kunne påvirke et miljø
der lider lidt under mangel på et åbent
kommunikativt og trygt kreativt miljø for
alle sjæle,” siger hun.

Foto: Peer Elmelund Præstekær

Foto: Peer Elmelund
Præstekær

kommunikation
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Kvinderne må føre

ligestillingen helt i mål
en kønsløshed, som gør, at man faktisk
ikke rigtig mærker, at kvinderne mangler,
udover når man virkelig kigger efter. Det
gør også, at det kan være svært at tale om
ligestillingsproblematikken, fordi den ikke
er et mærkbart, men et etisk problem,”
siger hun.
”Da jeg blev bestyrelsesmedlem i Dansk
Komponist Forening, bragte jeg Kunstrådets rapport ’Kvinder i Kunst’ på dagsordenen. De bakkede op retorisk omkring initiativet. men der skete i første omgang ikke
noget. Få måneder senere kom endnu en
kvinde, edina Hadziselimovic, ind i bestyrelsen uden diskussioner om ligestilling, så
vidt jeg ved. Jeg træder ud af bestyrelsen,

fordi jeg er blevet formand for tremandsudvalgene for hhv. den rytmiske og klassiske tonekunst i Statens Kunstfond, så vi
nåede faktisk kun at være to kvinder i bestyrelsen i meget kort tid,” siger hun.
Juliana Hodkinson understreger, at hun
aldrig har oplevet nogen former for modvilje fra sine mandlige kolleger, når ligestilling er blevet bragt på bane.
”tværtimod. De oplever det som meget
forfriskende og proaktivt og som noget meget jordbundent midt i noget, der ellers
godt kan blive lidt flyvsk. men det sidste,
seje træk med rent faktisk at få vægt bag
ordene, skal der kæmpes for, og det må vi
kvinder selv sørge for,” siger hun.

Den svære overgang
S
anger og sangskriver Franka Abrahamsen er formand for DJBFA,
medlem af KODA's råd og Statens
Kunstfond. Hun ser hver dag eksempler på, at det koster at få kvinderne
repræsenteret, i hvert fald i en overgangsfase.
”Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt at
få kvinderne med i det musikpolitiske arbejde, men fuldkommen ligestilling er efter
min mening en illusion, da under en fjerdedel er kvinder,” siger hun og peger på, at
kun en femtedel af DJBFAs 1.06 medlemmer er kvinder.
”Det skaber en række etiske dilemmaer,
at man påtvinger eksempelvis udvalg og
bestyrelser, at en vis procentdel skal være
kvinder, da der simpelthen ikke er nok kvinder, der er dygtige nok til at bestride de poster, sådan som det er nu. Det giver sig så
udslag i, at det enten er de samme kvinder,
der går igen, eller at posterne simpelthen
besættes af nogen, der ikke er nær så kompetente som nogle af de øvrige mandlige
kandidater, som ikke kan være med, fordi
de er mænd,” siger hun.

”Heldigvis er der tale om en overgangsfase, og jeg er sikker på, at tiden vil arbejde for os. Det er stadig relativt nyt, at
kvinder er på den musikpolitiske arena –
det er noget, der er sket inden for de sidste
20-0 år – men tiden alene gør det naturligvis ikke. Så vi må fortsat arbejde på at få
endnu flere kvinder ind, som er dygtige, så
vi kan få en ligelig fordeling”.
Franka Abrahamsen færdes en del i internationale, musikpolitiske kredse, og
hendes oplevelse er, at Danmark er rigtig
godt med, når det handler om ligestilling.
”især de franske og italienske komponistorganisationer er slemme. Jeg ved

Foto: Lærke Posselt

J

uliana Hodkinson er klassisk
komponist og medlem af bestyrelsen i Dansk Komponist Forening. Da hun som ung påbegyndte sin karriere i england, var hun en af
de meget få kvinder, og hun savnede nogle
kvindelige rollemodeller at spejle sig i.
”Som helt ung komponist uden bagkatalog er det vigtigt, at man kan kigge ud og
se nogen, der har dannet præcedens. Det
havde jeg selv stort behov for, men der
var ikke så mange kvinder at kigge på,”
siger hun.
Der er dog kommet flere kvinder til siden,
men kvinderne er stadig kraftigt i undertal.
”inden for den klassiske musik hersker

ikke, om de har kvindelige medlemmer
overhovedet, men der er ingen tvivl om, at
de ikke regner kvinder for noget som helst i
politiske sammenhænge. ’Hvis kone er du?’
er indgangsreplikken, og man bliver mødt
med overbærende latter, hvis man siger,
man er komponist. Vil man have taletid, så
må man virkelig slås for den,” siger hun.
”Herhjemme er det helt anderledes. Der er
ingen tvivl om, at jeg som 27-årig, blond, køn
kvinde, skal arbejde mere for sagen for at blive
taget seriøst, men når første indtryk er ovre, og
folk ved, hvad jeg kan, er det overstået. Så oplever jeg aldrig nogen som helst former for
chikane eller nedladenhed,” siger hun.
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Kvinder kan
da ikke spille

leadguitar?!
D

et er efterhånden mange år
siden kvinder begyndte at
spille rockmusik, men alligevel fremhæves det stadig som
noget særligt, når det sker. Begrebet pigeband florerer i bedste velgående, mens in-
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gen fremhæver Kashmir, mew eller D:A:D
som drengebands. Og helt odiøst er det,
når en kvinde for alvor trænger sig ind på
mændenes enemærker og tager en elektrisk guitar op. især hvis hun ikke bare
står pænt i baggrunden og laver subtile

klange, men spiller god, gammeldags leadguitar.
Det kan guitaristen Berit Fridahl tale med
om. Hun har siden 80’erne spillet sammen
med de allerstørste, danske navne som
Anne linnet og Sanne Salomonsen. Hun
spiller desuden stadig med Heather Nova
og i bandet Absolute Girls, der, som navnet
antyder, udelukkende består af kvinder.
”rene kvindeband har altid vakt opmærksomhed. Det har ikke ændret sig
spor gennem tiden,” siger hun.
”Kvinder synes, det, jeg gør, er sejt og
fedt – uden undtagelse. mændene skal
man først overbevise. Jeg har tit oplevet,
når jeg er ude og spille med Heather Nova
i europa, at jeg bliver bedt om at gå ned
fra scenen, når mit gear er blevet stillet
op. Folk tror simpelthen, jeg er en eller andens kæreste, og at jeg i hvert fald ikke
har noget at gøre på scenen. men når jeg
så tager guitaren op, og de hører, hvad jeg
kan, så er der ingen grænser for, hvor fed
jeg er, og hvor interessant jeg er at tale
med,” siger hun.
”Udover mig selv, er jeg aldrig stødt på
andre kvindelige leadguitarister end Bonnie raitt. Det er meget underligt, og jeg
har ikke rigtigt noget bud på, hvorfor det
er sådan. Der findes jo masser af kvindelige bassister og trommeslagere. engang
da vi spillede til en julefrokost i et softwarefirma med Absolute Girls, kom der en
mand hen til mig og sagde, at det var dejligt at se en kvinde, der ikke var bange for
at nørde, og som virkelig havde styr på sin
teknik. Jeg tror, hans holdning er meget
repræsentativ: kvinder gider ikke nørde.
måske er det det,” funderer hun.
Berit Fridahl mener, det er vigtigt, at de
piger, som i dag går rundt og drømmer om
at blive leadguitarister, får nogle dygtige
rollemodeller at spejle sig i. men hun ville
aldrig caste et medlem til sit band, udelukkende fordi hun var kvinde.
”Det er rent tilfældigt, at vi kun er
kvinder i Absolute Girls. Det handler om,
hvad folk kan, og om man er den rette til
jobbet. Jeg tror, det er den eneste måde
at gå frem på, hvis man skal have flere
kvinder til at gøre det, jeg gør. Det er meget vigtigt, at kvinder ser andre kvinder
gøre noget, som mænd har gjort i årevis. Der er bare ingen fidus i at fremhæve nogen, der ene og alene er blevet valgt på deres køn, og som ikke er
særlig dygtige. Det vil være at skade
projektet,” siger hun.
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At vælge musikken
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Kønsfordelingen i tal

83

-årige else marie Pade
blev optaget på musikkonservatoriet i København
udmiddelbart efter 2. verdenskrig var slut. De kvindelige studerende fik
at vide, at hvis de ville giftes og stifte familie,
ville det blive på bekostning af musikken. man
måtte, med lærerens ord, enten vælge himlen
eller jorden. Som kvinde kunne man ikke begge
dele, mens det for mændenes vedkommende
blev anset som både godt og stimulerende for
den kreative proces at have en familie.
”Jeg var ligeglad – jeg ville have det hele.
Så jeg flyttede ud til min forlovede, hvorefter
jeg meddelte på kontoret, at jeg var kommet
i huset hos en magister Pade på Amager.
Jeg var jo nødt til at tjene penge ved siden
af studierne, så den godtog de heldigvis.
ellers var jeg blevet smidt ud. Kvinder kunne
ikke både være gift og lave musik. Vi blev
gift i smug, og der var aldrig nogen, der opdagede noget,” siger hun.
i 190’erne begyndte else marie Pade
som den eneste i Danmark at komponere
konkret musik, og efterhånden begyndte
hun også at komponere elektronisk musik.
Det faldt ikke altid i god jord.

”Der kom jo hele den her rindalisme, der
gennemsyrede alle kunstarterne, og den
fik jeg også at føle. Folk var simpelthen
bange, og de ville ikke forstå min musik.
De underviste ikke engang i elektronisk
eller konkret musik på konservatoriet, så
det hele var meget ugleset. Jeg har fået
mange grimme ord med på vejen om min
musik. en mente ligefrem, at det var som
at høre Hitler tale. Det var meget modbydeligt. Det gjorde det selvfølgelig heller
ikke bedre, at jeg var en kvinde. Havde jeg
været en mand, havde de måske været lidt
mere nysgerrige. Det blev aldrig sagt
ligeud, men det blev i højeste grad antydet,” siger else marie Pade.
”Derfor var det en ekstra stor befrielse
for mig at komme ned og studere hos
Stockhausen i Darmstadt. Der blev der
overhovedet ikke lagt vægt på køn, og det
var fantastisk at blive vejledt og bedømt ud
fra ens musik. Det var jeg søreme ikke vant
til herhjemmefra,” siger hun.
i 200 fik else marie Pade Steppeulv-prisen fra Foreningen af Danske musikkritikere, og i 2004 modtog hun Statens Kunstfonds livsvarige kunstnerydelse.

i 1997 havde KODA 20.01 medlemmer (autorer). Af dem var 16 pct.
kvinder. i 2007 var antallet af medlemmer steget til 1.68. Heraf var 18
pct. kvinder.
i 1997 tjente KODA’s autormedlemmer godt 69 mio. kr. i 2007 var indtjeningen steget til godt 1 mio. kr.,
men bortset fra et fald på 1 pct. i
gruppen af 40-49 årige kvinder, var
procentfordelingen den samme som
10 år før – med andre ord var det kun
10 pct. af den samlede indtjening hos
KODA’s medlemmer, der havde en
kvindelig modtager. Der er altså
kommet lidt flere kvindelige KODAmedlemmer, men de tjener mindre
end deres mandlige kolleger.
Kvindelige
medlemmer

Mandlige
medlemmer

1997
antal

16 pct.

84 pct.

indtjening

11 pct.

89 pct.

2007
antal

18 pct.

82 pct.

indtjening

10 pct.

90 pct.
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