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Indledning

Jeg vil i den følgende opgave forsøge at belyse de fankulturelle aspekter forbundet med

undergrundsscenen inden for rockmusikken. Dette eksemplificeret i det amerikanske rock

band Tool. Ønsket er at forklare hvordan et band med et specielt dedikeret publikum, lever i
sig selv uden nogen betydelig eksponering i reklamer og medier. Heraf følger spørgsmål som:

Hvad ligger der i begrebet undergrund? Hvad afgør, hvorvidt noget musik er undergrund eller

ej?

Opgaven falder i tre dele. Første del beskriver forskellige teorier omkring fankultur. Her
gennemgåes videnskabelige udsagn fra 50’erne til subkultur teori i 70’erne og til scene- og

fankultur teorier først i 90’erne. Herefter afrundes første del med et afsnit om genre begrebet

til senere, at anskuliggøre dettes betydning i forbindelse med de givne teorier.

Opgavens anden del er en case, som er koncentreret omkring det førnævnte rockband: Tool.

Bandet har solgt millioner af plader og har en yderst dedikeret fanskare. Tool er interesante i
denne sammenhæng, fordi de ikke har og ikke ønsker speciel megen mediebevågenhed.

Efter en kort beskrivelse af bandet vil jeg via en musikanalyse, forsøge at klassificere
den genre musikken bedst passer ind under. Herefter har jeg, på baggrund af et indlæg på en

internet fan-nyhedsgruppe undersøgt, hvad det vil sige at være Tool fan, hvad musikken

betyder for dem og hvorvidt fans betragter bandet som værende undergrund eller ej? Derefter
følger, med udgangspunkt i transkriberede bandinterviews, hvad bandet selv siger om deres

musik.

Tredje og sidste del lægger op til en videnskabsteorestisk diskussion omkring de i opgaven

benyttede teorier, opgavens etnologiske materiale og hvad selve musikken betyder i
fankulturel sammenhæng. Hvilken berettigelse har de videnskabelige teorier? Hvad er deres

undersøgelsesgrundlag og hvad betyder musikken i sig selv i de ellers ofte sociologisk
orienterede teorier? Efter at have gennemgået disse problemstillinger afsluttes med at fastlå

om opgavens caseband kan passes ind under undergrundsbegrebet.
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Teorier om fankultur

Fankultur er der skrevet meget omkring, specielt inden for sociologien. Vigtigt er det her at

understrege, at nedenstående primært omhandler unge mennesker i alderen ca. 14-24.

Minoritet vs majoritet.

David Riesman1 skrev på baggrund af en undersøgelse, han havde foretaget i Chicago tilbage

i 1950 en artikel om unge menneskers lyttevaner. Her fastlog han, at man kunne dele
teenagere op i to grupper: En minoritetsgruppe og en majoritetgruppe.

Den første gruppe viste sig at forholde sig meget kritisk til, hvilken musik de lyttede

til. De satte høje standarder for, hvad var godt og skidt og gik meget op i at diskutere, hvordan
musikken var komponeret og hvordan den blev fremført. De brød sig ikke om musik, som

befandt sig på hitlisten, figurerede i reklamer og som på nogen måde var kommercielt anlagt.

Hvis noget af den musik de lyttede til ”brød igennem”, forkastede de det og fandt nye
kunstnere at lytte til.

Den store gruppe derimod forholdt sig meget ukritisk til, hvilken musik de lyttede til.
Det var netop hitliste musik, som var interessant. Dog ikke mere end på et overfladisk plan.

Musikken fungerede mere som baggrund for andre aktiviteter. De interessede sig ej heller for,

hvordan musikken var produceret. Generelt havde de en meget udefineret tilgang til
musikken.

Hvorfor det forholdt sig således er spørgsmål, som blev søgt besvaret af kultur
forskere i tiden op igennem 60’erne og 70’erne.

Subkulturen

Subkulturen er en underordnet kultur i den større almene kultur. Som begreb har sociologer
beskæftiget sig med subkulturen helt tilbage til 30’erne. Til at starte med var subkultur et

begreb omhandlende mennesker, som blev betragtet som samfundsafvigere. Sidenhen skete et

paradigmeskift og billedet ændredes til en mere positiv forestilling. Subkultur blev et udtryk
for mennesker med en speciel kulturel signifikans.

En af de forskere som har undersøgt subkulturen udfra denne anskuelse, er Dick

Hebdige. Hebdige skrev i 1979 bogen: Subculture, the meaning of stile, på baggrund af
punkbølgen. Udfra denne slutter han, at subkulturen består af en speciel gruppering af

mennesker, som er defineret udfra faktorer som  alder, køn, race, uddannelse etc. Specielt

                                                  
1 Riesman, David: ”Listening to popular music”
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menneskers sociale status er af afgørende betydning for gruppedannelsen. Musik bl. a., er en

vigtig aktivitet i subkulturen, da den fungerer som et samlingspunkt for en gruppe. Herved er
musikken med til at definere subkulturens specielle stil i form af en bestemt diskurs. Dette i

forening med eksempelvis sprog og påklædning. Stil er et vigtigt begreb i denne

sammenhæng, da det er den, som afgrænser subkulturen i forhold til den overordnede kultur.
Hebdige ser subkulturen som en reaktion på den borgerlige samfundskultur.

Subkulturen forsøger at provokere ved at udfordre samfundets værdier igennem bl. a.

musikken. Dette medfører følgeligt, at den musik som er symbol for den overordnede
borgerlige kultur, også kaldet mainstream, bliver betragtet som en modsætning i forhold til

subkulturen. Hvis en subkultur går hen og bliver til massekultur, henleder han til årsagen, at
medierne og kulturindustrien har forvandlet denne og gjort den til en vare2

Hebdiges teori er siden hen blevet kritiseret for at være elitær og ikke at have taget

mainstreamkulturen under nærmere behandling. Bl. a. Sarah Thornton3 mener, at Hebdige
idealiserer subkulturen og ikke erkender, at subkulturer lige så meget benytter sig af medier

det være sig eks. flyers, plakater og opslag mm., til at reklamere for bestemte subkulturelle
begivenheder. Thornton argumenter med  udgangspunkt i undersøgelser baseret på

techno/rave scenen i sen 80’erne, at mainstreamkulturen blot er mange forskellige

grupperinger a la subkulturer. Subkulturen, ifølge hendes definition, er det, som de unge
forbinder med ”undergrund” og ifølge Thornton, er det et udtryk for dem, som er de indviede

i en bestemt stil, genre og at mainstream er dem som står ”udenfor” undergrundens autentiske
rum4. De subkulturelle grupper er ikke ideologisk orienteret, som Hebdige hævder, men blot

et produkt af kommercielle interesser inden for medierne, klubber og musikindustrien.5

Den lokale scene

En nærmere indblik i fankulturen får vi fra Donna Gaines6, der mener at teorien om den lokale

scene kan give et nuanceret billede af, hvad fankulturen er bestående af.
Scenen er ikke blot de skrå brædder, som musikere står på. Begrebet udvides til også

at omfatte en hel ungdomskultur. Scenen er for nogle unge ”stedet at være”. Den symboliserer

det ”hippe” inden for en bestemt lokalitet. Ud fra undersøgelser af en forstad til New York,
beskriver hun scenen og dens specifikke kultur der omgærder den.

                                                  
2 Hebdige: Subculture, the meaning of style
3 Thornton, Sarah: Club cultures, Music, Media and subcultural capital.
4 Dette i abstrakt betydning.
5 Thornton, Sarah: Club cultures, Music, Media and subcultural capital.
6 Gaines, Donna: ”The local economy of surburbian scenes”
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Unge mennesker i alderen omkring14-24 har som oftest skolen, som en central del i

deres liv. Ikke alle finder glæde og udfordring heri og muligheden for kreative udfoldelser er
ikke altid tilstede. Tit er unge mennesker begrænset af få lommepenge og transportmuligheder

samt mangel på forskellige sociale og kulturelle tilbud. Dem som ikke passer ind i de almene

samfundsinstitutioner af forskellige årsager finder andre måder, hvorpå de kan udtrykke deres
kreativitet. Her kan scenefænomenet blive det centrale element for deres udfoldelse af

kreativitet. Dyrkningen af bestemte lokale bands, deltagelse i egne bands og udgivelse af

fanblade og scenespecifikke magasiner er aktiviteter som akkumulerer kulturel kapital7 for
unge mennesker, som derved opnår status i miljøet omkring scenekulturen. Der forgår i det

hele taget mange aktiviteter omkring en scene, som er med til at forene mennesker om noget
fælles.

Musikken er et centralt element i scenen, men kun på et overordnet plan. Der er ikke

et bestemt band, men mange som tilhører scenen. Det er typisk rockmusik i forskellige
afskygninger. Scenen dikterer, hvilken musik der spilles og det er typisk de samme

rockmusikere, som optræder i forskellige konstellationer/bands. Scenen er stærkt genre
orienteret. Årsagen hertil er til dels, at det er de samme musikere, med deres respektive

indspirationsgrundlag, som spiller på scenen og ligeledes de stilistiske traditioner, som hører

sig til scenen. Stilen ændrer sig dog gradvist gennem tid.
Den lokale scene har mange lighedspunkter med teorien om subkultur. Forskellen er,

at det her er scenen i dens hele, som  er det centrale element i subkulturen, hvor Hebdige
mener, at det er den bestemte sociale struktur i en gruppe, som definerer denne. 8

Det spirituelle element

En tredje og mere spirituel vinkel på fankultur findes hos Robert Sardiello9. Som case har han
undersøgt fankulturen omkring San Fransisco bandet The Gratefull Dead. Bandet har en

ekstremt dedikeret fanskare der efterhånden spænder over flere generationer (bandet har

eksisteret i snart 40 år). Casen tager udgangspunkt i bandets koncerter.
Sardiello udvider det sociologiske paradigme med begreber hentet fra

religionsvidenskaben. Han bruger subkulturen som udgangspunkt og mener, at dennes

værdier og normer har et spirituelt orienteret indhold10. Det er bl. a. ritualer, som konstiturerer
og bevarer sammenholdet i en given subkultur. Dette igennem sekulære mytologiske temaer,

som skaber et fælles forståelsesgrundlag for gruppen som helhed.
                                                  
7 Se afsnittet ”fankulturel økonomo”.
8 Sardiello, Robert: ”Secular concert rites”
9 Sardiello, Robert: ”Secular concert rites”
10 Med ordet orientering, menes sekulære sammenhænge, som fungerer på samme måde som i religiøs kontekst.
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Kulturel kapital

Ritualet forløser individet fra dets almindelige rolle og skaber en såkaldt liminal tilstand.

Liminal svarer til et mellemstadie11. Dette fordrer en dannelse af specielle formationer blandt
mennesker kaldet communitas. Det er disse formationer, som har en fælles forståelse via

bestemte mytologiske temaer. Den liminale tilstand tilhører det preindustrielle samfund og har

derfor en ækvivalent i nutidens industrialiserede samfund: Den liminoide tilstand. Denne har
en mere organisk karakter, fordi den opstår udfra et frit valg og ikke er dikteret af en bestemt

hovedreligion. Det er denne tilstand, som er interessant for Sardiellos teori. Da teenagere som

social gruppe, i henhold til ovenstående definition, netop befinder sig i den liminoide tilstand,
er de specielt disponerede over for at danne bestemte grupperinger, som har deres egne

normer og værdier alias sekulære mytologiske temaer. Ritualet udfoldes i mange
sammenhænge bl. a. til rockkoncerter. Dette kan være en bestemt måde at danse på, brug af

stoffer, at gøre bestemte tegn med hånden osv.

Sardiello mener således, at det bl. a. er de sekulære koncert ritualer, som er med til at
styrke solidariteten og derved definere en subkultur hos en bestemt gruppe mennesker.

Musikken tjener som formål til at sammenholde et fælles grundlag af normer og værdier
bestående af mytologiske temaer i sekulær forstand. Derfor skaber den ej heller subkulturen,

men er at reflektion af den12.

Fankulturel økonomi

For at få et indblik i hvordan fans13 i bred forstand inter-aktiverer med kulturen omkring dem,

er her et bud fra John Fiske14.

Fankultur kan endvidere betragtes udfra et økonomisk sammenhæng. Her bidrager
Fiske, med udgangspunkt i Pierre Bordeuis distinktions metafor til, hvordan en sådan model

kan se ud. Først en kort gennemgang af Bordieus metafor:

                                                  
11 F. eks. pubertetsstadiet hos teenagere. De er hverken børn eller fuldtudviklede voksne
12 Sardiello, Robert: ”Secular concert rites”
13 Her menes også fans også inden for film, tv, tegneserier mm.
14 Fiske, John: ”The cultural economy of fandom”

(X) Økonomisk kapital

Proletariat

Kunstnere
Akademikere

Arkitekter
Advokater
Læger

Forretningsfolk
Købmænd
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Y-aksen indikerer, hvor meget kapital kulturelt såvel som økonomisk der er akkumuleret.
Kulturel kapital måles i smag og kompetencer inden for den socialt legitime institution

(universitetet, kunstmuseer, koncerthuse og lignende). X-aksen indikerer hvorvidt det er

kulturel eller økonomisk kapital der er tale om. Bordieu klassificerer dem med den højeste
kapital både kulturelt og økonomisk for tilhørende den dominerende kultur. Til denne gruppe

hører sig typisk læger, arkitekter, advokater mfl.. Dem med overvejende kulturel kapital er

eksempelvis akademikere, kunstnere og dem længst til højre er dem, som ejer mest
økonomisk kapital (penge) så som foretningsfolk, købmænd osv.. Nederst i hierakiet befinder

sig proletariatet, som typisk er arbejdere, der hverken ejer signifikant kulturel eller økonomisk
kapital.

Det er her Fiske stiller sig kritisk over for Bordieu. Han mener, at Bordieu glemmer

populær kulturen ved ikke at analysere proletariatet nøjere. Ved at tilføje dimensioner som
alder og køn til metaforen argumenterer Fiske for, at man kan betragte populær kulturen ud

fra økonomiske sammenhænge. Dette føres over i en teori omkring fankulturen. Fans
akummulerer kulturel kapital ved at investere energi i viden og produktion af populær kulturel

tekst15 i modsætning til finkulturen, som hyldes for dens æstetiske værdi. Jo mere kulturel

kapital en fan er i besiddelse af, jo mere status opnår han inden for hans fanspecifikke gruppe.
Fiske definerer fans som mennesker der, typisk i grupper, skaber deres egen skyggekultur

uden for den dominerende kultur institution, samtidigt med, at de oftest deltager i aktiviteter
tilhørende den dominerende kultur. Mange fans uddanner sig f. eks.  i den dominerende

kulturs institution samtidigt med, at de er en del af en fankultur. Det overordnede argumentet

er, at alle fans, specielt dem tilhørende populærkulturen, assimilerer og bruger den kulturelle
tekst16 produktivt.17

Fiskes og Gaines’ teorier handler i bund og grund om det samme, men bygger på
forskelligt grundlag. Gaines’ omhandler ungdomskulturen i en provins, Fiskes omhandler

fankultur generelt og hviler på Bordieus teori om kulturel distinktion.

Genrens betydning

For at kunne forstå og differenciere de forskellige teoriers grundlag, er det nødvendigt, at se

på hvilken betydning en genre kan have for en given teori. Heavy metal og dance er f. eks.
ikke det samme, udover, at de er betegnelser, vi kan indordne under begrebet ”musik”. Inden

                                                  
15 Her menes kreativt materiale som: sange, film, tegneserier, bøger mm.
16 Med produktivt menes, at man skaber noget for sig selv ud fra den kulturelle tekst.
17 Fiske, John: ”The cultural economy of fandom”
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for genrer findes myriader af forskellige regelsæt, som konstituerer og afgrænser en genre fra

en anden. Hebdige slutter eksempelvis sin teori på baggrund af punk-bølgen, Sara Thornton
på baggrund af techno/rave clubscenen og Sardiello på baggrund af psykedelia rock-bandet

Grateful Dead osv.

Franco Fabbri har i sin afhandling ”Theory of musical genres: Two applications” fra
1980, undersøgt genrebegrebet inden for musikken. Han definerer genren udfra værende et

sæt af musikalske begivenheder18, hvis forløb er afgrænset af bestemte socialt accepterede

regler19.
Disse regler mener Fabbri kan opstilles i fem kategorier:

a) Den første omhandler de formale og tekniske regler. Her drejer det sig primært om et
givet værks formale opbygning og tekniske indhold. En popsang har eksempelvis

typisk formen A-B-A-B-B eller A-B-A-B-Bro-B. Da disse former f. eks. også

anvendes i jazz, ser man på, hvordan sangen er instrumenteret, arrangeret, dens
melodik, rytmik og harmonik samt dens brug af klanglige og kompositoriske

virkemidler etc.. Eksempelvis ville man som oftest ikke bringe en distortion el-guitar
solo i en jazzstandart. Dette ville sansynligvis blive opfattet som værende for agressivt

og larmende. Her indfinder sig en uskreven regel om, at guitaren skal have en typisk

”ulden jazz-lyd”. Disse regler er nøje defineret inden for både partiturmusik såvel som
rytmisk musik og er helt basale i klassificeringen af en genre.

b) Den anden omfatter de semiostiske regler i musikken. Dette betyder måden, hvorpå
musikken kommunikerer mening i form af dens udtryk via eksempelvis de

refererende, de følelsesmæssige, de metalinguistiske eller poetiske budskaber. Sagt på

en anden måde drejer det sig her om reglerne for, hvad musikken betyder og hvordan
den opfattes af lytteren. Et eksempel på et bestemt musikalsk stilistisk udtryk kunne

være måden at synge på: En rocksanger må gerne forvrænge stemmen, hvor dette er
utænkeligt for en klassisk sanger. Dette er bare et af mange eksempler på, hvordan

mening og udtryk er med til at definere en genre. Ligeledes er dét som omgærder

musikken, eksempelvis måden hvorpå publikum agerer over for hinanden, bestemt af
semiotiske regler.

c) De adfærdsmæssige regler. Her er fokus på både musikeren såvel som publikums

måde at opføre sig på. Hvordan forskellige musikere opførersig i interviews eller
under en koncert og hvordan publikum opfører sig til koncerter lige fra den stille

siddende mand til den hoppende, råbende teenager.
                                                  
18 Med musikalske begivenheder, menes noget musikalsk som sker, det være sig i øjeblikket eller over en
længere tidsperiode.
19 Genre begrebet har et stamtræ af underbetegnelser, som kaldes sub-genrer.
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d) Som den fjerde kategori har vi de sociale og ideologiske regler. Her drejer det sig om

det sociale image en musiker udstråler (det være sig virkeligt eller ej; iscenesat eller
autentisk). Her forstås den mening musikeren udtrykker, udfra hans sociale position

og hans ideologi. Ligeledes berører det de sociale og ideologiske regler, som

konstituerer gruppen af mennesker omkring musikken og musikeren (publikum,
musikjournalister, manager etc.).

e) Den sidste kategori omfatter de økonomiske og juridiske regler. Disse omhandler

produktionsforhold, copyright, løn mm. Her eksempelvis kan nævnes det honorar en
kunstner skal have for en koncert. Dette forhold er determineret af økonomiske og

juridiske regler for en given genre.

Efter denne gennemgang af Fabbris genre regler er det vigtigt at understrege, at genrer

udvikles og forandres hele tiden. Ovenstående definition er baseret på et synkront snit
foretaget i tid. Visse kategorier har ligeledes forskellig vægt afhængig af hvilken genre det

drejer sig om.
For at afrunde afsnittet kan det være hensigtsmæssigt at tilføje, hvordan Simon Frith

har beskrevet genrens betydning i hans bog: Performing Rites.

Frith argumenter med, at det både er pladeselskaber, foretningskæder mfl. og public
service radio/tv stationer, journalister mm., som definerer genrerne. Pladeselskaberne opererer

med dynamiske genre betegnelser inden for det kapitalistiske system, dvs. diakroniske og
kunstigt skabte betegnelser for at ramme aktuelle konsumgruppers behov. Public service

derimod definerer statiske genre betegnelser ved hjælp af bl. a. musikvidenskaben, for at

kunne tilfredstille krav udstukket af politikere i henhold til, hvor meget musik, der af
forskellig art skal transmitteres. Friths pointe hermed er, at genre distinktion både er

kommercielt og ideologisk/kulturelt betinget.

Delkonklusion

Vi har nu gennegået forskellige teorier omhandlende fankultur og musik. Dette for at danne et

grundlag for opgavens case som følger.

Den første teori omhandler nogle overordnede obsevationer, hvor Riesman slutter, at
der findes to forskellige grupperinger af unge mennesker inden for fankulturen: En selektiv

minoritetsgruppe og en ukritisk majoritetsgruppe. Hebdige søger at uddybe studiet af
minoritetsgruppen. Han bruger på baggrund af punkbølgen begrebet subkultur om unge, som

danner grupper i opposition til den borgerlige samfundskultur udfra specifikke sociale

præferencer, hvor musikken bidrager som et vigtigt element til sammenholdet af denne kultur.
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Denne teori er sidenhen blevet kritiseret af Sarah Thornton for at være elitær i og med at den

neklicherer majoritetsgruppen. Hun mener, at mainstream blot er mange forskellige
grupperinger af subkulturer, som alle er kommercielt orienteret og hvor undergrundsbegrebet

omfatter dem, som er de indviede i en bestemt subkultur. Herefter følger Gaines’ teori om den

lokale scene, hvor hun ser subkulturen, som værende den der omgærder en scene. Unge
mennesker som ikke helt kan indordne sig under samfundets institutioner, udfolder sig

kreativt ved at deltage i kulturen omkring en scene. I Sardiellos teori er subkulturen ikke

nogen permanent tilstand, men noget som opstår i forbinelse med ritualer, hvor unge samles
omkring sekulære mytologiske temaer, så som koncertritualet. Herefter bevæger vi os væk fra

subkulturen og over i en bredere definition af fankulturen, hvor Fiske behandler denne udfra
Bordieus distinktions teori. Her konkluderer han, at alle fans, specielt fans tilhørende

populærkulturen, bruger en kulturel tekst produktivt for at akkumulere kulturel kapital og

derved opnå status inden for en given fankultur. Som en afrunding af opgavens teoretiske del
bliver Fabbris definition af genre begrebet gennemgået for senere at kunne diskutere det

videnskabsteorestiske grundlag for de forskellige teorier.
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Case: Tool

Besætning og diskografi

Tool er et rockband dannet i Los Angeles i 1990 bestående af forsangeren Maynard James

Keenan, guitaristen Adam Jones, Bassisten Paul D’Amour og trommeslageren Danny Carey. I

1995 blev bassisten skiftet ud med Justin Chancellor.
Bandet har udgivet en EP, tre studiealbums og et livealbum, som henholdsvis hedder

Opiate (1992), Undertow (1993), Ænima (1996), Lateralus (2001) og Salival (2000). Til
sammen har disse produktioner solgt over 6,5 mill. plader.

Som opfølgning på hver af deres udgivelser, pånær Salival, har Tool været flittig til at

tournére rundt, specielt i USA20.

Musikken, en analyse

Ideelt ville det være for læseren af denne opgave at lytte til musikken, som den ér for at skabe

det bedst mulige forståelsesgrundlag for opgaven. Dette for at forstå forbindelsen mellem
fan(s) og Tools musik. Det er her vigtigt, at se på den symbolik Tool anvender i deres musik.

Hvilke virkemidler bliver der taget i brug? Med henblik på Fabbris genre definition, vil jeg i
følgende musikanalyse fremhæve de formale og tekniske/stilistiske træk i Tools musik, som

kan give et fingerpeg i retning af hvilken genre Tool tilhører.

Sangen Ænema fra deres forrige album Ænima er valgt med det formål overordnet at
repræsentere bandets stil og reptoire:

Form

Intro: Intro riff

1. vers: E-toneart , 8 t, vers riff, kun bas, trommer (rytme I) og vokal, + 6 t, guitar

indtræder i vers riff
Bro: 2 t, overledning med nedgang i bas til D

Omkvæd: E-toneart, 8 t, omkvæd riff med accent på 1 og 3
Mellemspil: 4 t, instrumentalt, stille

2. vers: E-toneart , 8 t, bas, trommer (ny rytme), vokal og ”diskret” guitar, + 6 t, guitar

riff
Bro: 2 t, overledning med nedgang i bas til D

                                                  
20 ”The Tool FAQ @ http://toolshed.down.net/faq/faq.html
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Omkvæd: E-toneart, 8 t, omkvæd riff med accent på 1 og 3

C: 8 t, instrumentalt, agressivt
D: E-toneart, taktart skifter til 6/8, stille instrumental passage med guitarmelodi i

4 t, herefter indtræder vokal ind over.

E: E-toneart,  16. dels trioler i stortrommer, udringende powerchord i guitar, bas
veksler mellem E og G

Solo E-toneart, komponeret guitar solo, ÷vokal

E: E-toneart,  16. dels trioler i stortrommer, vokal indtræder igen, nyt riff i bas og

guitar
F: Hele bandet stille, ballade-agtigt

G: Klimaks, tungt, volsomt, agressivt.
Outro: Outro

Stilistiske Træk

Eks. 1:

Dynamik/spændings kurve
”Ænema”

Intro A B Mell. A B C D E solo E   F    G     Outro
Tool opererer med mange dynamisk kontrasterende formled.

Eksempel på rytmik:
Sangen introduceres af en væsende,  stønnende stemme, som har et tungt 3/4 feel. Herefter

indtræder et guitar med intro riff’et (eks. 2) i takt med den stønnende stemme, som fortsætter

4 gange indtil trommerne og bassen kommer ind. Her ændres det rytmiske feel markant til en
12/8 taktart og det går op for en, at guitarens rytmiske figur ligesåvel har kunnet indgå i 12/8

taktarten lige fra dens indtræden (eks. 3). Herved kan introen betragtes som et rytmisk 3 mod
4 forløb.

Eks. 2: Intro riff i 3/4
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Eks. 3: Intro riff i 12/8

Riffs:
El-guitar og el-bas er riffbaseret. Dvs. de at de spiller unisont (bassen en oktav under) over et

givet riff a la ostinat (eks. 2 og 3).  Sådanne forekommer bl. a. i intro, omkvæd, C mfl..

Guitaren er som oftest forvrænget for at skabe en tyk og fyldig klang i lydbilledet.

Harmonik:

Sangen er gennemgående modal i dens harmonik og bevæger sig frem og tilbage i tonerne
E,D og G, hvor E er centertone. Det akkordiske grundlag er primært baseret på to-klange, det

være sig eks. en E5 akkord (powerchords, grundtone + kvint evt. + oktav).

Eks. 4: E5 powerchord

Vokal:
Karakteristisk for Tool er Keenans høje, lyse  vokal som både kan lyde blid og skrøbelig for

så pludselig at skære igennem musikken med en kraft og energi, som ville få de fleste op af
stolen.

Akustiske trommer:
Trommerne er et vigtigt grundlag i Tools musik. Det er dem som binder de komplekse

overgange sammen mellem formledene og skaber kontrasterne i sangens dynamik. Ligeledes

er det dem, som skaber et grundlæggende rytmisk feel eller det stik modsatte ved pludseligt
at spille i en anden taktart, mens guitar og bas forbliver i samme riff.

Eks. 5: Grundlæggende rytme i intro, vers, omkvæd og C
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På baggrund af ovenstående musikanalyse kan vi slutte at Tool overordnet er et rock-band.
Som subgenre kan man groft placere dem i det, man kalder alternativ rock/progressiv metal21.

Typisk for genren er den minimalistiske konstellation af instrumenterne: Akustiske

trommer, el-bas, el-guitar og sang. Musikken er på det horisontale plan yderst sofistikeret,
hvad angår de forskellige formleds overgange og sammenvævninger. Formledene er

endvidere typisk kontrasterende i dynamik: Eksempelvis moderat nivaue i vers og ff i

omkvæd, C, mm. (se eks. 1) Musikken er riffbaseret, oftest polyrytmisk med skæve taktarter
og med en melodisk, dynamisk vokal flydende ind over de forskellige rytmiske

arrangementer. Dertil benyttes adskillige tekniske manipulationer22 og  lydeffekter til at
udvide lydbilledet.

Hvad der gør Tool til et alternativt rockband, er deres måde at arrangere sangene på,

dels fordi de er riffbaseret og fordi trommerne spiller en fremtrædende rolle i lydbilledet. Ikke
mindst den forvrængede guitar er her et stærkt kendetegn (heraf genre betegnelsen ”metal”).

Hvad der gør dem progressiv23 er deres eksperimenteren med rytmik og den måde de
forskellige formled er vævet sammen på. Ligeledes brugen af lydeffekter på guitar og vokal

hører sig til de progressive elementer.

Tool fans

Dette afsnit behandler en etnologisk undersøgelse, jeg har foretaget på en internet

nyhedsgruppe, som er et virtuelt forum, hvor Tool fans debaterer om alt, hvad der omhandler
bandet som f. eks. deres albums, deres koncerter, bøger bandet har anbefalet samt de

meninger de måtte have ytret mm.24.

Undersøgelsen foregik på en sådan måde, at jeg skrev et indlæg til nyhedsgruppen,
bestående af forskellige spørgsmål vedrørende det at være fan af Tool. Med udgangspunkt i at

stille spørgsmål til deres alder, køn, land, beskæftigelse og fritidsinteresser, gik jeg videre til
at stille dem mere dybdegående spørgsmål som: ”Hvad vil det sige at være Tool fan?” ,” hvad

er det, du kan lide ved deres musik?” og” er Tool et undergrundsband?”. Hertil fandt jeg det

interessant at vide, hvad de ellers lyttede til af forskellig musik for at se, hvor bred deres
musik kendskab var. Derfor stillede jeg også spørgsmål som: ”Hvor mange singler og albums

er du i besiddelse af?” og”kan du lide andre kunstnere end Tool, hvilke?”.

                                                  
21 ”Egos play second fiddle to Tool’s music” i: Miami Herald.
22 Filtrering, compression mm. af instrumenter og vokal.
23 Begreb fra 70’ernes scene: Pink Floyd, Genesis mfl.
24 news://elvisonit.dns2go.com/alt.music.tool
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Ud af dette indlæg kom der 18 svar af mere eller mindre uddybende karakter. Ikke

overraskende kom størstedelen af deltagerne fra USA. Kønnene fordelte sig til at være 3/4
mænd og 1/4 kvinder og halvdelen var studerende enten på universitetet eller gymnasiet25,

derfor befinder gennemsnitsalderen sig også omkring de 23 år, enddog, at der selvfølgelig var

et par ældre og yngre deltagere iblandt. Udover studerende reprænseterer de øvrige deltagere
alt fra værende en hjemmegående husmor (der går op i heksekunst) til web-/grafiske

designere, en videoproducer, et pizzabud og en enkelt servicemedarbejder.

De fleste deltagere har en pladesamling på flere hundrede albums og talrige singler
mest i MP3 format. Enkelte solister figurerer, men det er overvejende bands, som er nævnt.

Specielt navne som Radiohead, Pink Floyd, Sigur Ros, Nine Inch Nails, Deftones, Mr.
Bungle, Tori Amos og Jeff Buckley går igen, altså primært bands tilhørende rockgenren.

Enkelte klassiske komponister som Beethoven, Mozart og Shostakovich er også nævnt, men

det er primært rockbands og rocksolister, som gør sig gældende.
Til at begynde med er det vigtigt at se på, hvad der kendetegner en Tool fan. Her et

par udsagn fra forskellige deltagere af undersøgelsen:

Michelle, USA, 20 år, kvinde, studerende:
”That you like their music, and them as a band.  That you (if you have to money) buy their albums
and go to their concerts if nearby.  That is the difference between being a fan and just likeing a
band.”26

Iasthai, USA, 23 år, mand, grafisk designer:
”I think it means you have an appreciation for more complex music. By more complex, I mean that
it challenges your mind. You actually have to think to find the meaning(s) behind the songs, or to
figure out what's behind the music, how it was made, etc. Tool fans usually seem to be smarter than
the average bear.”27

Third Eye, USA, 20 år, mand, grafisk designer:
”Firstly you should enjoy their music, and try to get something out of it more than what it appears
to be on the surface. Too many people I think claim to like Tool, but base their opinions on surface
elements and do not appreciate the deeper elements of Tool”28

Som udgangspunkt kan man holde sig til Michelles overordnede definition af hvad en fan er:

En som er i besiddelse af bandets plader og som går til Tool koncerter. Hvad herefter følger er
mere fokus på selve bandets musik, som værende noget helt specielt. Det handler som fan om

at forstå kompleksiteten i musikken, forstå atmosfæren og de dyberliggende budskaber. Det

kræver med andre ord, at man er indviet i den helt specielle kultur, som omgærder bandet.

                                                  
25 Dette udtryk refererer til aldersgruppen. Eks. svarer gymnasiet til high school i USA.
26 Christensen: Spørgeskema BA-opg.
27 Christensen: Spørgeskema BA-opg.
28 Christensen: Spørgeskema BA-opg.
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Når vi så går videre og spørger ind til hvad det er der lige netop gør Tools musik interessant

får vi følgende at vide:

Michelle:
”- Can be appreciated by all sorts of different people, and at whatever depth you want.  (Can put it
in just to have something to listen to, yell along, or go on a psychological journey)

- Lyrics can be interpreted in many different ways, which allows for a more personal experience.
You have to think about them- what they can mean and how that applies to you.

- Musically interesting- complex and not just background.  Contrasts in mood, tempo, timbre,
lyrics...”29

Her argumenteres for at musikken kan bruges efter eget forgodtbefindende. Det være sig som

bagrundsmusik, til at synge med på eller til at fordybe sig i. Herefter følger bl. a. en
tilkendegivelse af, at musikken er interesant, fordi den er kompleks og har stemning.

Judy, Australien, 20 år, mand, web udvikler:
”It has something a lot of other music out there these days don't. I'll connect to a song at a much
deeper level than other tracks. I also find that due to the vagueness of how your meant to interperet
the lyrics (eg: it's not obviously about a crush on some guy like a Britney song or some crap) that
people will interperet in such a way that it has a personal connection to something thats happened
in their lives or something like that.”30

Musikken er speciel i releation til andet musik idag. Teksterne i sangene tilægges stor

betydning og det værdsættes, at den kan tolkes på mange måder, hvilket gør, at man kan
skabe sin egne meninger udfra dem.

Isthai:
”Mostly because of the emotional response it draws. After a good rock out to Tool session, or after
seeing them live, I feel drained. I haven't made it through a Tool concert yet without crying (tears
of joy mostly) But I also like the fact that their music makes me think, I like how certain songs
always give me chills or goosebumps. (H, 46&2, Jimmy, The Patient) I like how their music really
doesn't sound like anyone else. I like how their music is constantly evolving. I love how anytime I
can't think of something to listen to, Tool always sounds good. And I love how they like to fuck
with people who don't know they're being fucked with.”31

Her er det det emotionelle aspekt som er vigtigt. De følelser musikken vækker når man f. eks.

er til koncert med Tool. Originaliteten fremhæves og der udtrykkes ligeledes en klar holdning

til ”dem udenfor cirklen” , de ikke indviede, a la mainstream, som ikke forstår, hvad Tool
handler om.

Det sidste spørgsmål i rækken drejer sig om, hvorvidt deltagerne synes Tool og deres

musik er ”undergrund” eller ej. Mange svarer klart nej til dette ud fra det faktum, at Tool

                                                  
29 Christensen: Spørgeskema BA-opg.
30 Christensen: Spørgeskema BA-opg.
31 Christensen: Spørgeskema BA-opg.
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sælger millioner af plader og spiller for udsolgte arena koncerter. Men hvor går grænsen for

hvad der er undergrund og hvad der ikke er? Hvor mange plader skal man sælge, før man er
”mainstream”? Svaret ligger ikke lige for og nogle deltagere i undersøgelsen ser mere

nuanceret på spørgsmålet og svarer både ja og nej.

Michelle skriver:
”Yes and no.  Their popularity shows that they aren't totally underground, but their music is much
deeper than many people know, and that part of their music is underground.”32

Michelle argumenterer for at Tool på den ene side ikke er undergrund, men fordi musikken er
mere end man umiddelbart hører, er den undergrund i den henseende.

Casey Trunks, USA, mand, 19, studerende:
”The name 'Tool' sure isn't underground anymore, but not everyone grasps the concept.  The
community is what still keeps the band 'underground' in a sense.”33

Casey mener, at Tool ikke er undergrund mere, sansynligvis med reference til, at bandet

efterhånden er relativt kendt. Dog mener han, at det er fællesskabet omkring bandet, som gør
dem til undergrund og at det er ikke alle som forstår meningen bag dette.

Third Eye:
”Tool are underground in the sense that they have much to offer the few who are willing to go that
deep into their music. They are not underground in the sense that many people have heard of them,
but whether or not they truly appreciate them is another matter.”34

Her betyder undergrund graden af det engagement, man ligger i musikken. Derfor er det

ifølge Third Eye individuelt, hvorvidt man synes et band er undergrund eller ej.
Hvad vi her ser er, at nogle fans opererer med flere lag når de skal sige noget om

musik og kunstner. De skelner mellem pladesalg og udsolgte koncerter på ét plan og
musikkens indhold og stil på et andet. Derfor udelukker høje salgstal nødvendigvis ikke Tools

musik fra at blive betragtet som undergrund, sålænge man tilkendegiver, hvilket plan man

argumenterer udfra.

Tool om dem selv

Dette afsnit er baseret på hvad bandet selv siger om deres musik. Nedenstående citater
stammer fra transkriberede interviews i forskellige musikpuplikationer, hvor de forskellige

medlemmer har ytret sig om deres musik og meningen med den.

                                                  
32 Christensen: Spørgeskema BA-opg.
33 Christensen: Spørgeskema BA-opg.
34 Christensen: Spørgeskema BA-opg.
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Kendetegnende for Tool er, at de går meget stille med dørene, når det drejer sig om

eksponering i medierne. Dette gælder både omtale af deres person og det at tale om deres
musik. Til dette siger trommeslageren Danny Carey:

”I think a lot of times (interviews) limit people’s interpretations...It’s kind of nice just trowing (a
cd) out there and letting (people) run wild with it and seeing where they go. I think that’s a
healthier way.”35

Deres holdning er, at hvorfor tale om musikken, når musikken kan tale for sig selv. De mener,
at fans derved kan få deres egen mening ud af musikken. Det ligger ganske simpelt ikke til

bandets ideologi, at give interviews, til alt hvad der byder sig. Dette skal ikke forstås som

værende fordi de tager afstand fra musikpressen (hvilket de citaterne i dette afsnit må kunne
bevidne). Tool, som de fleste kunstnere søger anekendelse og derfor også eksponering på den

ene eller den anden måde. Det handler blot for Tool om, at det er musikken, som skal være i

centrum. Dette kommer også til udtryk ved live-optræden, hvor det foregår med dæmpet
scenebelysning uden spot på enkeltpersoner i bandet. De optræder heller aldrigt personligt i

deres musikvideoer og da de kom på forsiden af Spin Magasine i 2001, kunne man med vilje
ikke se bandets ansigter.36

For bandet handler det envidere om at være ærlig over for sig selv og sin kunst.

Maynard James Keenan citeres her af journalisten i Hit Parader:
”...This is a band that clearly enjoys existing in the dark, dank musical hole, and according to
Keenan, no amount of fame, fortune and attention is going to lure Tool out of their dungeon of
creative passion. ”Once you release an album you’re a product,” the singer said. ”That’s a fact of
life. You can deny it to yourself, but deep down you know it’s true. I heard fans say we sold out
when the last albums became succesful. I had to agree with them. We are a product. But we are
also true to what we believe.””37

Keenan mener, at nok bliver musik et kommercielt produkt, når det kommer på plade, men
sålænge man er ærlig over for det man tror på, er det ligemeget med berømmelse og rigdom.

Her skinner en tydelig ideologi igennem, som siger noget om bandets distancering til celebrity

rollen i populærkulturen. Bassisten Justin Chancellor forklarer her om bandets holdning til
dette:

”The idea is to kind of avoid concentration on individual egos with an aim of keeping the focus
completely on the music...We wanted to avoid people getting distracted by whatever haircut we’ve
got or any of that. A lot of bands go that way, and you almost forget about the music”38

 Ifølge Chancellor, tænker for mange kunstnere for meget på deres image som person og dette
er med til at fjerne fokus fra musikken, som i virkeligheden er essensen i det hele.

Men hvad siger bandets om deres egen musik? Hvad er meningen med den og hvilke
æstetiske og ideologiske budskaber har den? Her siger Carey:
                                                  
35:”Tool time” i: JAM
36 ”Tool time” i: JAM  og ”Egos play second fiddle to Tool’s music” i: Miami Herald
37 ”Tool: Ear candy” i: Hit parader.
38 Stout, Alan K.: ”Egos play second fiddle to Tools music” i Miami Herald.
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”We’ve always attempted to reach our audience ina different way than a lot of other bands...Our
goal remains to touch them on a deeper psycological and subconcious level. It’s almost to easy to
get them to stand up and respond to what you do ona basic level- but we want something more than
that. We want to touch their soul”39

Her tilføjer guitaristen Adam Jones:
”Our music has to inspire us and make us think- and it has to inspire everyone who hears it. It must
make them think too. If it doesn’t do that, then what is the point of making it in the first place?”40

Tool har her en klar agenda for hvad de vil med deres musik. De søger dybde og ønsker at

røre deres fans på det ubevidste og psykologiske plan. De ønsker, at musikken skal inspirere

og få folk til at tænke. En grundlæggende holdning hos Tool synes netop at være, at
mennesket skal tænke selv og forholde sig kritisk til dets omgivelser. Dette kommer sig bl. a.

til udtryk på første nummer af deres live-plade Salival, hvor en indspillet stemme taler til
publikum om netop sådanne budskaber:

”Think for yorself, question athourity. Think for yorself, question athourity....”

Delkonklusion

Vi har nu gennegået opgavens case. Efter en  kort beskrivelse af casebandet, kan vi via en

musikanalyse fastslå, hvilke virkemidler bandet gør brug af og hvilken genre bandet tilhører.

Herefter kan vi med udgangspunkt i en internet-nyhedsgruppe undersøgelse slutte, at toolfans
ser sig selv som dedikerede fans, der formår at se en hvis dybde og kompleksitet i bandet og

dets musik. Derudover bruger de musikken og specielt sangteksterne til at skabe egne
meninger udfra disse. De betragter delvist musikken som undergrund, men dette beror på en

anskuelse i flere plan. Dette skal forståes således, at indviede har et fællesskab, som bunder i

en fælles forståelse for Tools musik, dog set udefra betragtes bandet efterhånden som
mainstream, fordi de er relativt kendte og har solgt mange plader. Dernæst kommer vi ind på

hvordan Tool, med udgangspunkt i interviews, ser sig selv som band, hvordan de som

personer helst ikke vil eksponeres i medierne, men hellere ser deres musik i centrum for
mediernes søgelys. Ligeledes er de meget bevidste om, hvilken mening deres musik har og

hvilke budskaber den bør indeholde, over for den som lytter til den. Det ideologiske budskab
er, at mennesker skal forholde sig kritisk til deres omgivelser og tænke selv.

                                                  
39 ”Tool: Ear candy” i: Hit parader.
40 ”Tool: Ear candy” i: Hit parader.



21

Diskussion

Teoriers berettigelse

Efter nu at have gennemgået teori- og casedelen, er det tid til en diskussion om, i hvilket

omfang de givne teorier har sin berettigelse i forhold til casebandet Tool og deres fans. Her

skal understreges, at når det vedrører Tool fans, diskuteres der udfra min egen undersøgelse.
At de fleste deltagere i min undersøgelse hører sig til Riesmans beskrevede

minoritetsgruppe, kan der ikke herske nogen tvivl om. Dette bekræftes først og fremmest af
de adspurgtes referencer til dem uden for fællesskabet, som ikke ”forstår” hvad Tool drejer

sig om. Her henvises til majoriteten navnligt dem som er”udenfor”fællesskabet. Derudover

kan nævnes det engagement de forskellige fans lægger i Tools musik. Det faktum at der
eksisterer en nyhedsgruppe omhandlende bandet og at jeg har fået mange uddybende,

reflekterende svar på mit indlæg, er i sig selv sigende. Dette harmonerer også med Fiskes og
Gaines’ teorier, som netop beskriver fans, som værende aktive deltagere i et fællesskab, hvor

de ved at anvende musikken produktivt, akkumulerer kulturel kapital.

Noget andet er fællesskabet. Kan Tool fans betragtes som tilhørende en subkultur
ifølge Hebdiges teori? Svaret må være ja set udfra det faktum, at der findes et udtalt

fællesskab omkring musikken. Dette dog ikke i en ligeså radikal og politisk støbning, som
punkkulturen, som jo netop var Hebdiges udgangspunkt. Toolfans er fælles om musikken og

dens dyberliggende budskaber og dette i overensstemmelse med bandets æstetik (med æstetik,

menes bandets opfattelse af hvad deres kunst ér og hvad der er dens mening). Men hvor
Hebdige argumenterer udfra en social strukturalistisk synsvinkel, synes Toolfans at være mere

individuelt tænkende, at dømme efter deres udsagn. Her er det musikken, som er centralt i
subkulturen og ikke vice versa.

Med hensyn til Thorntons teori om at subkulturen er kommercielt orienteret, kan dette

ikke afvises, som Tools forsanger også har været inde på tidligere. Pointen må være, at dette i
og for sig er uden betydning, da det grundet bandets ideologi, ikke har nogen indflydelse på

bandets æstetik. Sålænge medierne ikke får lov at bestemme, hvordan musikken skabes og

opfattes, kan den ikke intervenere sig i musikkens mening og autencitet.
Sardiellos teori kan bruges til at anskue fankultur udfra en religionsvidenskabelig

synsvinkel. Et eksempel på dette kan være når musikpressen af og til omtaler en bestemt
kunstner som værende ”kult”. Her beskrives udfra en religiøs kontekst. Derudover findes også

i Tools musik mytologiske temaer for fans at forholde sig til, og, da Tool er et flittigt

tournérende live-band, er der for fans rigeligt af koncert ritualer at tage del i. -En vigtig ting at
mærke sig ved i Sardiellos teori er, at han bruger begrebet subkultur, som overordnet begreb
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for de fans han beskriver. Her skriver han, at musikken blot er en refleksion af subkulturen.

Som tidligere nævnt synes dette ikke at være tilfældet. Igen er der tale om en strukturalistisk
synsvinkel.

Det videnskabsteoretiske aspekt

Da de fleste teorier i denne opgave er forfattet af sociologer, er det rimeligt at antage at deres

teorier er farvet af dette faktum. Musikken i sig selv kan til tider virke ligegyldig set igennem
brillerne på en sociolog. For dem handler det naturligt nok om at analysere de sociale

omstændigheder omkring musikken. Men, som der er gjort opmærksom på i det ovenstående,
er det typisk et strukturalistisk paradigme, som er fremherskende. Her forstås at kulturen er

determineret af underliggende sociale strukturer som f. eks. klasse, køn og alder. Har

indholdet navnligt musikken ikke noget at sige? Har den slet ingen indflydelse på kulturen og
kan en  musikanalyse ikke tjene som et videnskabeligt bidrag til kulturstudierne? Denne

problematik henviser også Morten Michelsen til i hans Ph. D. afhandling ”Sprog og lyd i
analysen af rockmusik”:

”...et grundigt kendskab til musikanalyse er uomgængeligt, hvis man vil opnå en detaljeret
forståelse af populærmusik som en del af populærkulturen.”41

På baggrund af denne problematik har jeg i denne opgave valgt at inkludere en musikanalyse,
som i henhold til Fabbris genre definition, har kunne fortælle os noget om den genre Tool

hører til. Genre begrebet tjener til at kunne identificere en bestemt type musik og

kan bl. a. også fortælle os noget om de sociale forhold, der gør sig gældende mellem kunstner
og fans. Jeg kunne eksempelvis udfra min undersøgelse uddrage, at Tool fans primært lytter

til rockmusik. Dette grundet mine musikanalytiske forudsætninger. Her kunne jeg se hvad

Tool fans lyttede til udover Tool. Dette var generelt følgende kunstnere: Radiohead, Pink
Floyd, Sigur Ros, Nine Inch Nails, Deftones, Mr. Bungle, Tori Amos og Jeff Buckley.

Karakteristisk for disse er, at de alle mere eller mindre holder sig inden for rockgenren. Min
pointe er derfor, at man kan uddrage kulturelle betydninger udfra, hvilken genre der er tale

om. Det er derfor mit argument, at de forskellige teorier behandlet i denne opgave

grundlæggende er afhængig af, hvilken genre det er der undersøges. For at tage et grelt
eksempel: Hvis man ser på klassisk musik og sætter det over for heavy metal, er jeg overbevist

om, at en sociologisk undersøgelse af de respektive fans ville få vidt forskellige udfald. Der
skal ikke megen etnologi til før man kan fastlå, at der i grove træk er tale om to forskellige

grupper mennesker med forskellige æstetiske opfattelser. Således har musik, afhængig af

                                                  
41 Michelsen, Morten: ”Sprog og lyd i analysen af rockmusik” s. 25 ln. 10-12. Lektor ved Musikvidenskabeligt
Institut i København
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genre, betydning for hvordan mennesker grupperer sig omkring den. Derfor er det nødvendigt

for sociologen at indgå et tværfagligt samarbejde med bl. a. musikvidenskaben, hvis man med
tilfredsstillende resultat vil studere populær musik.

Undergrund eller ej?

Tilsidst er vi nået til opgavens gennemgående spørgsmål: Er Tool ”undergrund”? Her må

svaret være både ja og nej. Ud fra en almindelig betragtning ville de fleste mene, at
undergrund betyder musik, som ikke er alment kendt, som ikke bliver vist på MTV og som

ikke sælger ”mange” plader. Udfra denne betragtning er Tool ikke undergrund mere, hvilket
passer godt til Thorntons definition af undergrunds begrebet. Tool er efterhånden kendt af

mange uden for det oprindelige autentiske rum og dette gør i henhold til Tornton, at musikken

er blevet mainstream. Men hvorfor er der flere der i min undersøgelse skriver, at Tool godt
kan betragtes som undergrund? Her lægger Howard slater op til, i sin kritik af Torntons

førnævnte bog, at undergrunds begrebet læses for bogstaveligt:
”These people [dem tilhørende en subkultur] more often than not see themselves as involved in
activities that "by-pass" or run "parallel" to the mainstream. They are just as much involved in
recycling the mainstream that in defining themselves in strict opposition to it (avant-pop). Many
would attest to the view that just because a record/sound becomes more popular doesn't mean to
say that it loses it sense of being "underground". So the idea that the underground bemoans those
who sell out because the underground is loosing its "sense of possession, exclusive ownership and
familiar belonging" (p. 124) is all too pat and depends, perhaps, on a too literal reading of the
underground as defined by the marketing people. To use the dualistic device that is rife in Club
Cultures we could turn this around and say that many people experience the underground as a place
where knowledge or "sub-cultural capital" is shared and squandered between people and the
mainstream as the site where people jealously protect insights as "trade secrets".”42

Her lægger Slater op til en diskussion omkring en dualistisk betydning af undergrunds

begrebet. Han mener, at folk både tager del i subkulturen, hvor de akkumulerer subkulturel
kapital, men sideløbende også tager del i en række aktiviteter i mainstream kulturen. Analogt

hermed kan vi tilføje, hvad Fiske siger i hans teori. Her skriver han at netop fans, sideløbende
med at de deltager i fankulturelle aktiviteter, samtidigt tager del i aktiviteter i den

dominerende kultur, som f. eks. at tage en uddannelse på universitetet.

Konklusionen kan derfor være, at Tool er undergrund i den forstand, at de er
omgærdet af en subkultur. Denne eksisterer blot sideløbende med mainstreamkulturen.

Subkulturen er et fællesskab band og fans imellem. Et fællesskab som har en indforstået
kendskab til musikken, dens mening og de underliggende budskaber.

                                                  
42 Slater, Howard: ”Neutral and Commercial...Just like everybody”.
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Konklusion

Vi har nu igennem opgavens tre dele henholdvis gennemgået det teoretiske grundlag for

opgaven, casen for opgaven og den afsluttende diskussion, hvor trådene for de forskellige
dele er blevet samlet op, sat sammen og diskuteret. Heraf kan vi konkludere, at fankultur er et

omdiskuteret studie med mange forskellige teorier om, hvad det vil sige at være fan. Denne

opgave har anfægtet flere af disse teorier, hvad angår deres undersøgelsesgrundlag og
videnskabelige paradigme og er selv kommet frem til en række opdagelser på vejen. Her

tænkes på den slutning, at Tool fans danner et fællesskab primært på baggrund af musikken
og ikke de sociale strukturer udenom musikken som ellers fremføres af flere teoretikere. Her

bør dog manes til forsigtighed, da denne opgaves case kun er baseret på ét band inden for én

bestemt genre og derfor aldrig kan repræsentere alle de andre bands, solister mfl. som også er
omgivet af en fankultur. Dette problem er netop også et andet af opgavens kritikpunkter. Det

sidste går på, at man for at kunne udføre et tilfredstillende studie af populærmusik og dermed
et band som Tool, må indgå et tværfagligt samarbejde for at komme til bunds i de myriader af

sammenhænge, der er eksisterende i kulturer generelt. Her tænkes eksempelvis på det

argument at musikanalysen er vigtig for bl. a. at kunne bestemme genren af et pågældende
caseband. Sidst men ikke mindst kan det diskuteres, hvad der ligger i undergrundsbegrebet og

at der når det kommer til stykket ikke er så ligetil en definition på begrebet som man ellers
skulle tro. Hvorvidt et band er undergrund eller ej er ikke bestemt af antallet af plader det har

solgt, men er mere et udtryk for det indforståede fællesskab der omgærder et bands musik.
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Projektbeskrivelse

Interessen for emnet fødtes i marts 2002, hvor jeg, på baggrund af et kursus om populærmusik

af Morten Jæger på Musikvidenskabeligt Institut i København, fandt det interesant, at
undersøge, hvad kultfænomet inden for rockmusikken var for noget. Det viste sig dog at være

svært at finde litteratur til lige netop dette emne, hvilket forsinkede mig så meget, at jeg blev

nødt til at udsætte eksamen et semester.Med tiden læste jeg lidt af hvert og kom frem til kun
én artikel, som behandlede populærmusikken i forbindelse med kult-begrebet. Dette var den

heri opgaven benyttede artikel af Robert Sardiello. Denne artikel ledte mig videre til at
undersøge, hvad subkultur var for noget og snart forstod jeg at disse to begreber stod i

forbindelse med hinanden. Derfor er det ikke kult-begrebet, som er centralt i denne opgave,

men derimod ”undergrundsbegrebet”, som jeg har syntes var lige så relevant for det jeg ville
undersøge.

Mit mål med denne bacheloropgave har hele tiden været at behandle Tool som case,
da jeg synes de skiller sig ud fra de fleste bands, hvad angår deres musik og fankultur. Jeg har

hele tiden haft en ide om, hvad der var så specielt ved dem, ikke mindst fordi de sporadisk i

musikpressen, er blevet omtalt som værende et kultband. Denne opgave har givetvis besvaret
nogle af mine spørgsmål men tilmed givet mig nye. Dem ser jeg frem til at følge op på i

fremtidige studier...
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