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2

Hysteriet

Piger og drenge skreg sig hæse af begejstring. Glæ-
destårer trillede ned ad kinderne under vilde ju-
belhyl, når de fire helte på den blomsterdekorerede 
scene rystede med lokkerne. Og de unge kastede sig 
frem og tilbage i sæderne, rev sig i håret og skreg 
uhæmmet deres begejstring ud, så de fire englæn-
dere nærmest blev overdøvet i deres hitparade, der 
indeholdt numre som Can’t Buy Me Love, Twist and 
Shout og She Loves You. 

The Beatles var i byen.
Den 4. juni 1964 gav The Beatles deres to eneste 

koncerter på dansk grund nogensinde. De to udsolg-
te shows foregik i K.B. Hallen, et om e�ermiddagen 
og et om a�enen. Tre danske opvarmningsbands 
– The Beethovens, The Weedons og The Hitmakers 
– havde gjort deres for at fyre op under publikum, 
men da The Beatles gik på scenen, kogte K.B. Hallen 
over i et inferno af jubel. 

Englændernes besøg gik heller ikke stille for sig i 
resten af landet, og stort set alle landets aviser skrev 
om koncerten og det unge publikums opførsel. Især 
pigernes skrig var genstand for opmærksomhed. 
De fleste aviser var enige om, at det havde været 
umuligt at høre musikken. Men musikken var ifølge 
flere anmeldere også ligegyldig for publikum. De var 
nemlig til koncert for at skrige. 

I Politiken kunne man læse en reportage med 
overskri�en ”Beatles i byen: Rekord i vræl”. Aktuelt 
kaldte sin artikel ”Mest hysteriske dag”, mens Jyl-
lands-Posten tørt konstaterede: ”Beatles-Besøget 
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På scenen i K.B. Hallen. 
Paul McCartney (1942-),
John Lennon (1940-
1980) og George 
Harrison (1943-2001) 
i front. Uden Ringo 
(1940-). Lennon og 
McCartney fik som 
gruppens primære 
sangere og sangskrivere 
mest opmærksomhed, 
men de fire beatler 
spillede alle vigtige 
roller. John var den 
intellektuelle, Paul den 
smukke, George den 
spirituelle, og Ringo 
den sjove. Alle kunne 
have en yndlingsbeatle.
|| Allan Moe/Ritzau 
Scanpix
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sa�e Rekord i Pop-Hysteri”. Mediernes reportager 
og skriverier om koncerterne handlede således lige 
så meget om publikum som om selve musikken. Fx 
skrev forfa�er og journalist Jørgen Leth (1937-) i 
sin anmeldelse af koncerten i Politiken, at det ikke 
var nok at foretage en rent musikalsk vurdering af 
gruppen. Der var tale om en kult. Og hvordan skulle 
man anmelde en kult? I Information forsøgte man 
sig med en form for anmeldelse af publikum. Man 
lod psykologen David Favrholdt (1931-2012) vurde-
re, hvorfor det unge publikum opførte sig, som det 
gjorde. Favrholdt kom frem til, at der i alle samfund 
er behov for ekstase. Det havde de voksne blot 
glemt, og nu var det altså The Beatles, der forløste 
de unges behov. Hvorfor det lige var The Beatles, der 
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4

fremkaldte ekstasebehovet, og hvorfor andre end 
unge fans kunne undertrykke behovet, kom analy-
sen ikke ind på. Men fælles for artiklerne var, at The 
Beatles ikke bare var et popband. De var en del af en 
større bevægelse. De fik publikum til at gøre noget. 

Ser man på fotos fra Beatles-koncerten i K.B. 
Hallen, minder de om billeder fra koncerter over 
hele verden. Næsten alle de begejstrede unge sad 
ned. De unge publikummer havde gjort noget ud af 
sig selv. Pigerne havde opsat hår, og de fleste drenge 
havde ikke sparet på brylcremen i dagens anled-
ning. Det var trods alt stadig de færreste unge dren-
ge, der turde eller må�e følge beatlernes eksempel 
og lade håret hænge løst. Til gengæld havde flere 
piger investeret i Beatles-kjoler i moderigtigt og lår-
kort A-snit og med de fire beatlers kontrafejer vævet 
ind i stoffet. De kunne købes i Magasin du Nord på 
Kongens Nytorv i København.

The Beatles var voldsomt, og det var lige nu og 
her. Med andre ord var det ikke kun et almindeligt 
popfænomen. 

Fænomenet blev internationalt kaldt for Beatle-
mania og på dansk Beatlesmani. Den havde mange 
udtryk, men to ting fik så meget opmærksomhed, at 
man ikke i første omgang lagde mærke til det andet, 
der fulgte i kølvandet. Det ene var skrigeriet. Ikke 
kun pigernes. Alle skreg til Beatles-koncerterne, 
men pigerne hørtes tydeligst og tiltrak sig mest 
opmærksomhed. Måske derfor blev Beatlemania i 
Danmark også kendt som Beatleshysteri. Men især 
for de unge kvinder var det kollektive skrig også et 
lille skridt i retning af en frigørelsesproces. Skriget 
var en forløsning, en måde at skrige sig fri af normer 
om, hvad det ville sige at være kvinde i 1964. 

Det andet var håret. Beatles-håret. Egentlig var 
beatlerne ikke mere langhårede end de fleste andre 
unge mænd i 1964. Men i stedet for at rede håret 
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5

bagud i stramme frisurer lod de håret hænge. Da 
The Beatles i 1960 tog til Hamborg for at optræde 
som værtshusorkester, havde de klassiske ande-
rumpefrisurer, der var inspireret af de amerikanske 
rock’n’roll-idoler fra 1950’erne. Dem dyrkede beat-
lerne he igt. Tilfældigheder ville, at de under deres 
første engagement i Hamborg blev venner med en 
klike hipsters. De tyske venner var med på de sene-
ste trends fra Paris, hvor moden blandt intellektu-
elle dikterede håret redt lige ned – og absolut ingen 
brug af brylcreme. 

På den måde kom der et spændingsfelt i beatler-
nes udtryk. Deres musik var pop og rock, men håret 
signalerede noget helt andet. Beatles-håret kom 
fra et miljø, hvor moderne jazz og klassisk var det 
foretrukne. Ved at rede håret frem signalerede The 
Beatles nonkonformitet i en popverden, hvor kon-
formitet var dagens orden. Det skulle snart ændre 
sig. I USA og Storbritannien – og også Danmark – be-
gyndte drengene at sæ�e håret på en anden måde. 
Og lidt e er lidt lod mange det vokse længere.

Ny lyd
Blot et år inden de to koncerter i 1964 havde de fær-
reste i Danmark hørt om The Beatles. Men i somme-
ren og e eråret 1963 begyndte en ny lyd så småt at 
strømme ud fra de danske radioapparater. På radi-
oens Top 20-lister fra første halvår af 1963 glimrer 
hård, guitarbaseret popmusik ved sit fravær. Listen 
blev domineret af dansksprogede og tyske schla-
gernumre. Britiske Cliff Richards (1940-) og hans 
backinggruppe The Shadows var også altid at finde 
på Top 20. Det samme var Elvis Presley (1935-1977), 
der var på listen med sange som Kiss Me Quick og 
Return to Sender, der afslører, at Elvis havde forladt 
1950’ernes rock’n’roll til fordel for en mere poleret 
lyd. Et par sene udløbere af den store twistdille fra 

106264_beatlemania_.indd   5 11/04/2018   12.51

Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.



6

1962 var også på hitlisterne, men i løbet af somme-
ren skete der noget nyt. 

Fra Liverpool var en lokal rockscene i 1963 ved 
at indtage Storbritannien, men grupperne og deres 
managere havde ambitioner om mere. I uge 20 hav-
de en ny og ukendt engelsk gruppe sneget sig ind 
på den nye musikkanal P3’s hitliste Top 20. Det var 
Gerry and the Pacemakers, der spurgte How do You 
do it? De fik hurtigt følgeskab af Londongruppen 
Brian Poole and The Tremoloes med Keep on Dan-
cing. I uge 35 fik The Beatles lov til at snuse til den 
danske Top 20. Twist and Shout fængede ikke i før-
ste omgang og var ude igen ugen e�er. Det var først, 
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7

da She Loves You med den ikoniske strofe ”Yeah, 
yeah, yeah” blev lanceret i november, at The Beatles 
blev fast inventar på Top 20. I slutningen af januar 
1964 lå She Loves You på førstepladsen. Og dere�er 
eksploderede det. Alene i første halvår af 1964 havde 
The Beatles 12 numre på den danske Top 20. 

The Beatles og flere andre britiske popbands 
havde en anden og mere opfindsom tilgang til pop-
musikken end andre popstjerner. Med John Lennon 
og Paul McCartney havde The Beatles et makkerpar, 
der kunne skrive hitsikre, men også udfordrende 
popsange, som de ski�edes til at synge. The Beat-
les havde således ikke en egentlig forsanger, men 
faktisk hele fire syngende medlemmer. De var selv-
forsynende med både musik og måden, den blev 
spillet på. For The Beatles lød også anderledes end 
den musik, man var vant til at høre. Kombinationen 
af forvrængende elguitarer, hårdtslående trommer, 
sikre vokalharmonier og en yderst sikker fremfø-
relse var den vindende opskri� på de første mange 
Beatles-singler, som fik unge i Danmark og store 
dele af den vestlige verden til at gå amok i en sand 
Beatlesrus. 

Beatlesdille
Selv om The Beatles repræsenterede en fornyelse 
af musikbranchen, var de fleste voksne skribenter 
enige om, at gruppen snart ville være glemt igen. I 
forbindelse med koncerten i København spurgte en 
journalist fra Politiken Paul McCartney: ”Hvor længe 
varer det økonomiske eventyr?” Beatlens svar var 
kort og fyndigt: ”Jeg ved det ikke. Ved De?” 

I det kække svar ligger der et lille svirp til jour-
nalisten, der med sit spørgsmål i virkeligheden 
formulerede undren over succesen og en formod-
ning om, at den nok hurtigt ville dampe af. Med 
det rappe lille ”Ved De?” fik McCartney udstillet 

”Skrigeriet steg 
adskillige streger over, 
hvad man havde troet 
muligt. Det var mere 
end infernalsk – det 
var en eksplosion 
af lyd.” Sådan 
beskrev Information 
stemningen, da The 
Beatles indtog scenen 
i K.B. Hallen. Til en 
Beatles-koncert kunne 
selv pæne piger og 
drenge lade sig rive med 
og smide hæmningerne 
i begejstring. Publikum 
vidste præcis, hvordan 
man skulle opføre sig 
til en Beatles-koncert, 
for det havde man 
kunnet læse om i blade 
og aviser. 
|| Svend Aage 
Mortensen/Ritzau 
Scanpix
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journalistens præmis om The Beatles som en flygtig 
ungdomsdille. Egentlig adskilte de danske journa-
listers spørgsmål til The Beatles sig ikke fra andre 
spørgsmål, som Beatles blev mødt med i de første 
år. De var altid skåret over læsten: ”Hvor længe bli-
ver I ved?” eller ”Hvad skal I lave, når I ikke længere 
skal lave musik?” Humoristiske og afvæbnende svar 
blev karakteristisk for beatlernes medieoptræden. 
Samtidig undergravede de mediernes præmis om, 
at gruppen var et �ollet ungdomsfænomen. 

I august 1964 kunne man læse i BILLED-BLA-
DET, at den kendte danske calypsoduo Nina og 
Frederik havde fået et prestigefyldt engagement i 
London. BILLED-BLADET citerede en unavngiven, 
men ”førende” engelsk musikkritiker: ”[...] når The 
Beatles og andre støj-grupper er blevet glemt, er 
Nina og Frederik stadig på toppen.” Paradoksalt nok 
havde The Beatles en måned forinden udgivet deres 
tredje album, A Hard Days Night, som udelukkende 
bestod af originale kompositioner. Albummet var 
en kunstnerisk milepæl for The Beatles og beviste, 
at bands kunne forlade sig på eget materiale, og 
gruppen tjente dermed som inspiration for andre 
bands. 

BILLED-BLADETs harske kommentar om The 
Beatles som en ”støj-gruppe”, der snart ville gå i 
glemmebogen, var derfor ikke en vurdering af The 
Beatles og deres musik. Den er et udtryk for et 
fremherskende syn på både ungdom og ungdom-
mens musik som noget, man ikke behøvede at tage 
seriøst. For voksne journalister, der betragtede The 
Beatles som ungdommeligt hysteri og spåede grup-
pens opløsning, var det et privilegium ikke at skulle 
forholde sig seriøst til hverken The Beatles eller 
deres fans. Man behøvede ikke ly�e til The Beatles 
for at konstatere, at de var underlødige, ligesom det 
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ikke var nødvendigt at tage deres unge fans alvorligt 
– for både The Beatles og deres fans var jo unge. 

Modtagelsen af The Beatles i Danmark handler 
om musik. Men The Beatles lancerede også en nyt 
syn på pop, som rakte langt ud over deres medriven-
de sange. Det var der mange, som ikke havde forstå-
et, da de stod på scenen i K.B. Hallen. Især voksne, 
der havde monopol på at beskrive fænomenet i me-
dierne, havde svært ved at forstå begejstringen. 

Vanvidsmusikanterne
”Her er de – vanvidsmusikanterne – THE BEATLES”. 
Det kunne man læse på forsiden af februarnum-
meret af Vi Unge i 1964. Hele forsiden var prydet af 
et stort farvefoto af de fire beatler. Læseren kunne 
betragte det engelske orkester, der stod skælmsk 
smilende i lyserøde skjorter og med roser i hæn-
derne. Inde i bladet kunne man læse, hvordan The 
Beatles voldsomt og ganske uventet havde invaderet 
alverdens hitlister. ”Der er fuldstændig panik i Eng-
land og Sverige over The Beatles,” stod der. Og så 
blev man ellers lovet mere om Beatles ugen e�er. 

Vi Unge var ikke det eneste medie, der havde fået 
øje på The Beatles. Allerede i e�eråret 1963 bragte 
B.T. en større artikel, der slog fast, at The Beatles 
havde overskredet grænserne for den rene under-
holdning. Det var også et psykologisk og socialt 
fænomen, og især opvæksten i den rå havneby Li-
verpool blev fremhævet som en vigtig forudsætning. 
B.T. fremhævede, at arbejderklassebaggrunden be-
tød, at gruppen havde større legitimitet. 

”The Beatles udtrykker den ægte arbejderklasses 
brutalitet og livslyst. The Liverpool-Sound udtryk-
ker kønnenes seksuelle ligebere�igelse.” 
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Dermed, understregede B.T., blev The Beatles no-
get, alle kunne identificere sig med. I modsætning 
til tidens andre popstjerner var The Beatles ægte. 
De var ”ikke lavet på Fabrik”. B.T. forudsagde, at 
”Beatles-manien” ville nå til Danmark, og så ville 
man opleve det samme her i landet. Det fik B.T. ret 
i. Godt hjulpet på vej af medierne blev der opbygget 
en massiv fortælling om både The Beatles og deres 
fans. Jyllands-Posten bragte i februar 1964 små 
fortællinger fra The Beatles’ første USA-turné og 
morede sig med at kalde gruppen for Billerne. Men 
Jyllands-Posten forstærkede også opfa�elsen af The 
Beatles som et anderledes popfænomen. I slutnin-
gen af maj 1964 havde avisen sendt en korrespon-
dent til Liverpool for at besøge The Cavern Club, 
hvor The Beatles fungerede som en slags husorkes-
ter kort før deres nationale og internationale gen-
nembrud. Igen nævnte skribenten Liverpool: 

”Lyden fra Liverpool lader sig ikke standse. Over 
400 grupper, de fleste arbejdende paa amatørbasis, 
blander deres pigtraadsmusik med lyden fra Liver-
pools øvrige pulserende liv.”

Det rå og barske Liverpool havde åbenbart tilført 
The Beatles noget, som ingen andre popstjer-
ner havde ha�. Råheden og det umiddelbare og 
uforfals kede ved The Beatles blev anset for at være 
udtryk for en ny og mere frihedssøgende ungdom. 
Og Jyllands-Posten fortsa�e: ”The Beatles’ sejr var 
teenagernes største sejr, deres musik er slaaet igen-
nem.” 

The Beatles og de unges popmusik var ganske 
rigtigt et tegn på, at der var ved at ske noget med 
teenagerne. I aviserne og blade som Vi Unge blev der 
skrevet om The Beatles og alt det, de repræsentere-
de, men i bund og grund var det voksnes udlægning. 
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Med tiden fik de unge imidlertid også selv en stem-
me. Og her spillede popmusikken en stor rolle. 

Samme dag, som The Beatles-koncerten i Kø-
benhavn fandt sted, ramte et nyt blad, Hit, gaden. 
Hit var inspireret af det engelske blad New Musical 
Express, og det adskilte sig fra tidligere blade ved, at 
unge selv redigerede og skrev. Hit blev startet af en 
gruppe unge, der talte værten på radioprogrammet 
E�er Skoletid og Top 20, Jørgen de Mylius (1946-), og 
musikerne Peter Abrams (1941-) og Johnny Reimar 
(1943-). I foråret 1964 fik de overtalt reklameman-
den Povl Parris (1919-) til at skyde penge i projektet, 
og dermed var Hit en realitet. Det første nummer 
blev delt gratis ud til alle, der ventede på at komme 
ind for at høre The Beatles i K.B. Hallen. Med bandet 
blev ungdomskultur og musik ikke blot noget, der 
blev talt om. Nu var der et medie lavet af de unge 
selv, og det talte med de unge. Ikke til dem.

A�erbeat
I juni 1964 var det formentlig svært at se The Beatles 
som andet end endnu et popmusikfænomen, som 
ungdommen kastede sig over for kort e�er at haste 
videre til det næste nye og spændende. Og den tidli-
ge Beatlemania ligner også her på mange års afstand 
noget, der kunne være et forbigående teenagefæno-
men. Men tumulten gav ikke kun kortvarige rystel-
ser. The Beatles kom på både kort og lang sigt til at 
symbolisere en helt ny måde at være ung på. 

Når The Beatles forsagede musikbranchens tra-
ditionelle mekanismer og både skrev egen musik og 
fremhævede gruppen på bekostning af enkeltperso-
ner, kom det til at udtrykke en gør-det-selv tilgang. 
Tilgangen blev et bærende element i mange af de 
forandringer, som ungdomskulturen i 1960’erne var 
med til at bære frem. Bandet som udtryk for sam-
menhold og aktivisme blev med Beatlemania funda-
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mentet for en væsentlig del af 1960’ernes popmusik 
og ungdomskulturen. Sammen med en række andre 
britiske grupper var The Beatles i vekselvirkning 
med publikum og medier med til at udvikle musik-
ken fra pop til teenagere til rock for unge. Rock var 
med udgangen af 1960’erne blevet den foretrukne 
musik for langt de fleste unge og udgangspunktet 
for en lang række kulturelle aktiviteter. Rock og pop 
inspirerede til nye måder at organisere sig på. Når 
The Beatles i stigende grad skrev egne sange, inspi-
rerede denne form for entreprenørskab andre til 
at tro på, at de også selv kunne udtrykke sig eller få 
ting til at lade sig gøre. The Beatles blev symbolet på 
sammenhold og tro på det stærke i kollektivet. 

I 1964 optrådte de fire beatler næsten altid som 
ligeværdige i medierne. De kunne læne sig op ad 
hinanden, når journalisterne trængte sig på med de 
evindelige og nedvurderende spørgsmål. Beatlernes 
uforudsigelige medieoptræden var bundet i drenget 
energi og trods og gjorde, at de blev anset for at være 
fire charmerende og upolerede arbejderklassefyre. 
Men deres medieoptræden sendte et signal til alle 
unge om, at man ikke behøvede at følge de spillereg-
ler, som voksne havde defineret.

Manager Brian Epstein (1934-1967) brandede 
dygtigt The Beatles. Men selv om håret og det uni-
formerede look set fra et kommercielt synspunkt 
var smarte tricks, der kunne få The Beatles til at 
skille sig ud, så deres unge fans det som symbolet 
på løsrivelse fra tidligere normer. Når forældre, 
meningsdannere og hele pressen valgte at fokusere 
mere på hårpragt og pigernes skrig end bandets 
musik, forærede de 1960’ernes unge et stærkt sym-
bol på modstand. Frit flagrende lokker blev ensbe-
tydende med frihedstrang og nej tak til autoriteter. 
Gruppens fans greb og forstærkede normbruddet. 

The Beatles blev allerede fra begyndelsen tillagt 
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en hel række værdier og forståelser, som lå langt ud 
over musikken. De fire medlemmer var ikke kun 
repræsentanter for den engelske arbejderklasse-
ungdom, men blev hurtigt anerkendt som ungdom-
mens egne repræsentanter. De udtrykte noget, som 
var universelt for unge, og som voksne ikke forstod. 
The Beatles var de første og største af 1960’ernes 
mange bands, der repræsenterede vestlige unges 
indestængte følelser, men hurtigt fulgte britiske 
bands som The Rolling Stones, The Who og The 
Kinks e�er. 

Snart var The Beatles og andre grupper ungdom-
mens repræsentanter på sange som The Beatles’ 
egen Help eller The Who’s My Generation eller Rol-
ling Stones’ Satisfaction – alle fra 1965. Den brede 
genrebetegnelse rock blev i løbet af 1960’erne i sti-
gende grad opfa�et som ungdommens talerør, hvil-
ket fik en selvforstærkende effekt. Rock var mere 
end blot underholdning. Man udtrykte sig igennem 
rock. Som årtiet skred frem, fik rocken og ungdoms-
kulturen forskellige ansigter. Rocken udviklede sig 
fra slutningen af 1960’erne som populær musikform 
til noget, som forskellige politiske, ideologiske eller 
subkulturelle grupper kunne bruge til at give sig 
selv stemmer. Pop og rock har i al sin mangfoldig-
hed derfor siden stået som en af de stærkeste iden-
titetsmæssige markører for ungdomskultur.

Bogen handler nok om The Beatles og besøget 
i Danmark i 1964, men kredser især om en lang 
række populærmusikalske fænomener. På en måde 
er musik og musikere sekundære, for musikken er 
nøglen til at beskrive nogle brede udviklingstræk i 
1960’erne og 1970’ernes ungdomskulturer. Populær-
musik og ungdomskultur blev i de årtier så tæt sam-
menvævede, at populærmusik og ungdomskultur 
kom til at afspejle hinanden. Der er altså ikke tale 
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Sammenhængen 
mellem ungdomskultur 
og musik går meget 
længere tilbage 
end Beatlemania. 
Populærmusikken 
blev et fælles sprog 
for vestlige unge 
fra det øjeblik, lyd 
og billeder kunne 
masseproduceres. 
For der er også lyd 
i billeder. De�e 
klassiske tableau fra 
Familie Journalen er 
spækket med unge, 
potente og ikke mindst 
amerikanske symboler. 
De to stilbevidste 
personer er 
arketypiske eksempler 
på forestillingerne 
om unge i de brølende 
1920’ere. Man havde 
endda ord for de unge. 
Hun er en flapper. Han 
en sheik. Læg mærke til 
bilens kølerfigur. Den 
skjulte jungleæstetik 
skal minde om jazzens 
virilitet og sorte ophav. 
|| Familien Journalen, 
maj 1928

om en musikhistorisk bog, men en bog, hvor musik 
spiller en væsentlig rolle. 

Beatles-koncerten i Danmark var ikke bare et 
forvarsel om, men en manifestation af, at væsentlige 
forandringer var på vej i ungdomskulturen. Beat-
lemania var en erkendelse af, at ungdomsperioden 
havde en egen værdi. Med Beatlemania voksede 
rock og pop til et sprog og en udtryksform, der 
forbandt ungdomskulturen på tværs af nationale, 
sproglige og kulturelle grænser. Det var en bevægel-
se, der var så stærk, at ungdom og ungdomskultur 
lige siden har været et ideal, som alle har e�er-
stræbt. Beatlemania og det, der fulgte, var udtryk 
for, at unge på tværs af kulturelle og sociale skel 
tog ejerskab over den kommercielle populærkultur 
og begyndte at udtrykke sig igennem den. Dermed 
bliver historien om Beatlemania også en fortælling 
om køn og klasse.

En stor del af kilderne til bogen er ungdoms- og 
ugeblade – den kulørte presse, som mange med 
et lidt nedladende udtryk kalder bladene. De var 
imidlertid umådeligt populære og formidlede ikke 
blot musikken, men også alt det, der skete rundt 
om den. Med ord og billeder skabte de fortællinger 
om ungdomskulturen. Dermed blev de både beskri-
vende og medskabende for udviklingen i musik- og 
ungdomskulturen.

De mange musikformer i bogen kan samlet 
kaldes populærmusik. Det mest anvendte musikbe-
greb er pop og pigtråd. Pop var den betegnelse, unge 
fra ca. 1960 til slutningen af årtiet kaldte engelsk-
sproget musik med en ung målgruppe, men fra slut-
ningen af 1960’erne fik pop en negativ klang i dele af 
ungdomskulturen. Swingmusik og revivaljazz hører 
til i 1940’erne og 1950’erne, mens rock’n’roll er et 
1950’er-fænomen. Almindelige genrebetegnelser 
e�er 1967 er beat, rock, disco og punk.
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Kodeordet
er pop
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At være de danske 
Beatles forpligtede. For 
at leve op til publikums 
forventninger må�e 
The Beethovens både 
i udseende og valg af 
instrumenter komme 
så tæt på forbillederne 
som muligt. The 
Beethovens indspillede 
dog aldrig et eneste 
Beatles-nummer. 
Musikalsk var de meget 
mere inspirerede af 
blues end The Beatles. 
Leadguitarist Ole Fick 
(1948-) blev senere 
medlem af Burnin 
Red Ivanhoe, der 
var et af de førende 
danske syrerockbands. 
|| Plakat fra 1964/
ROMU

Populær-
kulturens 
århundrede

Set i fugleperspektiv var forbrug af populærkultu-
relle produkter som underholdende medier, po-
pulærmusik og modetøj en af det 20. århundredes 
stærkeste kulturelle drivkræ�er. Det kom også til 
at gøre sig gældende for de fleste ungdomskulturer. 
Årsagen skal findes i omstillingen fra landbrugs-
samfund til moderne industrisamfund i første halv-
del af det 20. århundrede og dere�er udviklingen 
til forbrugs- og kommunikationssamfund i anden 
halvdel af århundredet. 

Omkring år 1900 fandt en større industrialise-
ringsbølge sted i det meste af den vestlige verden. 
Samtidig gjorde teknologiske fremskridt, at man 
kunne producere både flere og andre produkter 
end før. Nye teknikker gjorde, at man kunne trykke 
billigere, ligesom man fik bedre muligheder for at 
reproducere fotos. Derfor kunne unge og gamle 
pludselig boltre sig i et hav af kulørte blade og bøger. 
Samtidig blev det muligt at optage og afspille lyd og 
levende billeder. Derfor gik film sin sejrsgang som 
det helt nye medie i det 20. århundredes første årti. 

Endelig blev distributionen meget bedre. Bilen, 
flyvemaskinen, dieseldrevne fragtskibe, udbyg-
ningen af vej- og skinnenet og udbredelsen af elek-
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tricitet, telefoner og senere radio og tv sørgede for, 
at varer og informationer kunne nå ud over hele 
verden. I 1927 kunne man se og høre verdens første 
lydfilm, The Jazz Singer, i biograferne, og man kun-
ne læse nervepirrende romaner om junglekongen 
Tarzan, se billeder af Charles Lindberghs (1902-
1974) utrolige flyvetur fra New York til Paris og høre 
jazzkongen Paul Whitemann (1890-1967) i radioen, 
uanset om man befandt sig i Yokohama, Miami eller 
Aalborg. 

Billeder, musik, li�eratur, film og journalistik 
kom til at indgå i et globalt netværk af kommercielle 
forbrugsprodukter, som man samlet kan kalde po-
pulærkulturelle produkter. Det er dog ikke kun pro-
dukter, som er skabt til at underholde, der er popu-
lærkulturelle produkter. Tøj, cigare�er, sodavand, 
biler – ja, ethvert tænkeligt forbrugsprodukt – kan 
blive omdrejningspunktet for populærkulturelle 
aktiviteter. Den populærkultur, der opstod med de 
industrialiserede samfunds masseproduktion, mas-
sekommunikation og massedistribution omkring år 
1900, kendes på, at masseforbrug var det kulturelle 
omdrejningspunkt. Varerne og produkterne fik en 
betydning, der lå ud over produktets brugsværdi. 
Et klassisk eksempel er jeans. Oprindelig var jeans 
arbejdsbukser fremstillet af kra�igt lærred, men 
i 1960’erne blev de ungdomskulturens symbol på 
modstand mod forældregenerationens idealer. 

Populærkulturelle produkter er i modsætning 
til finkulturens genstande ikke låst af rammer for, 
hvordan de skal forstås. Li�eratur og kunst kan 
være yderst krævende for sin læser, og derfor har 
skoler, museer og højere læreanstalter stået parat 
til at hjælpe den forvirrede kulturforbruger på 
vej. Sådan er det ikke med populærkultur. Popu-
lærkulturelle produkter kan beny�es og forstås, 
som man vil. Det er derfor, at arbejdsbukser af blåt 
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lærred blev et symbol på modkultur i 1960’erne. 
Det er derfor, at et omkvæd med tre betydningsløse 
ord – ”Yeah, yeah, yeah” – blev fyldt med mening 
for en hel generation. Det er derfor, at raveparties 
med elektronisk dansemusik blev a�oldt i nedlagte 
fabrikker, tomme lagre og forladte industrigrunde. 
The Beatles og computernørderne bag technomusik 
havde ingen anelser om, hvad deres bidrag til den 
kommercielle populærkultur kom til at betyde. For 
menings- og betydningsdannelse var i høj grad no-
get, som musikkens forbrugere skabte. Endelig skal 
man ikke underkende mediernes rolle i processen. 

Der er altså flere eksempler på, hvordan popu-
lærmusik og ungdomskultur fle�ede sig ind i hin-
anden i det 20. århundrede. Det var dog først e�er 
Anden Verdenskrig, at ungdomskultur og populær-
musik blev så tæt forbundne, at de i dag nærmest er 
synonyme. Årsagen skal findes i et globalt og vedva-
rende økonomisk opsving, som slog igennem i hele 
den vestlige verden i 1950’erne. Højkonjunkturen 
medvirkede til, at det vestlige menneske indre�ede 
sit liv e�er forbrug af færdigproducerede varer som 
tøj, mad, møbler, biler, boliger og rejser.

Med de økonomiske opsving fik de fleste unge 
samtidig mulighed for at deltage i en ungdomskul-
tur, hvor populærkulturelle produkter var omdrej-
ningspunktet. Det var nemlig forbruget, som både 
gjorde dem ua�ængige og sa�e dem i stand til selv 
at tilføre deres kultur egne værdier og betydninger. 
Før 1950’erne var det langt fra alle unge, der havde 
muligheden for at deltage i en forbrugsorienteret 
ungdomskultur. Allerede fra 1920’erne anes kontu-
rerne til den moderne ungdomskultur, men det var 
først i 1950’erne, at de økonomiske forudsætninger 
begyndte at være på plads. Det var således ikke 
1950’ernes rock’n’roll, der skabte den moderne ung-
domskultur. Rock’n’rollmusikkens energi og danse-
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venlige rytmer passede derimod perfekt til en gene-
ration, hvor arbejderklassens børn for første gang 
fik muligheden for at være unge på egne præmisser.

I 1960’erne fik de unge endnu stærkere andel 
i det økonomiske opsving. Pengene kom fra fri-
tidsjobs eller lærlingeløn. Det var ikke nyt, at unge 
arbejdede. Men tidligere havde unges løn været et 
nødvendigt bidrag til husholdningen i arbejderfami-
lier. Men fordi forældrene oplevede reallønsfrem-
gang, kunne de unge beholde flere af pengene selv. 
Flere forældre begyndte endda at tjene så meget, at 
de kunne give lommepenge. 

Butikkerne fik et endnu større udvalg af varer 
til 1960’ernes købedygtige unge. Transistorradioer, 
transportable pladespillere, kameraer, knallerter og 
spolebåndoptagere var blot et udpluk af de produk-
ter, der blev markedsført til netop unge. På samme 
måde så man i flere og flere byer nye butikker med 
modetøj, der var re�et mod unge mennesker. Hur-
tigt viste det sig, at de unges forstærkede mulighe-
der for forbrug også indeholdt kimen til konflikt 
med forældre og andre autoriteter. Det blev tydeli-
gere, e�erhånden som årtiet skred frem. 

I 1960’erne udviklede velfærdssamfundet sig, 
velstanden steg, og flere fik længere uddannelser. 
Danmark tog et stort skridt bort fra at være en land-
brugsnation til at være en internationalt orienteret 
industrination, hvor alle landets indbyggere tog del 
i den forbrugerisme, der blev samfundets økonomi-
ske motor. Kulturelt og organisatorisk var 1960’erne 
også en periode, hvor Danmark blev stærkere og 
stærkere integreret i et Vesten, der omfa�ede USA 
og demokratiske, vesteuropæiske lande. Midt i ud-
viklingen stod ungdomskulturen og musikken. 

Da jazz var pop
Selv om Beatlemania og 1960’ernes popdyrkelse 
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var markant, var det ikke første gang, at verden så 
sådan ud. Historisk var det snarere reglen end und-
tagelsen. Populærmusik kommunikerer på tværs af 
landegrænser, køn, sociale og kulturelle skel. For-
udsætningen er massedistribution, for musik skal 
kunne reproduceres, så den kan nå et stort publi-
kum. Der skal være billeder, så man kan se musiker-
ne eller andre, der gør noget som følge af musikken. 
Endelig skal man kunne danse, for dans kan vende 
op og ned på hverdagens normer.

Jazzen var internationalt set den første popu-
lære musikform, der allerede i 1920’erne kunne 
honorere alle tre krav. Allerede her kan man spore 
ungdomskulturelle fænomener, der har træk til fæl-
les med 1960’ernes ungdomskultur. Plader og radio 
blev den vigtigste kanal for jazzmusik i 1920’erne. 
Snart kunne man også se fotos af jazzmusikere 
og ikke mindst unge, der dansede jazz. Især den 
benspjæ�ende Charlestondans blev forbundet med 
1920’ernes jazz. Kvindeben i fri dressur var nyt, så 
Charlestondans vakte opstandelse, hvor den kom 
frem. I Danmark fik jazzen på trods af begrænset 
udbredelse også en barsk modtagelse. Da Sam Woo-
dings orkester besøgte Danmark i 1925, sammenlig-
nede avisen Dagens Nyheder musikken med hylene 
fra et svineslagteri, og i 1923 skrev Ekstra Bladet om 
”de sorte Djævles” aberytme i en omtale af Egberth 
E. Thompsons Jazzband, der spillede i København. 
Og i 1926 forbød en politimester på Vesterbro i 
København Charlestondans og banjospil, fordi det 
altid gav ballade. 

I BILLED-BLADET kunne man i slutningen af 
1930’erne læse, at Amerika havde fået en ny slags 
jazz, der blev kaldt for swing. Swingmusikeren 
Benny Goodman (1909-1986) drev amerikanske 
unge til ekstase, og bladet beskrev, hvordan de fik 
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”swing-delirium” og dansede ji�erbug til tonerne 
fra ”profeten” Benny Goodmans klarinet. 

Swing var altså meget mere end bare jazz. Det 
var også ungdomskultur. Det fik unge til at gå klædt 
på en særlig måde, og unge gav hinanden skøre 
øgenavne som ”den skeløjede Ann” og ”Frankie med 
Muskelhovedet”. Men swing handlede ikke kun om 
mode og dans. I USA blev swing dyrket af den første 
ungdomsgeneration, der fik egne penge mellem 
hænderne og over en bredere kam blev mere velud-
dannet end tidligere generationer. 

I Danmark kom swingmusik også til at udgøre et 
fællesskab for mange unge. Da Anden Verdenskrig 
brød ud, havde swingmusikken fået fodfæste i Dan-
mark, og dansk swingkultur blomstrede. Leo Ma-
thisen (1906-1969), Svend Asmussen (1916-2017) og 
orkestret Harlem Kiddies blev lokale stjerner under 
besæ�elsen. De populære danske swingorkestre fik 
en skare af fans – især i København – der blev kaldt 
swingpja�er. Egentlig kom ordet swingpjat fra Sve-
rige, hvor pjat er en sølle eller lurvet person. Sådan 
var der også nogle, der opfa�ede de danske swing-
pja�er, men den danske betydning af pjat passede 
glimrende til både mediernes og de fleste swingpjat-
teres opfa�elser af sig selv. Pigerne gik med terne-
de nederdele og hvide knæsokker. Drengene med 
store bukser. Flere drenge kastede med deres lange 
hår, når de dansede. 

Swingpja�erne havde også deres egne slangud-
tryk og var en del af en ungdomskultur, der havde 
sit udgangspunkt i USA og havde musik som om-
drejningspunkt. Swingmusikken og dens verdens-
omspændende gruppe af fans er endnu et tidligt 
eksempel på, hvordan dyrkelsen af populærmusik 
kan blive udgangspunkt for kulturelle forandringer 
i en ungdomsgeneration. Også på tværs af grænser. 

E�er Anden Verdenskrig ebbede swing ud som 
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ungdomskultur. Både i USA og Europa. I 1950’erne 
overlevede ji�erbugdansen på københavnske dan-
seskoler og danserestauranter, hvor den blev dyrket 
som konkurrencesport af en lille, men entusiastisk 
skare af unge. Da rock’n’roll kom til Danmark i 
1950’erne, vandt den stort indpas blandt de skrappe 
ji�erbugdansere. Derfor blev rock’n’roll i Danmark i 
høj grad opfa�et som et dansefænomen. 

Jazzen var stadig den foretrukne musik blandt 
unge i 1950’ernes Danmark. Med swingmusikkens 
deroute e�er Anden Verdenskrig var der kommet 
to nye stilarter inden for jazzen: den avancerede og 
moderne bebop og den mere tilgængelige revival-
stil, der hævdede at søge tilbage til jazzens rødder. I 
løbet af 1950’erne opstod der jazzklubber over hele 
landet, hvor revivaljazzen fik det stærkeste fodfæs-
te. Det var som regel unge, som opre�ede jazzklub-
berne, der blev drevet som almindelige foreninger 
– med massevis af medlemmer. Der blev både druk-
ket øl og kysset i krogene i jazzklubberne. For de 
fleste unge fungerede de nemlig også som en slags 
fristeder i et årti, hvor unge fortrinsvis var nogen, 
voksne bekymrede sig over. Når jazzklubberne for-
måede at flyve under de voksnes radar, hænger det 
sammen med, at jazzen var ved at ændre status fra 
populærmusik til kunst. Jazzklubberne så på den 
måde ud som en slags kunstforeninger, som foræl-
drene trygt kunne lade deres børn komme i. 

På flere områder var jazzklubbevægelsen en for-
løber for mange af de ting, der skete med ungdoms-
kulturen i 1960’erne. Jazzklubberne var selvorga-
niserede, og unge kunne selv spille musik. Det blev 
dog ikke 1950’ernes jazz, men derimod det næste 
årtis pop- og beatmusik, der skabte blivende foran-
dringer i ungdomskulturen. Det er der flere årsager 
til. Det er oplagt at pege på de indre spændinger og 
forskellige opfa�elser af jazzen, der gav anledning 
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til konflikter i jazzklubberne. I hele årtiet herskede 
en strid mellem tilhængerne af revivalstilen og til-
hængerne af den moderne jazz. Hvor meget moder-
ne jazz skulle der spilles? Må�e man danse til kon-
certerne? Traditionalisterne var i overtal og sa�e 
som regel dagsordenen. Men i det lange løb vandt 
modernisternes opfa�else af jazzen som kunst.

E�erhånden som jazzen kom til at spille en min-
dre rolle som populærmusik, tiltalte den også færre 
unge. Jazzen kunne nemlig være en svær kultur at 
gebærde sig i, hvis man mest ville danse og more 
sig. Unge, der ville have egne frirum, følte sig ikke 
tiltrukket af en musikform, der opstillede lige så 
mange uforståelige regler som dem, man forsøgte at 
slippe for. Fx må�e man ikke klappe i takt til musik-
ken, men man skulle klappe e�er en solo.

Rock’n’roll og pop før Beatles
Den swingjazz, som swingpja�erne dansede til i 
1940’erne, og den rock’n’roll, der blev synonym med 
læderjakker og asfaltballer i 1950’erne, havde en 
meget væsentlig ting til fælles, som adskilte den fra 
den popmusik, som The Beatles var med til at intro-
ducere i 1960’erne. Faktisk havde næsten al popu-
lærmusik fra før 1960 en ganske væsentlig ting til 
fælles: De, der spillede og sang popsange, schlagere 
og døgnfluer, havde o�e aldrig skrevet dem selv. 
Med sangskrivere, arrangører, musikere og sangere 
var der en tydelig arbejdsdeling inden for den popu-
lære del af musikbranchen. 

I USA var sangskrivningen allerede i 1920’erne 
sat i system af en række musikforlag i New York. De 
gik under betegnelsen Tin Pan Alley, der havde en 
lang række komponister og tekstforfa�ere ansat. 
I Danmark var produktionen af popmusik ikke så 
systematiseret som i USA, men alligevel kan man 
genkende dele af mønstret. Komponister som Kai 
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Normann Andersen (1900-1967) og Sven Gyldmark 
(1904-1981) havde et tæt samarbejde med tekstfor-
fa�ere om at levere sange til danske orkestre og 
solister. På den måde havde musikindustrien en 
høj grad af kontrol over, hvad der blev sendt ud til 
publikum. Der var mange penge i populærmusik, 
så pladeselskaberne skulle have friske varer på 
hylderne, men modsat må�e man ikke provokere 
forbrugerne. 

I løbet af 1950’erne fik musikindustrien øje på 
teenagere som en ny forbrugergruppe og begyndte 
at målre�e produkter mod dem. Den amerikanske 
musikbranche førte an. Det nye produkt blev en 
kombination af sort rhytm’n’blues-musik og hvid 
westernswing fremført af især hvide sangere – 
rock’n’roll. Det var Bill Haley and His Comets, der 
for alvor fik sat rock’n’rollbølgen i gang, da Rock 
Around the Clock i 1955 blev nr. 1 på den amerikan-
ske Billboardliste. Kort tid e�er fulgte Elvis Presley, 
som blev det største rock’n’roll-fænomen i 1950’er-
nes USA. 

Både i USA og Europa betragtede forældre, sko-
ler og kirkelige organisationer rock’n’roll med stor 
skepsis. De vidste naturligvis, hvad der var bedst 
for de unge. Rock’n’roll var ladet med seksuelle 
energier. Det var musik, der begejstrede. Pigerne 
skreg og dånede, når Elvis vrikkede med ho�erne, 
og de unge fyre drømte om at svare igen og være 
ligeglade. C’mon everybody, som Eddie Cochran 
(1938-1960) sang på sin udødelige rock-evergreen i 
1958. Hvad kunne rock’n’rollmusik ikke få de unge 
til? Det synes at være det væsentligste spørgsmål, 
som bekymrede voksne stillede sig selv i 1950’ernes 
USA og andre vestlige lande. Generationen, der var 
gået sejrrig ud af Anden Verdenskrig, var på vagt 
over for alt, hvad der kunne bringe samfundet ud af 
balance. Kommunisme, ungdomskriminalitet, sex 
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og tegneserier blev set som alvorlige farer for ung-
dommen. Idealet var kernefamilien og materielle 
goder. Drømmene for 1950’ernes voksne handlede 
om biler, �ernsyn og villaer med overdådige køkke-
ner, hvor den hjemmegående husmor kunne regere. 
Unge skulle under ingen omstændigheder bruge 
deres økonomiske frihed på noget, som kunne brin-
ge uorden i forestillingen om det perfekte liv.

I USA blev rocken beskyldt for at være uame-
rikansk. I Europa var den netop farlig, fordi den 
var amerikansk. I Danmark kom den stærkeste 
påvirkning inden for rock’n’roll ikke fra USA, men 
fra Storbritannien i form af Tommy Steele (1936-) 
og fra 1958 af Cliff Richard og hans backinggruppe, 
The Shadows. På grund af en særdeles restriktiv 
valutapolitik i 1950’erne importerede man ikke 
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Billedet er taget i 
midten af 1950’erne 
i Danse�en i Tivoli 
og forestiller 
ji�erbugdanseren 
Skudi-Inge (tv.), der 
med Per danser til 
Bruno Henriksens 
orkester. Sammen 
med dansere som 
Gummi-Jørn, Inge-
Birte, Pu�e og Mælke-
Jørgen var hun en del 
af det københavnske 
ji�erbugmiljø, der i 
1956 blev introduceret 
for rock’n’roll af 
den entreprenante 
danselærer Børge 
Kisbye (1912-1966). 
Den korte kjole var 
praktisk at danse i, men 
også udfordrende for 
1950’erne.  
|| Privat foto/ROMU

rock’n’roll-plader fra USA. Det var med til at gøre 
musikere som Tommy Steele og Cliff Richards til 
de største udenlandske navne i 1950’ernes danske 
rock’n’roll-kultur. I Danmark opfaede voksne 
aldrig entydigt rock’n’roll som et farligt fænomen. 
I det omfang, rock’n’roll blev omtalt som skadeligt 
eller farligt for ungdommen, var det altid den ame-
rikanske og dermed ukendte del af rock’n’roll, der 
stod for skud. Rock’n’roll i form af jierbugdans, 
Tommy Steele og Cliff Richard kunne måske blive 
omtalt som underlødigt, men sjældent som direkte 
farligt. 

I Danmark var der i 1950’erne flere parallelle for-
ståelser af, hvad rock’n’roll var for et fænomen. Den 
kunne være engelsk og amerikansk, en danseform 
med rødder tilbage til 1930’erne og et bekymrende 
fænomen, der kunne lokke unge bort fra dydens 
smalle sti. Det er også bemærkelsesværdigt, at kun 
få danske unge lod sig inspirere til at danne egne or-
kestre under den første bølge af rock’n’roll i midten 
af 1950’erne. Musikere på de få danske rock’n’roll 
indspilninger fra 1950’erne var o�e professionelle 
underholdnings- eller jazzmusikere.

I løbet 1958 og 1959 ebbede den første bølge af 
rock’n’roll ud i USA. Elvis tog en pause fra musik-
branchen, da han a�jente to års værnepligt på en 
amerikansk base i Vesyskland. Det var der stor 
propagandaværdi i, da den nu tidligere rocksanger 
endelig viste patriotisk sindelag og droppede mu-
sikken for at tjene sit fædreland. I det hele taget var 
rock’n’roll hårdt ramt. To af de helt store stjerner 
Buddy Holly (1936-1959) og Eddie Cochran døde i 
tragiske ulykker, mens den voldsomme klaverbok-
ser Jerry Lee Lewis (1935-) og guitarhelten Chuck 
Berry (1926-2017) blev involveret i sexskandaler. Og 
Lile Richard (1932-) blev Jehovas Vidne. Den ame-
rikanske musikindustri erstaede aldrig de stjerne-
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musikere, der faldt fra i slutningen af årtiet. Nok var 
der gode penge i rock’n’roll i USA, men der var mere 
at tabe ved at fortsæ�e. 

De næste år prøvede man hårdt på at finde nye 
musikdiller til teenagerne. På den måde opstod stil-
arter som surf, twist og doo-wop, og man promove-
rede nye sangere som Brenda Lee (1944-), Paul Anka 
(1941-) og Neil Sedaka (1939-), der forekom mere 
polerede og spiselige for de bekymrede voksne end 
de tidlige rock’n’roll-musikere. Elvis vendte tilbage 
e�er sin militærtjeneste. Et talent som ham kunne 
man ikke lade gå, og han fik et stort comeback i 1960 
med sangen It’s Now or Never, der var en oversæ�el-
se af den italienske opere�eklassiker O Sole Mio.

Danmark fik også sit første rock’n’rollidol. Det 
var O�o Brandenburg (1934-2007), som ugebladet 
Tempo promoverede – fx ved i 1959 at skabe en O�o 
Brandenburg-fanclub, der blev afsindigt popu-
lær. Selv om O�o Brandenburg blev lanceret som 
rock’n’roll-sanger, vandt han også det danske Melo-
di Grand Prix i 1960 med To lys på et bord, inden han 
blev dansk twistkonge. 

Cliff-ismen
Ved indgangen til 1960’erne blev pop den generelle 
betegnelse for engelsksproget musik til unge og 
teenagere. Og så kom twisten. I 1960 fik sangeren 
Chubby Checker (1941-) et kæmpe hit med sangen 
The Twist, der sammen med den tilhørende dans 
blev et verdensomspændende fænomen i 1961 og 
1962. I Danmark udsendte O�o Brandenburg Hello 
mr. Twist. Det lovende talent Daimi (1944-) fik hur-
tigt status af den danske dronning af twist, hvilket 
blandt andet skyldtes sangen med den pudsige titel 
Øren Twist. 

Den altdominerende popstjerne fra 1960 indtil 
The Beatles’ gennembrud var dog Cliff Richard. 

106264_beatlemania_.indd   28 11/04/2018   12.51

Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.



29

Cliff Richard droppede i løbet af 1959 amerikansk 
rock’n’roll og slog ind på en mere tilbagelænet og 
blødere stil, som han har holdt fast ved lige siden. 
Sammen med sin backinggruppe The Shadows 
dominerede han den danske popscene i årene 1960-
1963. Cliff Richard and The Shadows med guitari-
sten Hank Marvin (1941-) i spidsen var med til at 
skabe en ny forståelse af popmusikken, hvor også 
bandet og instrumentalisterne var en væsentlig del 
af musikken. De inspirerede en hel bølge af danske 
bands. Et af de tidligste danske orkestre, der fik 
succes med den Shadowsinspirerede musik, var 
The Cli�ers, der i 1961 storhi�ede med instrumen-
talnummeret Django. Det er karakteristisk, at The 
Cli�ers ikke selv omtalte deres musik som rock. 
The Cli�ers’ forsanger og rytmeguitarist Johnny 
Reimar fortalte i et interview i ungdomsbladet 
Film-journalen i januar 1961, at rock ikke var raffi-
neret nok: ”Vi vil hellere sige, vi er tilhængere af 
Cliff-ismen.”.

The Cli�ers var det danske Shadowsinspirere-
de orkester, der opnåede den største succes, men 
bands som The Danish Sharks, The Rookey og The 
Black Devils fulgte lige i hælene. Med forsangeren 
Åge Wilstrup-Petersen (1943-2006) i front vandt 
The Black Devils i 1962 konkurrencen om at blive 
”Den danske Cliff Richard”. 

De professionelle orkestre som The Cli�ers 
eller dem, der bare kom så vidt som til at indspil-
le en singleplade, var kun toppen af isbjerget af 
Shadows-inspirerede bands. 

Drømmen om at spille som Cliff og The Shadows 
var så stærk, at unge – fortrinsvis mænd – over hele 
landet bare kastede sig ud i det uden det mindste 
begreb om, hvordan man gjorde. En guitar var ikke 
en billig investering. Der må�e spares op, eller også 
skulle forældrene give et stort økonomisk tilskud. 
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Derfor vidner musikdrømmene også om den øko-
nomiske fremgang, som Danmark nød godt af fra 
slutningen af 1950’erne. Især når man tænker på, at 
for de fleste var musikken en kortvarig hobby. De 
fleste bands blev aldrig til noget og optrådte kun et 
par gange lokalt, inden de gik i opløsning.

Den danske version af den tidlige Shadowsin-
spirerede musik fik navnet pigtrådsmusik. Det var 
egentlig voksne anmeldere, der opfandt pigtråd som 
skældsord for den nye guitarbaserede pop. Selv tog 
de unge bands hurtigt betegnelsen til sig. På den 
måde blev pigtråd en genrebetegnelse for al dansk, 
guitarpræget popmusik frem til 1967, hvor de nye 
psykedelisk påvirkede bands begyndte at kalde de-
res musik for beat – for netop at distancere den fra 
pigtrådsmusikken. 

Selv om inspirationen fra Cliff og The Shadows 
var tydelig, havde de tidlige danske pigtrådsgrupper 
et mere upoleret og skærende lydbillede end deres 
forbilleder. Danske indspilningsforhold var meget 
primitive. De fleste pigtrådsbands blev optaget på 
transportabelt udstyr, i biografer eller hvor man nu 
kunne komme til det. Og det var de færreste, der 
havde Hank Marvins evner. De tidlige danske pig-
trådsindspilninger bar også præg af et andet musi-
kalsk drive. Mens The Shadows og Cliff Richard – 
både sammen og hver for sig – spillede afslappet og 
nærmest tilbageholdt, var der mere fart over feltet 
hos de danske pigtrådsgrupper. Det skyldes for-
modentlig, at langt de fleste grupper var uskolede, 
men det vidner også om ungdommelig lyst til bare 
at spille og have det sjovt. Den tidlige danske pigtråd 
var dermed også karakteriseret ved et nedbarberet 
og til tider primitivt lydbillede. 

Drømmen om et band
I det nye popblad Hit kunne man i 1964 læse:
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O�o Brandenburg var 
uden tvivl det største 
danske teenageidol 
omkring 1960. Han 
hi�ede først med den 
populære sangkvartet 
Four Jacks, hvor han 
ved årsski�et 1959 
trådte ud for at forfølge 
en solokarriere. O�o 
var overalt i disse år, 
hvor han optrådte i 
filmen Sømand i knibe 
(1960), hvor hi�et 
Når en Sailor går i 
land stammer fra. 
Han optrådte også på 
engelsk med fx Hip 
Bone Crack (1961). 
Senere blev han en fin 
jazzsanger sideløbende 
med skuespillet. 
|| Plakat fra 1964/
ROMU

”Vi anbefaler så den nye ”Ringo”, hvis han virkelig 
vil drive det til noget, at tage undervisning hos en af 
de anerkendte lærere.” 

Hit undersøgte i artikelserien ”Vi laver et pigtråds-
orkester” i e�eråret samme år, hvordan musikin-
teresserede unge kom i gang med at danne et band, 
for de unges lyst til at danne orkestre eksploderede. 
Antallet steg, og med inspiration fra The Beatles fik 
den danske pigtrådsmusik også en helt ny og mere 
kontant lyd. Den forvrængede guitar dominerede 
pludselig lydbilledet. 
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I artiklerne guidede indehaveren af butikken 
Musikhjørnet i København læserne til at komme 
i gang med et band. Det var i afsni�et om trom-
mesæ�et, at trommeslageren blev omtalt som 
Ringo. For alle vidste naturligvis, at en Ringo var en 
trommeslager, for den rigtige Ringo Starr spillede 
trommer i The Beatles. Det vidste i det mindste alle 
læserne af Hit, for der stod noget om The Beatles i 
næsten hvert eneste nummer af bladet. Første arti-
kel i serien konstaterede: 

”En af de utallige falske beskyldninger, der i tidens 
løb er blevet re�et mod popbranchen er, at den 
skulle opfordre til passivitet. ”Spil selv” ånden har 
aldrig været mere fremherskende end nu, og idag 
må det næsten betragtes som en sjældenhed at 
støde på en dreng eller ung mand, der ikke enten 
har lyst til at spille – som o�est elguitar – eller 
som allerede er i gang. Og det hører heller ikke 
til sjældenhederne, at piger griber i de elektriske 
strenge, selv om de fleste nøjes med at nyde 
musikken.”

Artiklen indleder med et opgør med en udbredt op-
fa�else af populærkulturen. At populærkultur skul-
le gøre en passiv. Udsagnet kan tilbagevises ved blot 
at kigge på alle de aktiviteter, der både i 1960’erne 
og i årtierne før og e�er opstod med populærmu-
sik som omdrejningspunkt. Men det var og er en 
opfa�else, som popmusik og populærkultur o�e er 
blevet mødt med. Artiklen konstaterede, at lysten til 
at spille selv var stærkere end nogensinde for både 
unge drenge og piger. Og senere kunne læseren med 
Ringo-metaforen erfare, at en årsag til de unges spil-
lelyst nok var The Beatles. 

Hits artikler var muligvis en form for reklame for 
Musikhjørnet. Der blev i hvert fald fortalt om for-
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delagtige afdragsordninger for det dyre udstyr. Og 
naturligvis tog Musikhjørnet brugte instrumenter 
retur, hvis man ønskede at opgradere begynderud-
styret til noget bedre. Indehaveren af Musikhjørnet 
fortalte, at han også vejledte bands, der købte udstyr 
i hans butik, så de hele tiden kunne blive dygtigere. 
Det skortede nu ikke på mere regulære reklamer for 
musikinstrumenter, der spillede på begejstringen 
for The Beatles. Det kunne være meget direkte som 
i Musikhuset Jac. Jørgensens reklamer i både Hit og 
Vi Unge, hvor argumentet for at spille på og købe en 
Vox-forstærker var, at det gjorde The Beatles også. 

Drømmen for de fleste danske guitarister var en 
ægte amerikansk Fender Stratocaster og en britisk 
Vox-forstærker. Selv de få, der blev professionelle 
eller semiprofessionelle, må�e o�e nøjes med billi-
gere udstyr. I midten af 1960’erne lå en elevløn ty-
pisk på 60 kr. om ugen, og den e�ertragtede Fender 
Stratocaster kunne nemt løbe op i 2.400 kr. For de 
fleste blev drømmen om den røde elguitar indfriet 
med en tysk Höfner- eller Framusguitar, der kun-
ne fås for ca. det halve. For begyndere var det også 
almindeligt at montere en mikrofon på en akustisk 
guitar og at bygge en transistorradio om til en gui-
tarforstærker. 

Salg af instrumenter var et marked, hvor der 
pludselig kunne være store penge at hente, og der-
for var der skarp konkurrence mellem musikhand-
lere. Her blev Alfred Christensens Musikhandel i 
Holstebro nærmest en institution, der leverede til 
de fleste jyske pigtrådsorkestre, men der var for-
modentlig også et lukrativt postordresalg til Fyn og 
Sjælland. Alfred Christensen (1914-1996) var oprin-
delig frisør, men havde allerede i 1950’erne luret, at 
der var gode penge at tjene på musikinstrumenter. 
I 1961 fly�ede han sin butik ud til et stort nybygget 
domicil i udkanten af Holstebro. Den nye bygning 
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blev en del af Alfred Christensens kendte logo, der 
kunne ses under lokkende annoncer for instrumen-
ter i både Hit og Vi Unge. Købte man tilstrækkeligt 
stort ind til sit orkester hos Alfred Christensen, fik 
man gratis trykt plakater og visitkort – selvfølgelig 
med Alfred Christensens logo på. 

Hvis man havde drømme om selv at spille 
pigtråd, var Hit det helt rigtige blad i midten af 
1960’erne. Bladet fungerede også som et forum for 
pigtrådsbands og opfordrede bands fra hele landet 
til at indsende billeder og et par ord om sig selv. 
Desuden var der annoncer, hvor musikere kunne 
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Til de større 
bandkonkurrencer var 
der oe en indspilning 
af en single på højkant. 
The Black Devils 
havde i anledning 
af konkurrencen 
fremhævet forsangeren 
Åge Wilstrup. True 
Fine Mama var en 
fortolkning af et Li�le 
Richard-nummer, 
og Sandstorm var et 
instrumentalnummer i 
bedste surfstil. Lyden lå 
meget langt fra Cliff og 
The Shadows’ polerede 
lydbillede, men det var 
formentlig heller ikke 
noget, The Black Devils 
eerstræbte.  
|| Cover fra 1962/ROMU

søge andre musikere til bands, ligesom man kunne 
købe og sælge – eller e�erlyse stjålet grej. 

Alle kan spille pigtråd 
For langt de fleste af 1960’ernes mange pigtråds-
bands varede mødet med musikken et par år, 
hvore�er musikken blev lagt på hylden. Og det var 
kun de allerfærreste, der kunne leve af at spille 
pigtrådsmusik. De fleste var semiprofessionelle. 
Bandet Danny and the Royal Strings både indspil-
lede plader og spillede masser af koncerter, men 
medlemmerne må�e også have mere eller mindre 
permanente jobs ved siden af musikken. Den nye 
musikscene var dog også med til at ændre opfa�el-
sen af, hvad det ville sige at være musiker. Tidligere 
var en musiker en håndværker, der ved hjælp af 
nodekendskab, musikteori og tekniske færdigheder 
blev uddannet i at spille musik, der var skrevet af 
komponister og sangskrivere. Allerede i 1953 havde 
Musikerforbundet opre�et en medlemskategori for 
musikere, der ikke kunne læse noder og dermed 
ikke kunne blive fuldgyldige medlemmer af forbun-
det. De fleste pigtrådsmusikere var selvlærte. Man-
ge var dygtige musikere, men det var de færreste, 
som kendte til klassisk musikteori eller kunne læse 
noder. De kunne spille egne arrangementer og var 
ikke interesseret i andet. 

Med The Beatles og den nye generation af pop-
musikere blev den hidtidige arbejdsdeling mellem 
musikere og komponister sat under pres. Som 
nævnt fulgte The Rolling Stones, The Kinks og The 
Who trop og begyndte at skrive deres egne sange. 
Og snart blev det mere reglen end undtagelsen, at 
popmusikere selv skrev alt materiale.

På den måde opstod der et nyt ideal inden for 
popmusikken, nemlig forestillingen om rockban-
det: Det autentiske rockband som selv havde fundet 
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sammen, skrev sin egen musik og havde fuld kunst-
nerisk kontrol. De danske pigtrådsbands spillede 
dog fortrinsvis covernumre (andres numre). Auten-
ticiteten for de danske pigtrådsgrupper lå snarere i, 
at de var sprunget ud af selvsamme ungdomskultur, 
som de spillede for, end at de skrev deres numre 
selv. Pigtråden fik som jazzen hurtigt et standard-
repertoire med numre som Farmer John, House of 
the Rising Sun og selvfølgelig masser af numre af 
The Beatles eller The Rolling Stones. Men de mest 
populære orkestre skrev dog også enkelte numre 
selv. Det gjaldt fx Peter Belli & Les Rivals’ Roll over 
Beatles eller Hitmakers’ Stop the Music. 

Selv om det kun var de mest succesfulde pig-
trådsbands, der skrev deres egne numre – og det 
endda kun i begrænset omfang – levede de i alle 
andre henseender op til det nye rockbandideal. Ide-
en om det autentiske og selvforsynende band førte 
også til et andet syn på popmusikken og musikerne. 
Når musikerne begyndte at skrive deres egen musik 
og lave deres egne arrangementer, førte det også til, 
at de i stigende omfang ophørte med at være funk-
tionærer i musikindustriens lange fødekæde. De var 
kunstnere.

Pigtrådseksplosion
I 1964 blev Cliff-ismen løbet over ende af Beatlema-
nia. Der er mange grunde til, at The Beatles vippede 
Cliff og The Shadows af pinden og udviklede sig til 
et langt større popfænomen. En væsentlig årsag er, 
at mens Beatlemania rasede på fuldt tryk i 1964, fik 
Cliff Richard en kristen vækkelse, som betød, at han 
fik svært ved at identificere sig med at være popidol. 
Men allerede før Cliff blev grebet af den hellige ild, 
blev han forstået og beskrevet på helt andre måder 
end The Beatles. Det kommer blandt andet til ud-
tryk i en Vi Unge-artikel (1964) om Cliffs forhold til 
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Johnny Reimar var 
kendt både fra The 
Cli	ers og The 
Scarlets. Et oplagt 
ansigt i en reklame for 
musikinstrumenter. 
Reklamen stammer 
fra Hit, men 
instrumentreklamer 
med referencer til 
The Beatles kunne 
findes i de fleste 
ungdomsblade. Reimar 
var selv uddannet i 
reklamebranchen. 
Med en skarp sans 
for en god forretning 
blev han en af de mest 
succesfulde producere 
og impresarioer 
i 1960’erne for så 
forskellige kunstnere 
som Savage Rose og 
Birthe Kjær. 
|| Hit, august 1964

sine fans. Her lærte læserne, at Cliff fik mange bre-
ve og gaver fra fans. Cliff savnede også sine danske 
fans, som han havde forsømt. Til gengæld var Cliff 
ikke nærig med autografer og signerede billeder. Og 
han svarede altid på breve. Tilmed havde Cliff ladet 
sine fans afgøre, hvilken sang der skulle udkomme 
på single. Det var nummeret Please Don’t Tease, 
der ifølge artiklen blev nummer 1 på hitlisterne. Jo, 
Cliffs taknemmelighed over for fans kendte ingen 
grænser. Som det hed i artiklens konkluderende 
sætning: ”Og hans troskab og loyalitet over for sine 
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fans, der er tro og loyale over for ham, er legen-
darisk.” 

Det var ganske andre ord, der blev hæ�et på The 
Beatles. I en kort artikel fra Vi Unge i sommeren 
1964 med titlen ”Hvorfor blev det netop The Beat-
les?” kunne man læse:

”Da en psykiater for nylig lod sig forlyde med, at 
The Beatles repræsenterede en protest mod den 
voksne verden, sagde Epstein [Beatles’ manager], at 
The  Beatles tværtimod er positive, ikke negative. De 
giver ungdommen en chance for at få lu� for energi 
– og de gamle en chance for at få lu� for forargelse. 
The Beatles har i deres egen uimponerede måde at 
tage berømmelsen på også deres egen store andel i 
populariteten. Da Ringo Starr under Amerika-tur-
neen i år blev spurgt, hvorfor han havde så mange 
ringe på fingrene, svarede han: – Fordi jeg ikke kan 
få dem gennem næsen.”

Sammenlignet med The Beatles fremstod Cliff mere 
som en forretningsmand, der var interesseret i 
kundepleje og forsøgte at regne ud, hvad fans eller 
kunder mon var interesseret i. Cliff og Shadowsbøl-
gen var et underholdningsprodukt, som i høj grad 
var styret af musikbranchen og forretningskalkuler. 
Uanset om det var protest mod den voksne verden 
eller ung energiudladning, var der noget mere ure-
gerligt over The Beatles. Cliff-ismen og den tidlige 
pigtrådsbølge var udtryk for, at de unge havde fået 
flere penge til rådighed, og at flere kommercielle 
aktører stod parat med tilbud til de unge i form af 
musik, instrumenter og mødesteder. Beatlemania 
så ved første øjekast i 1964 ud som Cliff-ismens aflø-
ser. Det var et nyt teenagefænomen, men hvor Cliff- 
ismen i høj grad var styret af kommercielle udbyde-
re og i en vis udstrækning konformisme, blev The 
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Beatles oplevet som noget, der udfordrede den eksi-
sterende samfundsmodel. Beatlemania sa	e gang i 
noget, der ikke kunne kontrolleres på samme måde. 
Og med Beatlemania begyndte de unge – i første om-
gang langsomt – at sæ	e deres egen dagsorden. 

Den danske pigtrådsscene kulminerede i 1965. 
Der var masser af bands og popklubber over hele 
landet. Og de unges e erspørgsel og lyst til at 
komme ud og opleve både hjemlige og besøgende 
britiske grupper var enorm. Men allerede i 1965 
så man også de første tegn på, at også danske mu-
sikere var klar til at gå i nye musikalske retninger, 
hvor man forsøgte at opfange og beskrive, hvad der 
skete i den ungdomskultur, man spillede musik for. 
Peter Belli & Les Rivals udgav singlen Helt igennem 
Respektabel. Det var en fordansket udgave af The 
Kinks-nummeret A Well Respected Man. Teksten var 
en direkte kritik af voksenlivets konformitet og den 
lydighedskultur, som børn og unge skulle indordne 
sig under. Teksten var oversat af tekstforfa	eren 
Thøger Olesen (1923-1977), som tidligere samme år 
havde været med til at udbrede folkemusikken – el-
ler protestsangen, som det også hed i Danmark – til 
et bredere publikum. 

Thøger Olesen havde nemlig også oversat tekst-
en til Barry McGuire’s hit Eve of Destruction, der i 
Olesens version blev til Jorden i flammer. Begge ver-
sioner handlede om den frygt og vrede over verdens 
tilstand, som var ved at gribe en del af ungdoms-
generationen: racisme, kold krig mellem Øst og 
Vest, varm krig i Vietnam og voksnes ligegyldighed 
over for situationen. Singlen blev udgivet af folke-
sangeren Cæsar (1938-2000), og på den lille plades 
B-side fandt man sangen, der skulle blive Cæsars 
kendingsmelodi: Storkespringvandet. Teksten til 
Storkespringvandet var også forfa	et af Thøger 
Olesen. Sangen var en satire over den forargelse og 
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politivold, der mødte de unge – langhårede og med 
cowboybukser – som hang ud ved Storkespringvan-
det på Amagertorv i København. 

Helt igennem respektabel og Storkespringvandet 
var de første tegn på, at popmusikken og ungdoms-
kulturen var i bevægelse. Man turde nu formulere 
en egentlig kritik af autoriteter og normer. Og det 
var vel at mærke sange, som unge fremførte for 
unge. Men det er også karakteristisk, at der både var 
tale om covernumre og professionelt oversa�e tek-
ster. Idealet om den selvforsynede popmusiker var 
endnu ikke helt slået igennem i Danmark. Men det 
skulle ændre sig. Anden halvdel af 1960’erne kom til 
at byde på grupper som Steppeulvene, Savage Rose 
og Burnin Red Ivanhoe, der viste, at der i den nye 
ungdomskultur både var talent og vilje til at udtryk-
ke sig uden hjælp fra popbranchens traditionelle 
maskineri. 

Pigtråd over hele landet
I modsætning til 1950’ernes rock’n’roll blev pig-
trådsmusikken og hele kulturen i større grad dyrket 
i hele landet. Fra 1963 kunne unge høre popmusik 
og pigtråd i langt større omfang og med langt stør-
re regelmæssighed end hidtil på den nyopre�ede 
radiokanel P3, hvor især den unge vært Jørgen de 
Mylius var konsekvent med kun at spille de unges 
musik. De nye popblade for unge – Hit, Top Pop, Vi 
Unge, Beat og senere BØRGE – kunne fås over hele 
landet. Og når populære britiske bands var på be-
søg, spillede de som regel også andre steder end i 
København. Poppens udbredelse i ungdomskultu-
ren handlede også om tilgængelighed. Sammenlig-
net med andre britiske orkestre var det nærmest 
usædvanligt, at The Beatles kun spillede i hovedsta-
den. I 1965 tilbød smedemester Poul Svendsen i sin 
egenskab af formand for Åkirkeby Idrætsforening 
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Brian Epstein et sted mellem 30.000 og 50.000 kr. 
for at få The Beatles til at spille til årets blomsterfest 
på Bornholm. Det lykkedes dog ikke, men i 1966 
spillede The Hollies på klippeøen for en entré på 10 
kr. Da The Rolling Stones besøgte Danmark for før-
ste gang i 1965, indledte de deres besøg med to kon-
certer i Fyns Forum i Odense. The Kinks gav deres 
første danske koncert i Helsingør i 1965, og senere 
samme år spillede The Who i Århus. 

Spillelysten var også til at tage og føle på over 
hele landet. Langt de fleste byer havde flere pig-
trådsorkestre, der udvekslede medlemmer med 
hinanden på kryds og tværs. Det er påfaldende så 
enslydende historier, der fortælles af de forskellige 
bands. For de tidlige bands gjaldt det, at man hørte 
Cliff og The Shadows på Radio Luxemburg eller den 
danske piratstation Radio Mercur, der sendte fra 
en båd i Øresund i årene 1958-1962, og dere�er kom 
lysten til selv at spille. 

Pig(e)tråd
På samme tid, som danske unge var ved at blive 
ramt af Beatlemania, begyndte de første pigtråds-
grupper med ren kvindebesætning at dukke op i 
den ellers mandsdominerede musikbranche. En af 
de tidligste var Les Filles fra Odense. 

Kvinder i popmusik havde indtil da typisk været 
sangere. Dengang var kønsrollerne meget skarpere 
defineret end i dag, og der var meget bestemte opfat-
telser af, hvad der var passende for unge kvinder og 
passende for unge mænd. Gro� sagt skulle kvinder-
ne være passive eller til pynt. Han var bien, hun var 
blomsten. Med de�e blik på kønsroller blev kvinde-
lige musikere noget rod. At spille musik og optræde 
er alt andet end en passiv handling. Kvinderne kun-
ne derfor især blive accepteret som sangere, hvor 
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de kunne agere pynten på mændenes musikalske 
udfoldelser. 

Derfor vakte det betydelig opsigt, at spillelysten 
også ramte kvinder. Men med pigtrådsmusikken var 
det musikerne selv, der tog initiativet til at danne 
grupper, og det beny�ede mange unge kvinder sig 
af. I de fleste omtaler af kvindelige pigtrådsgrupper 
fra 1960’erne blev der lagt mere vægt på køn end på 
den musik, grupperne spillede. Les Filles fra Oden-
se var ”den charmerende nyhed” på den danske 
popscene. Aktuelt skrev om The Bu�erflies fra Ros-
kilde, at de havde lige så langt hår som de mandlige 
grupper, men ”[...] medlemmerne har kønnere ben.” 
Endnu mere bramfri var popbladet Beat’s omtale af 
en koncert, som gruppen The Queens havde givet 
for et stuvende fuldt værtshus: ”De ’trak’ i Nyhavn 
41.” Pigerne i pigtråden må�e altså finde sig i man-
ge bemærkninger, som ene og alene hang sammen 
med, at de var kvinder, der havde bevæget sig ind på 
mændenes domæne. 

Desværre var der ikke kvindegrupper, der ind-
spillede plader. Det er sikkert også en af årsagerne 
til, at de stort set er glemt. Men de spillede på både 
store og små scener og blev omtalt i forskellige me-
dier. Kvindegrupperne var forløbere for et meget 
større opbrud i kønsrollerne, der først for alvor 
sa�e ind omkring 1970. Kampen for kvinders re�ig-
heder er o�e blevet kædet sammen med kvindernes 
indtog på arbejdsmarkedet i løbet af 1960’erne og 
den seksuelle revolution, der kom i kølvandet på 
p-pillen i 1966 og frigivelsen af den li�erære porno i 
1967 og billedpornografien i 1969. Derfor er det inte-
ressant, at der i de unges opgør med autoriteter og 
kampen for at være ung på egne præmisser, som var 
så tæt forbundet med musikken og blev forstærket 
af The Beatles, også lå en kønskamp. Beatlemania 
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Gruppen The Keens 
fra Viborg var en af 
de utallige danske 
pigtrådsgrupper, 
der huserede på 
de lokale scener i 
midten af 1960’erne. 
Fotoet stammer fra 
gruppens private 
scrapbog og viser dem 
under en koncert i 
forsamlingshuset i 
den midtjyske landsby 
Sparkjær i eeråret 
1966. Medlemmerne 
af The Keens var i 
1968 med til at danne 
popklubben Club Royal 
i Viborg. || Privat foto/ 
ROMU

handlede altså ikke kun om ungdomsidentitet. Det 
drejede sig også om opgør med kønsroller. 

Danmarks Beatles og Stones og Kinks
Den 19. april 1964 vandt det danske pigtrådsband 
The Beethovens ved en stor konkurrence i Holtehal-
len re�en til at kalde sig de danske Beatles. En del af 
præmien var, at bandet fik lov til at varme op for de 
rigtige The Beatles til koncerterne i K.B. Hallen et 
par måneder senere. E�erhånden som flere bands 
kom til, blev der også flere konkurrencer om, hvem 
der var de bedste. Konkurrencer var en billig måde 
at arrangere koncerter på, men konkurrencernes 
popularitet skyldtes nok også lokalpatriotisme, hvor 
man heppede på bands fra lokalområdet. Pudsigt 
nok havde alle orkestrene dog de samme forbilleder 
og spillede til dels de samme numre. De var derfor 
nemme at sammenligne. Men at vinde en konkur-
rence var ikke altid den sikre vej til succes for et 
håbefuldt pigtrådsband. 
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Omkring 1967 blev
det populært med
letpåklædte gogo-
dansere til pop- og 
pigtrådskoncerter  
– både i små 
popklubber og for 
de mere etablerede 
orkestre. At kombinere 
gogo med en pigegruppe
lignede en oplagt
mulighed for at tjene
penge, og i 1968 var
verdens første topløse
gruppe virkelighed i
Danmark. De turnerede
over det meste af
verden. Fænomenet
Ladybirds befinder
sig i grænselandet
mellem 1960’ernes
seksuelle frigørelse
og forretningsfidus.
|| Anni Lippert/Pierre 
Beauvais 

I 1965 handlede det om at finde de danske Rol-
ling Stones. Det var en konkurrence med mange 
indledende runder, hvor finalen blev holdt i Aal-
borg. Vinderne af finalen var et band fra Holbæk, 
The Bellies. De kom også til at varme op for de rigti-
ge Stones, men ellers hørte man ikke meget til dem 
siden. Det var nemlig københavnerbandet Joe E. 
Carter Group, der blev kendt som de danske Rolling 
Stones. Den 13. marts vandt Joe E. Carter Group en 
indledende runde i Tivolis Koncertsal i København. 
Allerede et par dage e�er indspillede de den single, 
de havde vundet. På coveret står der De Danske Rol-
ling Stones. Og som The Beethovens varmede op for 
The Beatles, kom Joe E. Carter Group til at varme op 
for Rolling Stones, da de skulle spille i Danmark for 
første gang 26. marts 1965. En anden dansk gruppe – 
The Defenders – var dog opvarmningsband for The 
Rolling Stones på hele den skandinaviske turné. 

To dage e�er finalen i konkurrencen om at blive 
Danmarks Rolling Stones skulle ”Danmarks The 
Kinks” kåres ved en konkurrence på Boulevard Tea-
tret i København. Begivenheden druknede dog i alt 
postyret om Rolling Stones’ første danske koncert, 
som blev holdt i Fyns Forum i Odense. Vinderne af 
konkurrencen blev Valby-bandet The Heaters. De 
vandt naturligvis også en pladeindspilning, men 
pladeselskabet Music Corner brød sig tilsyneladen-
de ikke om indspilningen og udsendte den aldrig. 
The Heaters gik i opløsning senere i 1965. 

Bedre gik det for The Flames, der havde vundet 
DM i beat – eller var det pop? De indledende runder 
havde i hvert fald rodet rundt i begreberne. Finalen 
fandt sted i Tivolis Koncertsal den 30. januar 1965. 
Forvirringen var total, fordi finalen i DM i pigtråd 
løb af stablen samme a�en i K.B. Hallen, hvor vin-
derne blev The Donkeys. Både The Flames og The 
Donkeys vandt pladekontrakter og fik udsendt pla-
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der. DM i pigtråd var arrangeret af popbladet Hit, og 
DM i beat blev arrangeret af den personkreds, der 
et par måneder senere begyndte at udgive det kon-
kurrerende blad Beat. Konkurrencen var knivskarp 
– både mellem pigtrådens musikere og de kom-
mercielle interesser, der stod i kulissen. DM i beat 
i 1965 kunne lige så godt have heddet ”Danmarks 
The Animals”, for alle grupper skulle spille den 
britiske gruppe The Animals’ kæmpehit House of 
the Rising Sun. Allerede i året e�er var der opbrud 
på den danske pigtrådsscene. Den psykedeliske 
rock, soulmusikken og folkrocken stod og bankede 
på. Og så udsendte vinderne af DM i pigtråd The 
Donkeys – nu som Keld og the Donkeys – en le�ere 
pigtrådsinficeret udgave af den gamle slager Ved 
landsbyens gadekær. Det blev begyndelsen til et helt 
nyt eventyr for Keld Heick (1946-) og hans gruppe, 
da de siden udelukkende bevægede sig inden for 
den del af populærmusikken, der siden blev kendt 
som dansktop. 

De mange bandkonkurrencer i 1960’erne viser, 
hvordan populærkulturelle symboler rejser og ind-
lejres i nye sammenhænge. At være ”Danmarks The 
Beatles” giver ikke umiddelbart mening. Der fand-
tes kun et The Beatles, og det var The Beatles. The 
Beethovens, der blev kåret som de danske The Beat-
les, lød ikke engang som The Beatles. Inspirationen 
var nok tydelig, men det var den for så mange dan-
ske grupper på de�e tidspunkt. The Beethovens lød 
mere som andre danske pigtrådsgrupper og mest af 
alt som The Beethovens. Men de blev kendt som de 
danske The Beatles på samme måde, som Joe E. Car-
ter Group blev kendt som de danske Rolling Stones. 

The Beatles og The Rolling Stones blev prismer, 
som man betragtede de danske bands igennem. Den 
danske ungdomskultur spejlede sig på den måde i 
udenlandske symboler, der lignede. Og The Beatles 
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De britiske bands 
var de helt store 
forbilleder og idoler i 
det meste af 1960’erne. 
Derfor handlede det 
om meget mere end 
karriere og musikalsk 
anerkendelse for 
danske The Defenders, 
da de fik lov til at 
varme op for The 
Rolling Stones på en 
svensk miniturné 
i foråret 1965. 
Pigtrådsmusikerne 
havde nemlig også 
idoler. Det var også 
en unik mulighed for 
at komme helt tæt 
på deres egne idoler. 
Trommeslageren Ken 
Gudman (1947-2003) 
fik signeret denne 
turnéplakat af de fem 
Stones-medlemmer – 
som et evigt minde.
|| ROMU

og The Rolling Stones fik dermed en betydning, der 
rakte ud over dem selv som orkestre og idoler og 
blev til begreber, man kunne forme til noget andet. 
Selv om både The Beatles og The Rolling Stones 
ikke mødte megen forståelse fra voksne og andre 
autoriteter, viser de danske The Beatles, The Rolling 
Stones og The Kinks, hvordan Danmark i de år inte-
greredes endnu stærkere i den vestlige verden. En 
verden, hvor de samme populærkulturelle symboler 
rejste rundt og e�er forgodtbefindende kunne til-
passes nationale sammenhænge. 

Bandkonkurrencer var en væsentlig del af 
pigtrådskulturen, men det er langt fra den eneste 
musik- eller ungdomskultur, som har ha� konkur-
renceelementet som omdrejningspunkt. Allerede 
i 1957 blev den unge amatørrocksanger James Ras-
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Niels Wenkens 
(1942-2009) og Knud 
Thorbjørnsen (1941-
2001), der arrangerede 
Beatles-koncerten, 
åbnede i 1966 
modebutikken Carnaby 
opkaldt e�er Londons 
kendte modegade. På 
forsiden af BØRGE 
poserer Geordie 
Garriock (1942-2018) 
og Ronnie Martin fra 
den britiske gruppe 
The Red Squares, der 
slog sig ned i Danmark, 
i vaskeægte mod-
outfits fra Wenkens 
og Thorbjørnsens nye 
butik.  
|| BØRGE, oktober 1966

mussen (1937-) kåret til at være Danmarks Tommy 
Steele. Præmien var en indspilning af en single, 
hvor A-siden var en fordanskning af Tommy Steeles 
store hit A Handful Of Songs, mens B-siden bestod 
af Rasmussens egen Hand Clap. Året e�er overtog 
James Rasmussen O�o Brandenburgs plads i en af 
1950’ernes mest populære grupper, Four Jacks. 

Radio og tv var heller ikke sene til at tage kon-
kurrenceformatet til sig. En af de første radiohit-
lister i Danmark var Ti vi ka’ li’, der blev sendt fra 
1962 til 1963. Her blev der spillet plader for unge 
mennesker, og pladernes placering på listen afgjor-
des ud fra, hvor megen jubel den enkelte plade fik. 
Der var også konkurrencer i pop. 

Siden 1957 har Danmarks Radio deltaget i Euro-
pean Brodcast Unions internationale Melodi Grand 
Prix, men man holdt dog pause i årene 1967-77, 
fordi den nytiltrådte direktør for Danmarks Radios 
underholdningsafdeling Niels-Jørgen Kaiser (1930-
2001) fandt programmet underlødigt. Siden år 2000 
har håbefulde unge deltaget i umådeligt populære 
tv-transmi�erede konkurrencer som Popstars og X 
Factor, der er internationale tv-formater, som dan-
ske tv-stationer har indkøbt. Men faktisk har mere 
traditionelle bandkonkurrencer eksisteret i bedste 
velgående siden 1960’erne. Fx fik Dizzy Miss Lizzy 
i 1993 sit gennembrud e�er af have vundet DM i 
Rock. Og i over 20 år har den internationale konkur-
rence Emergenza tiltrukket amatørbands fra hele 
verden.
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I en bea�id
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Klubber, 
templer og 
popper

Et væsentligt træk ved 1960’ernes ungdomskul-
tur var, at unge begyndte at definere deres egne 
mødesteder, hvor man kunne dyrke musikken og 
fællesskabet. I begyndelsen af årtiet var det især 
kommercielle aktører, der tilbød de unge mødeste-
der. Beatlemania fik dog den samme indflydelse på 
de unge pigtrådsfans som på musikerne. Ønsket om 
selv at kontrollere og definere rammerne blev så 
stærkt, at flere unge forsøgte at organisere sig om-
kring pigtrådsmusikken. 

På samme måde – som med jazzklubberne i 
1950’erne – sti�ede unge popklubber i større og 
mindre byer over hele landet. Flere klubber holdt 
til på skoler eller i lokaler, som kommunen stillede 
til rådighed. Det var tilfældet i Gladsaxe, hvor det 
var de lokale politiske ungdomsorganisationer og 
idrætsforeninger, som stod bag Gladsaxe Teen Club. 
Derfor var der gode forbindelser til kommunens 
politikere, som godt kunne se fordelen i, at der var 
styr på de unges aktiviteter. Gladsaxe Teen Club var 
en af de mere veldrevne popklubber i 1960’erne. Der 
var medlemsblade og styr på de frivillige og organi-
sationen. Man havde alkoholforbud, og den kom-
munale opbakning var på plads. Til gengæld kunne 
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klubben lukke dørene op til popballer for 1.300 
teenagere weekend e	er weekend. Overskuddet 
fra klubbens aktiviteter blev delt ud til velgørende 
formål. 

Andre klubber kæmpede mere med både organi-
sation og opbakning. I Holstebro eksisterede i 1965 
mindst tre klubber, der i stedet for at samarbejde 
konkurrerede om både bands og de unges gunst. 
Det var heller ikke altid til at gennemskue, om der 
var tale om reelle foreninger eller private foretagen-
der under dække af at være en klub. Samtidig drev 
Holstebro Kommune også sin egen ungdomsklub. 
Andre steder kom og gik de forskellige popklubber i 
hastigt tempo. Entreprenante impresarioer, som fx 
århusianske Arne Worsøe (1941-2013), forsøgte også 
at stable klubber på benene i de større byer. Så var 
der et netværk af steder, hvor han kunne sende sine 
orkestre ud at spille. Endelig kunne det være et af de 
lokale pigtrådsbands, der selv tog initiativ til at dan-
ne en popklub, så man havde et sted at spille. 

Især større byer havde deciderede spillesteder, 
der var drevet på kommercielle vilkår. Det mest 
berømte lå på Frederiksberg. Hit House åbnede den 
1. september 1964 og etablerede sig hurtigt som et af 
de mest ikoniske spillesteder. Det blev så populært, 
at nogle af de største pigtrådsnavne som Peter Belli 
& Les Rivals og The Defenders i perioder nærmest 
fungerede som husorkestre. I Århus kunne man 
danse til pigtråd på Boom i Frederiksgade, mens det 
lokale pigtrådstempel i Esbjerg hed Africano. I Vejle 
tiltrak Tyrolerlandsbyen – Tylle, som stedet hed i 
daglig tale – gæster fra hele Sydjylland og Fyn. Her 
kunne man høre alle de store pigtrådsorkestre, der 
o	e blev hyret i op til en uge ad gangen. På Tyroler-
landsbyen var der fra 1964-1968 livemusik tirsdag til 
lørdag kl. 20.30-01.30 og alkoholfri søndagsmatiné 
for det yngste publikum. På et tidspunkt kørte der 
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sågar busser fra Hamborg til Vejle med pigtråds-
glade unge tyskere. 

En tredje gruppe af steder, hvor musikglade 
unge kunne mødes i 1960’erne, var på Karoline 
Mælkepoppen. Mælkepopperne var en lands-
dækkende kæde af mælkebarer, som Den Danske 
Mejeriforening opre�ede. Mejeriforeningen var i 
begyndelsen af 1960’erne opmærksom på, at unge i 
større grad kunne disponere over deres egne pen-
ge. Adgangen til den a�raktive forbrugergruppe 
blev kæden af Mælkepopper. Den første åbnede i 
København i Axelborg den 14. februar 1962 og var 
egentlig bare tænkt som en midlertidig kampagne, 
der skulle lukke igen e�er få måneder. Mælkepop-
pen i Axelborg blev dog uhyre populær, og e�er at 
have holdt til der i meget længere tid end planlagt 
fik den mere permanent til huse på Strøget. Meje-
riforeningen fik blod på tanden og annoncerede, at 
man ville åbne 25 mælkepopper landet over. De blev 
nu kun til fem, der i løbet af 1963 og 1964 åbnede i 
Esbjerg, Kolding, Vejle, Ballerup og Aalborg. Mæl-
kepoppernes sortiment bestod først og fremmest af 
milkshakes med forskellig smag. Både sortiment og 
indretning var inspireret af amerikanske diners. Al 
inventaret var arkitek�egnet og udviklet til Mælke-
popperne. 

Mælkepopperne blev på kort tid yndede møde-
steder for teenagere. Ud over at drikke milkshakes 
kunne man nemlig høre den nyeste popmusik. En 
discjockey sørgede for musikken, der udgjorde en 
blanding af jazz, klassisk og pop, men Mælkepop-
pernes unge gæster ønskede o�est popplader. Der 
var også quiza�ener og modeshows, men musikken 
og milkshakes var og blev omdrejningspunktet på 
Mælkepopperne. 

Som direktør for kæden af Karoline Mælkepop-
per havde Mejeriforeningen ansat den idealistiske 
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Niels Drechsel (1923-1980). Drechsels vision var, at 
Mælkepopperne skulle være en slags kulturhuse, 
hvor de unge på bedste højskolevis blev præsen-
teret for et bredt program af lødig underholdning 
og orientering. Mælkepopperne skulle møde de 
unge i øjenhøjde, og derfor skulle man også tillade 
popmusik. Mellem musikken blev der sommetider 
spillet korte taleindslag, der handlede om aktuelle 
samfundsforhold. Der blev også arrangeret foredrag 
og pladepræsentationer. 

Som direktør havde Niels Drechsel formodentlig 
større fokus re�et mod Mælkepoppernes kulturelle 
dannelsestilbud end den kommercielle dri�. Det fik 
Mejeriforeningen til at trække tæppet væk under 
Drechsel og hans kulturprogram. I juni 1964 blev 
Drechsel fyret som direktør, og i juli kunne aviser-
ne bere�e om et betragteligt millionunderskud på 
dri�en af Mælkepopperne. Here�er begyndte Mæl-
kepopperne at tænke i mere kommercielle baner, og 
der blev nu næsten udelukkende satset på popmu-
sik som trækplaster til de kolde milkshakes. 

Selv om Mælkepopperne under Niels Drechsels 
ledelse virkede som et nyt og spændende tilbud for 
de unge, tænkte Drechsel dog på samme måde, som 
voksne havde gjort i generationer. De vidste, hvad 
der var godt for de unge. De kolde milkshakes og 
popmusikken var kun et middel til at lokke de unge 
indenfor. Men formålet var at opdrage de unge til 
at interessere sig for ordentlig kultur som jazz og 
klassisk musik og få dem til at forholde sig til sam-
fundet ud fra emner, som unge ikke selv definerede 
som væsentlige. Formålet var idealistisk, men man 
drømte ikke om at tage de unge med på råd. Den 
tilgang gav røde tal på bundlinjen. 

I foråret 1964 begyndte Mælkepopperne også at 
lægge scene til levende musik. O�e var livemusik-
ken på Mælkepopperne arrangeret i samarbejde 
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med de lokale popklubber, som fik lov til at beny�e 
lokalerne til deres aktiviteter. På Mælkepoppen i 
Kolding var det lokale pigtrådsorkester The Teen 
Beats det første, som spillede live. Mange af orkes-
trene var lokale, og i Aalborg blev The Strangers 
nærmest en slags husorkester. Men også store dan-
ske navne som Defenders, Peter Belli & Les Rivals og 
Red Squares lagde vejen forbi Mælkepopperne ude 
i landet. Det lykkedes også at få flere skandinaviske 
og britiske grupper til at spille på Mælkepopperne. 
I 1965 kunne Mælkepoppen i Aalborg lægge scene til 
to af de absolu�e topgrupper, nemlig The Who og 
The Kinks. 
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Mejeriforeningen 
havde luret, at musik 
var et godt middel til 
at trænge igennem til 
en ung målgruppe. 
I 1962 var twist det 
ho�este blandt de 
unge. Som reklame 
for Mælkepopperne 
fik Mejeriforeningen 
den verdenskendte 
danske guitarist Jørgen 
Ingmann (1925-2015) 
til at indspille singlen 
Milkshake Twist. Den 
blev trykt på en bøjelig 
singleplade og uddelt 
gratis til gæsterne 
på Mælkepoppen i 
Axelborg. Melodien 
var komponeret af 
Bent Fabricius-Bjerre 
(1924-). 
|| Cover fra 1962/ROMU

I længden kunne Mælkepopperne dog ikke 
honorere de unges ønsker om fristeder helt uden 
voksenindblanding. Mælkepopperne lukkede dryp-
vis med Ballerups som den første i 1966 og Koldings 
som den sidste i 1969. Unges behov for egne rum 
førte til, at der i slutningen af 1960’erne blev opret-
tet flere selvstyrende ungdomshuse rundt omkring 
i landet. Et af de første, ungdomshuset Bobby i 
Sønderborg, slog dørene op den 1. januar 1967. Kom-
munen havde midlertidigt stillet byens gamle politi-
mesterbolig til rådighed for en flok energiske unge 
mennesker. I Bobby stod de unge brugere selv for 
indretning, dri� og arrangementer, der omfa�ede 
alt fra beatkoncerter til filma�ener. 

I 1968 lukkede Sønderborg Kommune Bobby, da 
bygningen skulle saneres, men på trods af protester 
og underskri�sindsamlinger fandt kommunen 
ingen anledning til at finde et nyt hus. Mere succes 
havde HIPS (Hvidovre Ikke Partipolitiske Samling) 
i Hvidovre i 1969. I første omgang fik HIPS til huse 
i en nedlagt fabriksbygning, hvor der både blev ar-
rangeret koncerter og festivaler, inden HIPS i 1975 
overtog dri�en af Risbjergård, der i mange år var 
centrum for et alternativt ungdomsmiljø i Hvidovre. 
I 1968 blev Det ny Samfund sti�et, og foreningen 
drømte om at indre�e steder, der blev drevet helt 
og aldeles på unges og brugernes præmisser. I 1970 
opre�ede Det ny Samfund Thylejren og fik med sit 
Projekt Hus også stillet et helt hus i Magstræde i 
København til rådighed for sine aktiviteter. Huset i 
Magstræde har ført en omtumlet tilværelse og har 
flere gange været lukket, men er i dag et delvist bru-
gerstyret kulturhus i centrum af København. 

Både på Mælkepopper og i ungdomshuse kunne 
unge dyrke musikken. Med musik, der blev mar-
kedsført som entydigt noget for de unge, fik de unge 
brug for mødesteder, hvor de kunne dyrke deres 
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musik. Ønsket om egne mødesteder blev forstær-
ket, e�erhånden som ungdomskulturen og mu-
sikken smeltede sammen. De nye popgrupper, der 
selv var trådt ud af ungdomskulturen, besang både 
frihed og frigørelse. Det vakte genklang blandt unge, 
hvad enten det handlede om friheden til at danse 
med og holde om den pige eller dreng, man havde 
forelsket sig i, eller der var tale om et decideret 
opgør med de ældre generationer og deres livsstil – 
som fx The Who sang om. 

Pop- og rockmusik er – uanset hvor progressiv 
eller alternativ den tager sig ud – også et kom-
mercielt fænomen. Derfor stod der også kommer-
cielle aktører parat til at tilbyde mødesteder som 
Hit-House, Africano eller Mælkepopperne. I nogle 
byer havde fremsynede kommunalpolitikere også 
erkendt, at de unge havde et behov for at kunne mø-
des. Men det er slående, hvor mange unge der selv 
opre�ede klubber på trods af, at det ikke altid var 
let. Hos forældrene var de selvetablerede popklub-
ber de mindst velsete af de unges nye mødesteder, 
men de unge elskede dem. De syntes, at det var 
frækkere og mere moderne at komme i popklubben. 
Eksperimenterne med popklubber, bands og andre 
aktiviteter plantede også en helt anden selvtillid i 
1960’ernes unge, der holdt af musikkens antiauto-
ritære budskaber. Men de unges egne erfaringer 
med at skabe noget nyt fra bunden gav også grobund 
for et antiautoritært oprør, som slog ud i fuldt flor i 
slutningen af 1960’erne. 

Skælv eller oprør?
Markant i 1960’ernes kulturelle forandringer stod 
kampen for accept af ungdommen som en tid med 
egen værdi og ret. I 1950’erne var ungdom blevet set 
som en periode, der skulle overstås. Målet var at 
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blive voksen og etablere en tilværelse, der mindede 
om forældrenes. 

I begyndelsen af årtiet var unge underlagt auto-
riteter overalt: i hjemmet forældrene og i skolen 
lærerne. Det var almindelig dannelse at gå til dans, 
hvor man lærte at danse korrekt og under rigtige 
former. Alternativt kunne man gå til spejder eller 
dyrke sport i klub. På en måde var der tale om so-
ciale kontrolmekanismer, der skulle lære unge at 
kende deres plads og at lystre. Fysisk afstraffelse var 
en accepteret måde at disciplinere børn og unge på. 
Forældre må�e slå deres børn, lærere må�e slå ele-
verne, og mestre kunne nogenlunde omkostnings-
frit slå deres lærlinge. Voksne havde pr. definition 
ret i alle spørgsmål, og unge skulle indordne sig. 

Den autoritære kontrol af de unge blev taget med 
ind i 1960’erne. Der var blot den store forskel, at der 
nu var mange flere unge, og de havde deres egne 
penge. De unge kunne gennem forbrug skabe egne 
identiteter, men o�e udfordrede de nye identiteter 
forældrenes autoritet. Hvis man som pige købte 
øjenskygge eller lavtaljede busker med svaj, risike-
rede man, at forældrene leverede varerne tilbage 
til butikken. Havde unge sparet op til et kamera, 
en knallert eller en guitar, kunne det være, at man 
hellere ville gå til foto eller motorlære i den kommu-
nale ungdomsskole eller lave et band fremfor at gå 
til spejder eller dans. Eller også oplevede forældre-
ne, at en teenager murede sig inde på sit værelse i 
den nyindkøbte villa for at optage programmet E�er 
Skoletid med Jørgen de Mylius på spolebåndoptage-
ren – for bage�er at spille She Loves You igen og igen 
og igen. Alene spørgsmålet om, hvordan man skulle 
bruge sin tid, kunne føre til konflikter mellem unge 
og forældre i begyndelsen af 1960’erne. 

Mange har fortalt historien om, hvordan 
1960’erne kulminerede med et decideret ungdoms-
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En af profilerne på 
Danmarks Radios 
nyopre�ede kanal P3 
fra 1963 blev den unge 
Jørgen de Mylius. P3 
skulle imødekomme et 
stærkt ønske om mere 
musik for de unge, 
e er at Danmarks 
Radio i årene 1958-
62 var blevet sendt 
i defensiven af den 
populære piratkanal 
Radio Mercur. Før den 
tid havde poppen ikke 
fået meget spilletid i 
Danmarks Radio. E er 
en måneds sendetid 
klagede en skuffet 16-
årig Jørgen de Mylius 
over musikken på den 
nye ungdomskanal. 
Danmarks Radio 
reagerede ved at 
ansæ�e ham til at lave 
hitlister og spille musik 
i programmet E�er 
skoletid.  
|| Mini Wolff/Ritzau 
Scanpix

oprør. Ungdomsoprøret i Danmark er oest beskre-
vet gennem en lang række nedslagspunkter, der 
nærmest har fået mytologisk status. Fx de to ’love 
ins’ – en slags offentlige friluskomsammener for 
hippier – der fandt sted i København i 1967, og stu-
denteroprøret i 1968, hvor studerende på universi-
teter i fx København og Paris forlangte medbestem-
melse og opgør med professorvældet. Der var også 
etableringen af en ung og antiautoritær venstrefløj, 
som tydeligt manifesterede sig, da Socialistisk 
Folkeparti (SF) knækkede midt over i december 
1967, og en udbrydergruppe af unge, stålsa�e ven-
strefløjsaktivister dannede Venstresocialisterne 
(VS). Iag�agere og forskere har også fremhævet de 
voldsomme demonstrationer mod Verdensbankens 
topmøde i København (1970), som forenede protes-
ter mod Vietnamkrigen, solidaritet med under-
trykte folk og antikapitalisme i en uges gadekampe 
mod politiet. Og endelig var der forsøgene med nye 
samfundsformer i Thy-lejren i 1970 og opre�elsen af 
fristaden Christiania i 1971. 

Det var dog kun de færreste unge, der både 
deltog og kunne spejle sig selv i det, der foregik på 
barrikaderne. Det er tvivlsomt, om de enkeltståen-
de begivenheder alene ville være nok til at indføre 
så markante kulturelle forandringer, som alle unge 
i 1960’erne oplevede, og som har præget samfundet 
lige siden. Ved indgangen til 1970’erne var unges 
muligheder for selv at forme deres tilværelse mar-
kant bedre end ved indgangen af 1960’erne. Ungdom 
var i vid udstrækning blevet accepteret som en fase, 
der besad en værdi i sig selv, og en fase, som det 
unge menneske selv havde ret til at forme. Det var 
ikke længere blot et stadie mellem barndom og vok-
senliv, der skulle overstås så hurtigt som muligt.

I stedet for kun at fokusere på ungdomsoprø-
ret bør man betragte udviklingen i 1960’erne som 
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et ungdomsskælv. Der var tale om en blanding af 
strukturelle, økonomiske, kulturelle og politiske 
forandringer, som alle var med til at skubbe til ud-
viklingen. Men ungdomsskælvet var også præget af 
en central aktør, nemlig ungdommen selv, der var 
nødt til at træde i karakter og gribe og præge tidens 
muligheder for forandring. 

En årsag til ungdomsskælvet i 1960’erne er be-
folkningens sammensætning. Der var flere unge 
end nogensinde før. 1940’erne havde budt de hidtil 
største årgange velkommen, og udviklingen kulmi-
nerede i 1946 med ikke færre end 96.000 nyfødte 
danskere. De store årgange var ikke kun et dansk 
fænomen. Vestlige lande som USA, Storbritannien, 
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Sverige, Holland og Frankrig kunne fremvise for-
bløffende høje fødselsrater. I 1960’erne var de store 
årgange så blevet unge. Når Beatlemania fik fat, 
skyldes det også, at man på grund af de mange unge 
ramte en stor del af befolkningen. 

Større horisonter
For mange unge blev ungdomsperioden forlænget i 
løbet af 1960’erne. Det skete gennem et markant lø� 
i de unges uddannelsesniveau. Med folkeskolerefor-
men fra 1957 var der flere unge, som kom til at gå i 
skole i længere tid. Flere tog en realeksamen. I 1955 
var det under 3.500 unge, der fik sig en studenterek-
samen. Det tal var i 1965 steget til ca. 9.500, og i 1975 
kunne 22.000 unge sæ�e den hvide hue på hovedet, 
hvis de ellers gad. I 1960’erne og 1970’erne anså flere 
og flere unge studenterhuen som et bedaget levn fra 
en tid, hvor kun det bedre borgerskabs børn fik en 
studentereksamen. Den samme udvikling kunne 
ses på universiteterne. Især i slutningen af årtiet 
begyndte nye studerende i stort tal at myldre ind på 
universiteterne. Nu kunne man ikke længere kun 
tage lange videregående uddannelser i København 
og Aarhus, for Odense Universitet åbnede i 1966, og 
siden fulgte universitetscentre i Roskilde i 1972 og 
Aalborg i 1974. 

Også de mellemlange uddannelser fik et lø�. 
1960’ernes arbejdsmarked og en velfærdsstat i 
hastig udvikling krævede specialiserede arbejds-
funktioner som pædagoger og tekniske tegnere. 
I 1967 blev den to-årige HF-uddannelse (Højere 
Forberedelseseksamen) indført som et alternativ 
til studentereksamen. Typisk fik flere seminarier 
HF-afdelinger, da studentereksamen blev adgangs-
krav til både lærer- og pædagoguddannelserne. De 
unges højnede uddannelsesniveau betød, at der gik 
længere tid, før de kunne forsørge sig selv og sti�e-
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de familie. Perioden, hvor man var ung, blev sim-
pelthen forlænget. Med den forlængede skolegang 
tilegnede de unge sig både ny viden og erfaringer, 
som deres forældre ikke havde. Veluddannede unge 
kunne udfordre deres forældres autoritet med til-
lært viden og en o�e velformuleret myndighed, som 
forældrene ikke selv besad. 

Det var ikke kun på skolebænken, at unge gjorde 
sig andre erfaringer med verden end deres foræl-
dre. De unges forbedrede økonomiske muligheder 
førte også til rejser, hvor de på egen hånd sti�ede 
bekendtskab med andre dele af verden. Det var 
dog ikke kun de unge, som brugte det økonomiske 
overskud på rejser. 1960’erne var det årti, hvor dan-
skerne for alvor tog masseturismen til sig. I 1959 
begyndte Tjæreborg Rejser at sende de første char-
tergæster med fly til sydens sol, og kort e�er fulgte 
Spies Rejser trop. Flere familier fik egne biler, og de 
blev fli�igt beny�et til campingferier i det vestlige 
Europa. Naturligvis fulgte mange unge med deres 
forældre rundt på ferierejser, men unge drømte 
også om at rejse på egen hånd, og mange fik mulig-
hed for at realisere drømmen. 

Interessen for fremmede himmelstrøg sneg sig 
også ind i de unges musik. Hvis man havde købt det 
seneste The Beatles-album Rubber Soul i december 
1965 eller måske havde været så heldig at få pladen 
til jul, kunne man sidde på sit værelse i vinter-
mørket og undre sig over de fremmedartede lyde, 
der strømmede ud af højtalerne på pladens andet 
nummer Norwegian Wood (This Bird Has Flown). 
Den nysgerrige unge ly�er ville hurtigt finde ud af, 
at der var tale om en indisk sitar. Norwegian Wood 
er et af de tidligste eksempler på inspiration fra 
indisk musik i den vestlige popmusik. I anden halv-
del af 1960’erne opstod der en enorm interesse for 
østlig filosofi, musik og kultur i dele af den vestlige 
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ungdomskultur. Det var kun få danske unge, der 
som Steppeulvenes sanger Eik Skaløe (1943-1968) 
rejste ud til så eksotiske destinationer som Tyrkiet, 
Indien og Marokko, som han senere beskrev i sange 
som Itsi-Bitsi og Til Nashet. For de fleste kunne langt 
mindre gøre det. 

Det stigende uddannelsesniveau gav bedre 
sprogkundskaber og dermed unge større mod på at 
rejse ud på egen hånd. Nok var Indien og Marokko 
de færreste forundt, men man kunne også tage på 
cykeltur i Sverige eller Nordtyskland med venner. 
De modige kunne blaffe sig frem og lade destinati-
onen komme an på held og chaufførens velvilje. Ud 
over at unge fik førstehåndserfaringer med andre 
egne af verden, gav det unge mulighed for at møde 
unge fra andre lande. Under fremmede himmel-
strøg kunne man mødes med både lokale unge og 
turister, der kunne være med til at sæ�e drømme 
og erfaringer i perspektiv. For en generation, der 
havde The Beatles, The Rolling Stones, Coca Cola og 
jeans som fælles reference på tværs af landegræn-
ser, var der mere, der samlede end skilte. 

Fortællinger om ungdom
Samtidig med at der hele tiden dukkede nye varer 
og kulturprodukter op, som unge kunne bruge pen-
ge på, dukkede der også fortællinger om unge op 
allevegne. Dem kunne man fx støde på i de mange 
nye blade, der havde unge som målgruppe. Blade 
til unge var sådan set ikke noget nyt, men fælles 
for tidligere ungdomsblade som Tempo fra 1932 og 
Uge-Revyen fra 1943 var, at de var lavet af voksne til 
unge. Men det skulle ændre sig i løbet af 1960’ere, 
hvor unge begyndte at producere til unge. Et af de 
første tegn var, at bladet Film-Journalen tog navne-
forandring til Vi Unge i løbet af 1963. Med det lille 
inkluderende Vi signalerede bladet, at det stod på 
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Reklame fra FONA, 
der iscenesæ�es som 
et mødested for unge, 
hvor man frit kan 
ly�e til al den musik, 
man har lyst til – og 
gerne sammen med 
andre unge. Unges 
brug af musik var og 
er identitetsskabende, 
men også en del af et 
forbrugsmønster. 
Reklamen fortæller 
ikke blot om FONA som 
en god pladebutik, men 
bidrog også i samtiden 
til at cementere 
fortællingen om 
musikkens betydning 
for ungdommen. 
Ekspedienten skal til at 
anbefale en plade med 
titlen You Didn’t Have to 
Be So Nice.
|| Fona-reklame i 
BØRGE, maj 1967

de unges side. Vi Unge var hverken det frækkeste 
eller mest nyskabende ungdomsblad, men det 
var omfangsrigt og varieret. Vi Unge formåede i 
1960’erne den svære kunst at balancere mellem at 
være et pænt blad og samtidig skrive nogenlunde 
fordomsfrit om både provobevægelsen og psykede-
lisk kultur. Derfor overlevede det både 1960’erne og 
1970’erne, og det udkommer den dag i dag. 

At der var store muligheder i at sælge blade til 
de unge, stod hurtigt klart. Hit fra 1964 fik i 1965 
konkurrence fra hele to nye blade Beat og Top-Pop. 
Beat var redigeret af journalisten Erik Haaest (1935-
2012), der nok var i 30’erne, men omgav sig med en 
række unge skribenter. I en lederartikel i første 
nummer slog Haaest fast, at Beat var bladet fra unge 
til unge. 

Beat, der var trykt på gli�et papir og med far-
vetryk på omslaget og midtersiderne, handlede 
fortrinsvis om popmusik og ikke mindst musikere. 
Og der var altid noget om The Beatles. Bladet var i 
høj grad præget af idolstof, men der var også faste 
spalter med nyt fra landets popklubber. Beat havde 
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Et af 1960’ernes 
ungdomsblade var 
Top Pop, der udkom i 
1965 og 1966. Top Pop 
blev udgivet af Jørgen 
Lademann (1927-1987), 
der også stod bag Vi 
Unge. Top Pop handlede 
dog udelukkende om 
musik. Her var der 
altid farvefotos af de 
britiske og danske 
idoler og plakater på 
midtersiderne. De 
unge selv kom til orde 
i Top Pops hitliste, som 
blev stykket sammen 
af et panel af unge, der 
kommenterede tidens 
hits og gav dem points. 
|| Top Pop nr. 8 fra 1966

også en brevklub, hvor læserne kunne få penneven-
ner med samme musikalske interesser som en selv. 
På samme måde som Hit havde Beat flere unge skri-
benter tilkny�et. Blandt dem var Carsten Grolin 
(1942-), der var blevet tilkny�et Ekstra Bladet som 
beatanmelder i 1964. 

Med Carsten Grolin havde Beat en skribent, som 
ikke var i tvivl om poppens store betydning for ung-
domskulturen. I sommeren 1965, hvor Bob Dylan 
(1941-), Donovan (1946-) og Joan Baez (1941-) begynd-
te at slå igennem med en folk-orienteret pop, skrev 
Carsten Grolin i en klumme i Beat med titlen Protest 
& Poesi – den nye stil i poppen, at folkemusikkens 
gennembrud stod på skuldrene af The Beatles og 
The Rolling Stones:
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”At der er plads – god plads – til folk som Dylan, 
Donovan og Baez, at de er lige så populære som de 
store beatkoryfæer, hænger sammen med den revo-
lution i pop-verdenen, som de store beatkoryfæer 
selv har skabt ved deres frækhed, deres intelligens, 
deres foragt for alle klichéer, al borgerlighed, al 
lummersentimentalitet, al nemhed.”

Grolin var slet ikke i tvivl om, at den nye popmusik 
var et udtryk for, at ungdommen var i gang med et 
oprør mod stivnede autoriteter, hvor musikken spil-
lede en afgørende rolle:

”Beatgennembruddet har vist, at der er muligt for 
en populær underholder at regne med, at hans 
publikum ikke er åndssvagt. Den har også vist, at 
ungdommen har brug for meninger, men ikke vil 
pådu es budskaber. At den har brug for hjælp til 
at frigøre sig for den spændetrøje af normalitet og 
ensretning, som det moderne samfund påtvinger 
sine borgere. Beatmusikken var et opgør, slet og ret. 
Et musikalsk opgør med mening. Folkemusikken 
er det samme. Derfor kan den akcepteres sammen 
med beatmusikken – og derfor vil den ikke udkon-
kurrere denne, men udvikle sig side om side med 
den. Der er plads til begge former for oprør, det 
mere umiddelbare, larmende, og det mere stilfærdi-
ge, tankemæssige.”

Det var skarpe holdninger serveret uden omsvøb, 
som læserne af et tilsyneladende harmløst popblad 
kunne støde på. Alene ved at spille The Beatles-sing-
ler og give los til popmusikken var man en del af en 
oprørsbevægelse, som sagde fra over for samfun-
dets forventninger. Som ung behøvede man ifølge 
Grolin, der selv var ung, ikke at finde sig i at blive 
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fortalt, hvad man skulle og ikke skulle. Musikken 
blev af Grolin gjort til noget, der talte de unges sag. 
Grolin og hans generation af samtidige rockkriti-
kere lagde grunden til, at den del af poppen, der 
senere kom til at gå under navnet rock, blev opfa�et 
som noget, der kunne og skulle mere end blot un-
derholde. 

I 1966 beslu�ede udgiverne bag de to popblade 
Hit og Beat at slå pjalterne sammen. De to blade 
konkurrerede hårdt om det samme publikum og 
havde slidt hårdt på hinanden. Ved sammenlægnin-
gen af Hit og Beat trak den gamle Beat-redaktion det 
korte strå, og redaktør Erik Haaest røg ud i kulden. 
Haaest var dog en handlingens mand, og i løbet af et 
par måneder fik han stablet en ny redaktion på be-
nene, og det nye blad BØRGE var en realitet. 

BØRGE’s fokus lå også på musik og idolstof. 
Meget af stoffet var bladet selv med til at iscene-
sæ�e. Erik Haaest fandt på prisuddelingen, Årets 
BØRGE, hvor en komité og bladets læsere uddelte 
BØRGE-statue�er i forskellige kategorier. Det kun-
ne der skrives meget om. Erik Haaest arrangerede 
også BØRGE-turneer, hvor danske bands blev sendt 
rundt på popklubberne. Eller som i sommeren 1967, 
hvor bladet sendte sangeren Rock Nalle (1943-) og 
en fotograf på reportageturné i en gammel veteran-
bil. Nalle skulle underholde, være pladevender og 
deltage i forskellige ting i sommerlandet. Det var 
reality-journalistik, længe før nogen havde opfun-
det begrebet. BØRGE var i det hele taget frækkere 
og mere sensationspræget end andre blade. I 1966 
skrev BØRGE forarget om ”Poppens narkomaner”, 
men beny�ede sig alligevel af chancen til at få Peter 
Belli (1943-) til at skrive artikler fra Kolding Arrest-
hus, da den populære sanger må�e afsone 30 dage 
for offentligt at have indrømmet at have røget hash. 
I BØRGEs brevkasse var der bramfri spørgsmål og 
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svar om sex, og man kunne altid læse modereporta-
ger, hvor populære danske grupper gerne blev brugt 
som modeller. 

BØRGE overlevede dog heller ikke og må�e lukke 
i 1968. Beat+Hit havde allerede lukket ned i 1967. 
Selv om 1960’ernes popblade forsøgte at tilkny�e 
unge skribenter, må�e bladbranchen også sande 
Carsten Grolins ord fra 1965: Unge ville ikke pådut-
tes budskaber. I slutningen af 1960’erne dukkede 
en række nye blade op, som helt selv var lavet af 
unge. Superlove var et af de nye undergrundsblade, 
der med udgangspunkt i butikken af samme navn 
i København blev talerør for den nye hippiekultur. 
Mange af bladene fik særdeles korte liv. De mang-
lede både penge og distributionsnetværk, men var 
båret af en kortvarig entusiasme hos redaktion og 
skribenter. Det er karakteristisk, at de kommerciel-
le ungdomsblade som Hit, BØRGE og Beat begyndte 
at få det svært, da ungdomskulturen gik fra pigtrå-
dens enhedskultur over i forskellige subkulturer. 

Men uanset om ungdomsbladene havde kort 
eller lang levetid, om de som BØRGE udgav sig for at 
være progressive, eller som Vi Unge lagde sig i slip-
strømmen af ungdomskulturen, bidrog de alle til en 
iscenesæ�else af ungdom og ungdomskultur som 
noget, der eksisterede i egen ret. Det samme gjorde 
P3, der langsomt helligede større og større dele af 
sendefladen til popmusik og ungdomsstof, e�er-
hånden som årtiet skred frem. På tv gik musikfor-
midlingen i 1960’erne mere og mere i retning af at 
lægge vægt på den progressive del af poppen. På den 
måde var �ernsynet med til at underbygge ideen om 
en modsætning mellem den seriøse og progressive 
beatmusik og den useriøse og kommercielle pop. 
Det var en modsætning, der fra slutningen af årtiet 
blev fremherskende. 

Tv sendte også programmer om unge. O�e var 
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det programmer, som fokuserede på unge mænds 
lange hår eller deres påståede trang til provokeren-
de ugidelig adfærd. Eller på deres manglende evne 
til samarbejde, som man fx så det i dokumenta-
risten Poul Martinsens (1934-) udsendelse Broen 
fra 1969. Her skulle en gruppe rockere og en gruppe 
hippier arbejde sammen om at bygge en bro. Selv 
om tv-programmerne o�e problematiserede de 
unges adfærd, var den underliggende præmis den 
samme: Ungdomskultur var anderledes, og unge 
forlangte at være unge på egne præmisser. Og ende-
lig kunne man aflæse den samme historie i alle de 
reklamer, der også gerne ville promovere tøj, kos-
metik, musikgrej, plader og sodavand som en del af 
de unges livsstil. Hverken unge eller voksne kunne 
løbet af 1960’erne undgå at løbe ind i budskabet om 
ungdomskulturen og unges drøm om selv at define-
re den.

 
Mode, stil og sex
Hvis man ikke selv havde lagt mærke til det, sa�e
folkesangeren Cæsar ord på den forandring, der var 
ved at ske i ungdomskulturen, i sin landeplage om 
Storkespringvandet  fra 1965.

”Drenge og pi’r med cowboybukselår 
bare tær og beatleshår 
samles flokkevis på Armar’torv 
ved det store stygge storkespringvand.” 

De unge kunne finde på at klæde sig i cowboybuk-
ser, der oprindelig var fa�igmandstøj. Men de 
blev også brugt af folkemusikerne Bob Dylan og 
Donovan. Med deres stigende popularitet blev cow-
boybukserne pludselig en del af ungdomskulturen. 
Cowboybukserne skulle udtrykke solidaritet og 
identifikation med ’det andet Amerika’. De sortes, 
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de undertrykte arbejderes, vagabondernes og de 
frihedselskende beatpoeters Amerika var o�e tema-
et i den nye amerikanske folkemusik. Det var noget, 
1960’ernes unge kunne identificere sig med. Og så 
kunne cowboybukserne bruges af både drenge og 
piger. Cowboybukserne var herligt fri for presse-
folder og plisseringer, og i modsætning til andet tøj 
må�e de gerne se slidte ud og fulgte kroppens bevæ-
gelser på en mere naturlig og fri måde. 

I midten af 1960’erne kom både den britiske 
mods-stil og hippiemoden fra London og San Fran-
cisco til Danmark. Flere pigtrådsstjerner blev stil-
ikoner for den hastigt fremvoksende mode, der var 
re�et mod både unge mænd og kvinder. Som med 
pigtrådsmusikken fængede den nye mode over hele 
landet. I 1967 åbnede Young Shop således i Holste-
bro. Indehaveren havde allerede åbnet en lignende 
butik i Lemvig, og ved åbningen i Holstebro skulle 
man naturligvis have byens bedste pigtrådsorke-
ster, The Poisons, til at spille i det lille butikslokale. 
Sammenhængen mellem musik og mode var ikke til 
at tage fejle af. 

På samme tid, som The Beatles fik teenagere 
verden over til at synge begejstret med på She Loves 
You, var en ny hjemmelavet stil ved at få fat i mo-
debevidste unge i Storbritannien. Mods-stilen var 
baseret på moderne italienske og franske snit, men 
beny�ede o�e flamboyante farver og mønstre og an-
derledes stoffer som fløjl og velour. I Carnaby Street 
og Kings Road i London åbnede der i begyndelsen 
af 1960’erne flere ua�ængige butikker, der syede 
designertøj til de stilbevidste mods. The Beatles var 
i deres tidligste fremtoning også en form for mods 
med kraveløse jakkesæt, spidse støvler og løse hår.

Der gik ikke lang tid e�er The Beatles-koncer-
terne i Danmark, før man i ungdomsblade som Hit 
kunne finde reklamer for spidse ”Beat boots” og 
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Beatles-jakkesæt. De næste kuld af britiske grupper, 
der kom til Danmark – The Rolling Stones, The 
Who og ikke mindst The Small Faces – havde taget 
mods-stilen til sig i endnu højere grand end The 
Beatles. Fx havde de droppet det uniformerede look 
og fremviste en meget mere individuel stil. Det af-
spejlede sig også i bladenes reklamer for tøj. Og at 
musikerne blev stilikoner for den unge mode, afslø-
rer annoncer for de mange nye butikker, der kun 
havde tøj til unge.

Håret kunne være lige så kontroversielt som 
tøjet. Beatles-håret var et opgør med en århundrede 
lang tradition for kort og tæmmet hår til mænd. 
Selv om langt hår historisk havde været et tegn på 
maskulin styrke og potens, oplevede langhårede 
mænd o�e at blive opfa�et som kvindagtige. Det 
lange hår var en udfordring af tidens meget stereo-
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Musikere blev i høj grad 
stilikoner for moden, 
der fulgte med den 
nye ungdomskultur. 
I BØRGE finder vi 
folktrioen Cy, Maia 
og Robert, sangeren 
Jørgen Jensen fra 
Joe E. Carter Group 
og trommeslager 
Ken Gudman fra 
The Defenders. 
Modebutikken Nyhavn 
13 & 17 beny�ede også 
pigtrådsbands som 
Stoke Sect og The Lions 
som blikfang for deres 
tøj. Guitaristen fra The 
Lions, Jan Due (1942-),  
kom ligefrem til at 
lægge navn til en særlig 
type stramme, hvide 
og højtaljede bukser. 
|| BØRGE, oktober 1966

type opfa�elser af maskulint og feminint. Det lange 
hår og spraglet tøj i mods-stilen slap den mandlige 
krop ud af en stil, der i årtier havde ensre�et og 
kultiveret den i et stadigt mere uniformeret udtryk. 
Langt hår til mænd og nye modetendenser for ung-
dommen blev anset for potentielt samfundsnedbry-
dende. Hvis manden med sit udseende begyndte at 
gå ind på områder, der hidtil havde været kvindens 
domæne, hvilke andre områder kunne manderollen 
så ikke blive udfordret på? Hvad nu hvis manden 
ikke længere ville være det udearbejdende skaffedyr 
og kvinden den hjemmegående redebygger?

Det var ikke kun mændene, der gennem tøj og 
udsmykning fik nye udtryksmuligheder. Alt e er 
temperament blev de unge kvinder enten mere vo-
vede i deres påklædning eller fik større bevægelses-
frihed i løbet af 1960’erne. Slacks og gamacher blev 
suppleret med kortere og kortere kjoler og nederde-
le. Naturligvis også i spraglede farver og mønstre. 

På få år skete der en meget stor forandring i op-
fa�elsen af kroppe og påklædning. Det førte også til 
en meget større afslappethed i forhold til kroppe og 
omgang mellem kønnene. I løbet af 1960’erne faldt 
der også flere og flere tabuer om sex og nøgenhed. 
I begyndelsen af årtiet var sex et decideret tabu og 
noget, som unge ikke burde beskæ ige sig med, før 
de blev gi . Frygten for graviditet inden ægteskabet 
var en af de væsentligste årsager til de restriktive 
holdninger til kropslighed og seksualitet. I en tid, 
der dyrkede kernefamilien og et ideal om hjemme-
gående husmødre, var det nærmest umuligt at være 
enlig mor. Det var skamfuldt at få barn uden for 
ægteskabet – både for forældrene og den vordende 
mor, der må�e finde sig i blikke og kommentarer 
og kun kunne gøre sig svage forhåbninger om at 
finde bolig og job. For hvem ville ansæ�e eller leje 
ud til en, som rendte med mænd? Abort var stort 
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set umuligt at få bevilget, indtil den blev givet fri i 
1973. Viden om præventionsmidler, menstruations-
cyklusser og anden ny�ig viden om seksuallivet var 
ikke udbredt blandt de unge, for seksualundervis-
ning var ikke obligatorisk i skolen. Gro� sagt var 
den officielle holdning til sex, at det hørte ægteska-
bet til, og at aoldenhed var den bedste form for 
prævention. 

Indtil midten af 1960’erne var sex – i det om-
fang, den overhovedet fandtes i populærmusikken 
– enten subtile eller lummerhumoristiske hentyd-
ninger. The Beatles gik lige til grænsen, da de i 1964 
sang I Want To Hold Your Hand og Close Your Eyes 
and I’ll Kiss You. Den grænse var godt og grundigt 
blevet overtrådt af den unge forfa�er Ulla Dahlerup 
(1942-), da hun i december 1963 opfordrede til, at 
14-15-årige piger skulle kunne gå til skolelægen for 
at få taget mål til pessar. Grupper som The Kinks og 
Them havde allerede i 1964 mere direkte seksuelle 
hentydninger i sange som I Took My Baby Home og 
Gloria. Kun fire år senere sang The Beatles meget 
mere bramfrit Why Don’t We Do It In The Road? på 
The White Album fra e�eråret 1968. I løbet af fire år 
var bornertheden blevet udfordret så e�ertrykke-
ligt, at verdens største popband kunne udgive en 
sang med en eksplicit opfordring til sex, uden at der 
blev en skandale ud af det. De mere eller mindre 
eksplici�e hentydninger til sex i popmusik ændrede 
sig på kort tid fra et rødmende ”mon de gør det?” til 
blot at konstatere ”vi gør det.” 

At de unge ikke praktiserede seksuel aol-
denhed, kunne man læse i brevkasserne i Vi Unge 
og BØRGE. Her blev der stillet mange spørgsmål, 
der kredsede om sex. Det var utænkeligt, at der i 
1950’ernes ungdomsblad Tempo var blevet bragt 
breve, der stillede spørgsmål om prævention og 
alder for førstegangssex. Selv om Vi Unges brev-
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kasseredaktør, skuespilleren Hannah Bjarnhof 
(1928-2002), ikke nødvendigvis bifaldt de unges 
spørgsmål og seksuelle praksis, er alene publice-
ringen af brevene udtryk for et mere frit syn på 
sex. Unge kvinder og mænd lærte at være sammen 
på andre måder. Den forlængede skolegang og det 
stigende uddannelsesniveau betød, at de forskellige 
køn tilbragte mere tid sammen. Det gjorde de også 
i popklubberne og på Mælkepopperne og alle de 
andre mødesteder, hvor unge kunne opholde sig 
uden indblanding fra voksne. Det er ikke sikkert, at 
udviklingen førte til større seksuel aktivitet blandt 
unge. Men det øgede samvær under friere former 
mindskede givetvis ikke interessen for seksuelle 
spørgsmål.

I 1966 kom den helt store revolution på området: 
p-pillen. Nu kunne gi�e og i særdeleshed ugi�e 
kvinder besky�e sig effektivt mod den frygtede 
graviditet. Pillen blev lanceret nogenlunde samtidig 
over hele verden, og med et slag forsvandt det bed-
ste argument for seksuel a�oldenhed. Sommeren 
1967 er gået over i historien som ’The Summer of 
Love’. Tilfældigheder eller ej, men p-pillen var en 
kærkommen følgesvend i kærlighedens sommer. 
Den stigende seksuelle frigørelse og ændrede krops-
bevidsthed medførte hurtigt, at man inden for 
hippiekulturen i de sene 1960’ere også bare kunne 
smide tøjet. På ø-lejre, til festivaler og almindelige 
sammenkomster var det omkring 1970 ikke et sær-
syn med dinglende tissemænd og gyngende bryster. 

Schlagere og syre 
Med The Beatles og de e�erfølgende britiske bands 
fik hele ungdomsgenerationen – fra lærlinge til 
gymnasielever – de samme musikalske reference-
punkter. Musikken blev i stigende omfang spillet i 
radioen, og man kunne læse om idolerne i popbla-
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dene, ligesom unge i popklubberne kunne opleve 
de danske pigtrådsbands levere en overbevisende 
fortolkning af de nye poptoner.

Men allerede i 1966 kan der anes et opbrud i mu-
sikken, som også slog igennem i ungdomskulturen. 
Fra sommeren 1964 til e�eråret 1966 gav Danmarks 
Radio hitlisten Top 20 en pause. Når man sammen-
ligner Top 20 i 1964 med den genoptagne i 1966, 
kan man observere en interessant udvikling. The 
Beatles var altdominerende med seks af de 20 plad-
ser og hyldestsangen We Love You Beatles med The 
Carefrees, og vi har The Shadows og The Searchers, 
der også repræsenterede den nye popmusik: enkle 
sange for og af unge med et stærkt guitardrive. 

To år senere toppede The Beatles stadig listen 
med Yellow Submarine. Men The Beatles havde fået 
selskab af The Troggs, The Lovin’ Spoonful, The 
Kinks, Donovan, The Small Faces og The Beach 
Boys. Det var grupper, der selv skrev deres egne 
sange, men med et meget mere varieret udtryk, end 
man fandt blot to år tidligere. 

Mange nye bands forsøgte tilmed at udfordre 
den traditionelle formel for en popsang. The Beatles 
lod pludselig et hornorkester overtage Yellow Sub-
marine. Og hvorfor sang de egentlig om den der gule 
undervandsbåd? The Lovin’ Spoonful legede med 
temposki� i deres intense beskrivelse af den ans-
pændte atmosfære i de sommerhede amerikanske 
storbyer i Summer in the City. Og med vokalharmo-
nier og musikalsk kabaretstemning sang The Kinks 
om driverlivets glæder på en Sunny A�ernoon. Der 
var i høj grad tale om musikere, der ville andet end 
blot at underholde publikum. De opfa�ede sig selv 
som progressive. De ville sige noget om samfundet. 
Måske ville de endda lave det om. 

Men der var også andre toner på uge 39’s hitliste 
i 1966. På en sikker andenplads – lige e�er The Beat-
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les – lå danmarksmestrene i pigtråd anno 1965, Keld 
& The Donkeys, med Ved landsbyens gadekær. Sam-
menlignet med andre Beatles-inspirerede bands 
fremstod Keld & The Donkeys muligvis ikke som 
progressive, men på sin egen vis afsøgte de også nye 
veje inden for poppen ved at iklæde schlageren et 
mere moderne, men også afdæmpet lydbillede. 

Det var en virksom formel og andre pigtråds-
navne lugtede penge, og pludselig havde både The 
Defenders og The Hitmakers indspillet pigtrådsver-
sioner af gamle danske sange. Peter Belli slog også 
ind på den dansksprogede pop med fordanskninger 
af udenlandske hits. Ved indgangen til 1967 var 
den danske popscene ved at bevæge sig i forskel-
lige retninger, og dermed blev begreber som pop 
og pigtråd, der før kunne rumme al den musik, de 
unge hørte, enten meningsløse eller må�e tilføres 
nye betydninger. Pigtråd gled e�erhånden ud. Den 
nye skillelinje i de unges musik kom til at gå ved, 
om musikken var til for at underholde, eller om den 
ville noget mere. Eller skarpere sat op, om den var 
seriøs eller useriøs. Pop som ren underholdning 
fik e�erhånden en negativ ladning, mens den pro-
gressive del af ungdomsmusikken blev kaldt beat og 
senere rock. 

Ideen om den progressive beat lå i forlængelse af 
opfa�elsen af, at The Beatles, The Rolling Stones og 
Bob Dylans musik repræsenterede ungdommen og 
var en del af ungdommens frigørelse. De grupper, 
som eksperimenterede med former og udtryk, blev 
anset for at være en del af denne selvrealisering. 
Med inspiration fra østlige religioner opstod ideen 
om, at beatmusik kunne åbne sindet for nye erken-
delser. Det er ingen tilfældighed, at indiske instru-
menter kom til at få en betydelig plads på mange af 
The  Beatles’ numre. Allerede i 1966 blev guitaristen 
George Harrison tydeligt inspireret af hinduistisk 
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Med den psykedeliske 
musik begyndte 
stofferne i 1966 og 
1967 at finde vej til 
ungdomskulturen. I 
begyndelsen var der 
især tale om hash 
og LSD, men hurtigt 
fulgte endnu hårdere 
stoffer. Det nye band 
Steppeulvene kunne 
stolt proklamere i 
BØRGE, at de røg hash 
”som skorstene”. 
For mange unge var 
stofferne en del af en ny 
ungdomsidentitet med 
egen musik, egen mode 
og egne rusmidler. 
Bagsiden af medaljen 
var en masse ødelagte 
skæbner som følge af 
stofferne. 
 || BØRGE fra 1967

spiritualitet, som senere kom til fuldt udtryk på 
hymnen My Sweet Lord fra Harrisons soloalbum 
All Things Must Pass fra 1970. Psykedelisk blev be-
tegnelsen for den nye bevidsthedsudvidende beat, 
som var inspireret af nye grupper som Pink Floyd, 
Cream og The Doors, men The Beatles havde med 
deres Sgt. Pepper-univers også andel i at udvikle og 
popularisere den psykedeliske stil. 

Med den psykedeliske musik fulgte også et helt 
andet og meget mere kulørt visuelt udtryk, som 
fulgte med helt ind i koncertoplevelsen. For at hjæl-
pe bevidstheden på vej begyndte man at iscenesæ�e 
beatkoncerter med eksperimenterende lysshows. 
I Danmark blev det til en ny gør-det-selv kultur, 
der udviklede sig sideløbende med musikken. Det 
begyndte for alvor i spillestedet Soho på Dyrehavs-
bakken, hvor Pink Floyds lysmand blev fløjet ind 
fra London for at oplære en ung dansk fyr ved navn 
Søren Danielsen (1948-) i, hvordan man kunne bru-
ge et kra�igt lysbilledapparat til at lave psykedeliske 
lys på det danske band Beefeaters. Som ringe i van-
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det spredte ideen om lysshows sig fra Dyrehavsbak-
ken til hele landet, og der opstod lysgrupper med 
fantasifulde og hjemmegjorte lysanlæg, der kunne 
sæ�e lys på den ny musikstil, der var ved at bryde 
frem. 

Den entreprenante pionerånd, der karakterise-
rede lysgrupperne omkring de psykedeliske bands, 
er et godt billede på den gør-det-selv-ånd, som kul-
minerede i en aktivistisk og ikke mindst idealistisk 
ungdomskultur i slutningen af årtiet. Unge havde 
i løbet af 1960’erne fået en tro på, at man ved egen 
kra kunne skabe forandringer. Den aktivistiske 
ungdomskultur kom til udtryk i arbejdet for selv-
styrende ungdomshuse drevet frem af basisdemo-
kratiske foreninger som Det Ny Samfund og HIPS, 
festivaler og slumstormerbevægelse. Den aktivi-
stiske ungdomskultur sås på universiteterne, hvor 
de studerende krævede medindflydelse, og i 1970 
manifesterede den nye kvindebevægelse, rødstrøm-
perne, sig ved at nægte at betale fuld pris i bussen, 
før kvinder fik lige så meget i løn som mænd. Den 
samme idealisme og aktivisme sås i miljøbevægel-
sen, EF-modstanden og Vietnamkomiteerne. 

Smat eller smart?
I takt med at pigtrådsscenen blev opløst, gik ung-
domskulturen fra at være en udpræget enhedskul-
tur til at blive spli�et i et hav af subkulturer. Hvor 
unge i første del af 1960’erne havde kæmpet for at 
frigøre sig fra autoriteter, gik årtiets sidste år ud 
på at etablere egentlige ungdomsidentiteter. For 
det viste sig, at de unge havde lige så forskellige 
drømme om det gode liv som deres forældre. Nogle 
unge drømte om en tilværelse, der ikke adskilte sig 
synderligt fra deres forældres, mens andre kastede 
alle værdier overbord og drømte om at etablere et 
helt nyt samfund. De unge i 1965 var ved at tilkæm-
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pe sig en erkendelse af, at ungdom havde en værdi i 
sig selv, og at man selv kunne udstikke retningen for 
tilværelsen. 

I 1970’erne var udfordringen en anden. Nu skulle 
man tage stilling til, hvilken slags ung man var. De 
voksnes verden var blevet ungdomskulturens mod-
billede. Det, som man definerede sig selv imod. Men 
i 1970’erne skulle de unge også definere sig i for-
hold til andre unge. I 1975 kunne man være flipper, 
rocker eller disker. I modsætning til hippierne og 
provoerne, som var mere afgrænsede subkulturer 
inden for 1960’ernes ungdomskultur, var 1970’ernes 
flippere, rockere og diskere kategorier, som de fle-
ste unge var nødt til at forholde sig til. 

Ungdomskulturens polarisering i 1970’erne kan 
også aflæses i de vidt forskellige mødesteder for mu-
sikinteresserede unge, der blev en del af årtiets mu-
sikalske landskab, nemlig diskoteket og festivalen. 
Som en direkte forlængelse af 1960’ernes selvorga-
niserede og aktivistiske ungdomskultur opstod der 
i løbet af 1970’erne en række musikfestivaler, hvor 
den mere flippede del af ungdomskulturen mødtes. 
Musikken var typisk psykedelisk beat og folkrock. 
Musikfestivalerne var inspirerede af Monterey Pop-
festival i USA i 1967, som blev dokumenteret på både 
film og plader og dermed blev et udstillingsvindue 
for den nye progressive rockscene. I 1968 blev den 
første festival på Isle of Wight a�oldt i Den Engel-
ske Kanal, og i 1969 fandt Woodstock Festivalen sted 
på en mark i den nordlige del af staten New York. 

Allerede i 1969 blev den første danske rockfesti-
val a�oldt i Rønne. Rønne Beatfestival var stablet 
på benene af unge bornholmere, der i tidens ånd 
ønskede et selvstyrende ungdomshus. Et eventuelt 
overskud fra festivalen skulle gå til etableringen 
af huset. Det var kendetegnende for alle 1970’er-
nes danske beat-, rock-, og folkfestivaler, at unge 
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Siden 1970’erne er 
mange nye festivaler 
dukket op. Dengang 
som nu handler 
festivalen også om 
meget andet end musik. 
Byfestivalen NorthSide 
i Aarhus profilerer sig 
blandt andet på mad 
og drikkevarer af høj 
kvalitet. På NorthSide 
er hyggen i højsædet 
i området Outside. 
Her kan man få tiden 
mellem koncerterne 
til at gå med brætspil, 
gourmetkaffe og 
økologiske snacks.  
Foto fra 2016. 
|| Johanne Teglgård 
Olsen/NorthSide

mennesker tog initiativ til dem. Det var også ka-
rakteristisk, at de mest levedygtige – festivalerne 
i Roskilde, Skagen og Tønder – fik en professionel 
organisation, der kunne klare den udfordrende lo-
gistik, der er omkring en stor rockfestival, samtidig 
med at de o�e nød politisk velvilje i lokalsamfundet. 
Men festivalerne var som små oaser for 1970’ernes 
flippede unge. Her kunne de smide tøjet, ryge hash 
og føle sig frigjorte i et par dage. Her kunne man 
dyrke folkrock, syremusik og rock med politiske 
budskaber. Det var musik, der byggede videre på 
1960’ernes selvbevidste og eksperimenterende 
rockscene. Festivalen var med andre ord levendegø-
relsen af det alternative samfund, som man drømte 
om til daglig.

Til gengæld var festivalerne ikke noget for 
diskerne. De foretrak de diskoteker, der skød op 
som paddeha�e over hele landet fra begyndelsen 
af 1970’erne. De første diskoteker opstod allerede 
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i 1960’erne. Det kunne være som på Tyrolerlands-
byen i Vejle, der egentlig var mest kendt som spille-
sted, men i pauserne mellem de forskellige bands 
havde man en pladevender til at spille musik for 
gæsterne. I løbet af 1960’erne opstod der også disko-
tekslubber som Blue Flowers i Roskilde (1967). Flere 
fungerede som ly�eklubber, hvor medlemmerne 
kunne komme og ly�e til plader, og engang imellem 
var det også tilladt at danse. Det nye musikerideal, 
hvor musikerne var selvforsynende med musik, 
betød, at de enkelte numre hang sammen med den 
enkelte kunstner. Publikums trang til at høre origi-
nalerne – om det så var på plade – var væsentlig for 
diskotekernes udbredelse.

Omkring 1970 begyndte der at komme flere og 
flere deciderede diskoteker, hvor en diskjockey 
vendte plader, og gæsterne kom for at danse. Man-
ge af de bands, man kunne høre i popklubberne 
eller de brugerstyrede huse omkring 1970, spillede 
afarter af psykedelisk musik. Det var o�e teknisk 
og musikalsk udfordrende musik, der blandede 
elementer fra jazz og rock til nye lydbilleder. Der 
var kilometerlange soloer og ski� i rytme og tempo. 
Det var musik, der krævede koncentration og o�e 
hjælp fra diverse stoffer, så den for alvor foldede sig 
ud. Det var ikke ualmindeligt, at folk lå på gulvet til 
koncerterne med syrerock og råbte ”kul på”, mens 
hashtågerne bølgede i lokalet. Pointen er, at det var 
alt andet end dansevenlig musik.

Det var naturligvis også muligt at gå ud for at 
høre den dansksprogede og dansevenlige pop, der 
siden blev opkaldt e�er den hitliste, som Danmarks 
Radio opre�ede for dansksproget populærmusik i 
1968: Dansktoppen. Flere bands havde unge med-
lemmer og var udsprunget af pigtrådskulturen. 
Men for flere unge lød Bjørn og Okay, Keld Heick og 
Birte Kjær (1948-) mere som noget, deres forældre 
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også hørte, og hvem andre end Dorthe Kollo (1947-) 
interesserede sig for, om Peter blev i Skanderborg, 
eller om Five Tonys fik et roligt liv med den Kære 
Lille Anna. Den progressive rock talte til hjernen, og 
Dansktoppen talte ikke nok til underlivet. Det gjor-
de derimod den seksuelt ladede amerikanske soul, 
som blev spillet på diskotekerne. 

Diskotekerne var løsningen for danseglade unge, 
der hverken følte sig hjemme i de udflippede miljø-
er med den progressive rock eller den samfundsbe-
varende kultur på Dansktoppen. På diskotekerne 
kunne man danse til den nyeste popmusik og være 
fri for politiske paroler. Diskerne havde ikke noget 
imod den materielle livsstil, som de frigjorte i den 
flippede ungdoms- og venstrefløjskultur lagde af-
stand til med antikapitalistiske paroler. Tværtimod 
gik diskerne op i modetøj og drømte om at få en 
endnu større villa og flo�ere bil end deres forældre. 
På de eksklusivt indre�ede diskoteker kunne man 
opleve hverdagsluksus og modeshows. Det var ek-
sotiske fristeder med engelske disk jockeys, eller 
måske blev pladerne vendt af Jørgen de Mylius eller 
radioens Christian Flagstad (1936-1987), der o�e 
blev hyret af diskoteker. For de unge kvinder var 
diskotekerne også steder, hvor de kunne opleve en 
form for seksuel ligestilling. Kvinder kunne godt 
tage på diskotek uden at følges med en mand. Her 
må�e de gerne tage initiativet og byde op til dans. 
Den seksuelle revolution, der var begyndt med 
p-pillen i 1960’erne og fortsat med frigivelsen af por-
nografi og abort, fik især fodfæste på diskotekerne 
i løbet af 1970’erne. Her oplevede kvinder langsomt, 
at de ikke behøvede at være passive, men også selv 
kunne udleve et begær.

En stemme med rock
Mange af 1960’ernes ungdomskulturelle tendenser 
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Det aarhusianske 
punkband Lost Kids på 
scenen på spillestedet 
Multi Maren i 
Aalborg. Punken 
kom til Danmark 
fra Storbritannien 
og sekundært USA i 
slutningen af 1970’erne 
på et tidspunkt med 
historisk høj ungdoms- 
arbejdsløshed, 
økonomisk krise og 
et velfærdssamfund, 
der ikke kunne 
andet end at parkere 
de tiloversblevne 
unge på bistand. 
Punkbevægelsen blev 
i Danmark som andre 
steder arnestedet 
for 1980’ernes bz-
bevægelse og 1990’ernes 
autonome. 
 || Henning Bagger/
Ritzau Scanpix 

forsa�e ind i 1970’erne og blev endda forstærket. 
1970’ernes unge forsøgte stadig at definere deres 
egne mødesteder, der var en særlig ungdomsmode, 
den seksuelle revolution fortsa�e, og ungdommen 
havde fortsat sine egne medier. Knallerten blev i 
1970’erne symbolet på en frihedstrang, der gik på 
tværs af alle subkulturer. Men det var musikken, 
der fortsat var omdrejningspunktet for de forskel-
lige ungdomskulturer, for musikken var generati-
onens talerør – og blev videreudviklet i 1970’ernes 
mere polariserede ungdomskulturer. Nu bandt 
musikken ikke generationen sammen på tværs. I 
1970’erne var der flere grupperinger eller subkul-
turer, der brugte musikken til at give sig selv eller 
andre en stemme. 

Folkrocken med Skousen & Ingemann, den poli-
tiske rockscene med fx Røde Mor og den danskspro-
gede rockscene med Gasolin’ i spidsen var direkte 
udløbere af 1960’ernes musikkultur. Idealisme var 
nøgleord for meget musik i 1970’erne. Tydeligst sås 
det i den politiske rock, som Forlaget Demos udgav. 
Bands som Røde Mor og Agitpop lavede rock med 
socialistiske budskaber. Vietnamkrigen blev set 
som de gamle kolonimagters sidste krampetræk-
ning, og med ungdomsoprøret var man sikker på, 
at kapitalismen stod over for sit endelige sammen-
brud. Rockmusik skulle mobilisere masserne. 

Kvindebevægelsen brugte også rockmusikken 
som udtryksform. I 1973 kom pladen Kvinder i Dan-
mark, som var spillet, komponeret og produceret 
udelukkende af kvinder. Det inspirerede sangeren 
Bent Jacobsen (1951-), der var aktiv i Bøssernes Be-
frielsesfront, til at lave en skelsæ�ende plade med 
sange, der både skulle mobilisere og skabe forståel-
se for bøssernes situation i Danmark, hvor homo-
seksualitet indtil 1981 blev betragtet som en sind-
slidelse. På Grønland opstod der i 1970’erne også en 
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rockscene, hvor bandet Sumé brugte rockens sprog 
til at give et bud på en grønlandsk identitet – for at 
distancere sig til kolonimagten Danmark. Endelig 
fik børnene også en stemme gennem 1970’ernes 
rockmusik. I første omgang var det pædagogerne, 
der stod bag børnerocken, hvor Vesterbro Ung-
domsgård i 1976 fik et stort hit med Ka�ejammer 
Rock, og i 1978 fik Hornum Koret et hit med pladen 
Bølle-Bob og de andre. På det tidspunkt var der dog 
ved at opstå en børnerockbevægelse, som det punk-
inspirerede band Parkering Forbudt stod i spidsen 
for. Her fik pædagoger eller andre voksne ikke lov til 
at blande sig i børnenes musikalske udtryk.

I slutningen af 1970’erne kom punkkulturen til 
Danmark – især inspireret af den britiske punkbe-
vægelse og med danske bands som Lost Kids og Sods 
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(senere Sort Sol). Punkerne formulerede et egent-
ligt opgør med 1960’ernes peace, love and harmony. 
Selv om hippiekulturen var forvitret i slutningen af 
1970’erne, tog punkerne afstand fra alt, hvad både 
1960’ernes hippier og 1970’eres flippere stod for. 
Punkerne æstetiserede grimheden i musik, stil og 
a�ituder. Punkerne definerede ikke blot sig selv i 
modsætning til deres forældre og andre unge, men 
lagde også en historisk dimension til deres udtryk, 
idet de også lagde afstand til en tidligere ungdoms-
kultur. En anden afstandstagen til 1960’ernes ung-
domskultur finder man i 1980’ernes yuppiekultur, 
hvor unge kortklippede fyre i jakkesæt og kvinder i 
spadseredragter og høje hæle dyrkede nykonservati-
ve værdier og drømte om børsmæglerkarrierer. 

E�erskælv
Den aktivistiske del af ungdomskulturen kunne 
udefra set ligne et oprør, og for mange unge kunne 
det også tage sig sådan ud. Men selv blandt den 
mest aktivistiske og progressive del af ungdoms-
generationen var der tale om en diffus gruppe op-
rørere. Der var ikke noget program, som en samlet 
generation slu�ede op om, og der var ikke enighed 
om, hvor frontlinjen var. Men de unge blev genstand 
for en grad af opmærksomhed, som ingen tidligere 
generation var blevet tildelt. De var mange, og deres 
opgør med autoriteter, forventninger og normer 
var ikke set magen til før. Flere af ungdomsskælvets 
idealer lever videre i dag. I modsætning til tidlige-
re generationer tog flere af 1960’ernes unge deres 
idealer med sig ind i voksenlivet, og tendensen er 
blot blevet forstærket. Ungdom er i dag snarere et 
spørgsmål om personlige værdier end noget, der er 
bundet til en bestemt alder. Ungdomskultur er på 
mange områder blevet den dominerende kultur-
form i den vestlige del af verden. 
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I 1990’erne kom 
60’erne på mode igen 
og sås i alt fra ironisk 
easy listening-pop til 
retro-mode. Omkring 
år 2000 kom en 
bølge af garagerock, 
hvor både musik og 
visuelt udtryk var 
inspireret af 1960’ernes 
psykedeliske og mere 
bluesprægede rock. 
Coveret til danske 
Baby Woodrose’s 
debutalbum Blows 
Your Mind! fra 2001 
er en hyldest til både 
psykedelisk ikonografi 
og det klassiske 
cover til det danske 
band Alrune Rods 
debutalbum fra 1970. 
|| Kunstnerkollektivet 
Malleus/Baby 
Woodrose/ROMU

Senere generationer af unge har må�et agere 
med et bagtæppe, der var dekoreret af 1960’ernes 
unge. Samlet set er aktivismen gået i arv fra 1960’er-
nes unge til e�ertidens subkulturer, og brugen af 
musik overlevede også som omdrejningspunkt for 
langt de fleste subkulturer. For punkerne omkring 
1980 drejede det sig om en æstetisering af grimhed 
og dårlig opførsel. 1980’ernes hiphoppere forsøgte 
gennem graffiti og breakdance at erobre byrummet. 
1990’ernes ravekultur festede i nedlagte fabrikker 
og ville erobre rum til eskapisme og hedonistiske 
udskejelser. Men punkere, hiphoppere og ravepira-
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I 2015 vandt bandet 
Anti Social Media 
dansk Melodi Grand 
Prix med sangen The 
Way You Are og skulle 
repræsentere Danmark 
ved den internationale 
konkurrence i Østrig. 
Både ved den danske 
og internationale 
konkurrence optrådte 
Anti Social Media i 
retro-tøj og med en 
sceneoptræden, der var 
som taget ud af 1964, 
hvor Beatlemania var 
på sit højeste. || Sophia 
Juliane Lydolph/Ritzau 
Scanpix

ter tilhørte deres egne subkulturer, og deres aktivi-
teter er kun delvise markører for nye generationer. 

Skal man tage temperaturen på en ungdomsge-
neration, skal man se på de aktiviteter, der opstår 
omkring de unges musik. The Beatles giver både 
gennem musik og som fænomen et troværdigt bil-
lede af udviklingen i 1960’ernes ungdomskultur, 
fordi de formåede at følge og påvirke hovedstrøm-
ningerne. Fra teenageidoler over hippier til rock-
kunstnere. På den måde fastholdt og udbyggede de 
en popularitet, der gjorde dem til en del af alle un-
ges tilværelse i 1960’erne. Det var således ikke The 
Beatles, der sa�e gang i 1960’ernes store kulturelle 
forandringer. Det store sociale og økonomiske op-
sving, der var i gang i 1960’erne, kom imidlertid de 
unge til gode. Og her passede fortællingen om The 
Beatles med arbejderbaggrund, intellektuelle ud-
tryk og selvstændighed som fod i hose til opfa�elsen 
af en ungdomsgeneration, der var ved at frigøre sig 
socialt, økonomisk og kulturelt fra gamle forestil-
linger om, hvad det ville sige at være ung. 

Også i Danmark e�er koncerterne i K.B. Hallen.
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Senere
blev de vist 
meget go’e 
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Can’t buy 
me love 

I 2014 var det 50 år siden, at The Beatles gav de to 
koncerter i K.B. Hallen. På selve jubilæumsdagen 
blev der på kunstmuseet Trapholt ved Kolding holdt 
Beatlemania-fest. Fotografen Bent Rej (1940-2016) 
holdt foredrag om sine Beatles-billeder, der var ud-
stillet på museet. Bent Rej var selv på ple�en den 4. 
juni 1964, hvor han tog et berømt paparazzibillede 
af The Beatles. Siden fik han masser af lejlighed til 
at fotografere de fire beatler og en lang række af 
1960’ernes andre britiske popgrupper. 

I København var der flere Beatles-arrangemen-
ter i forbindelse med jubilæet. På Hovedbiblioteket 
var der foredrag, og på Ideal Bar genopførte Beatles-
bandet Beat The Meatles koncerten fra K.B. Hallen. 
På spillestedet Amager Bio var der også Beatles-fest 
med to orkestre. Musikernes fagblad Musikeren op-
remsede ikke færre end 14 arrangementer i dagene 
omkring 50-årsjubilæet. 

Den mest markante fejring af 50-året for Beat-
les-koncerterne i 1964 foregik dog i Grenaa. Her 
havde handelsstandsforeningen og idrætsfor-
eningen i samarbejde med den lokale 1960’er- og 
rockentusiast Poul Nowack (1950-) arrangeret tre 
dages fejring af jubilæet den 4. til 6. juni 2014. Flere 
af byens gader fik midlertidig navneforandring: 
Storegade blev til Abbey Road, Østergade til Penny 
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Da de første 
avisomtaler af Beatles-
festivalen i Grenaa 
dukkede op i lokale 
djurslandske medier 
mellem jul og nytår 
2013, var det ledsaget 
af et foto af festivalens 
initiativtagere, der 
sammen gik over et 
fodgængerfelt i Grenaa 
iklædt jakkesæt og 
parykker. Billedet var 
en e�erligning af det 
ikoniske cover til Abbey 
Road fra 1969.
|| Photo Care, Grenaa

Lane, mens Lillegade ski�ede navn til The Long and 
Winding Road. 

Festivalens store trækplaster var koncerterne 
med flere kopibands, der var hyret til lejligheden, 
men der var også lokal stø�e på anden vis. Blandt 
andet blev der spillet Beatles-melodier fra klokke-
spillet i byens kirketårn. I 1964 blev The Beatles og 
det, der fulgte i deres kølvand, anset for at være alt 
fra et temmelig �ollet, men dog forbigående ung-
domsfænomen, til at være farlige og nedbrydende 
for samfundets institutioner og den offentlige mo-
ral. I 1966 havnede John Lennon i en voldsom me-
diestorm, da han – nok mest i spøg – i et interview 
sagde, at The Beatles var større og mere kendte end 
Jesus. I 2014 var John Lennon for længst død, og 
The Beatles havde været opløst i 44 år, men musik-
ken havde overlevet. Kirken havde overlevet Beatle-
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mania, ungdomsskælv og ungdomsoprør. Men både 
kirken og samfundet havde ændret sig så meget, 
at det i 2014 var helt ukontroversielt at spille Beat-
les-melodier fra et kirketårn i Grenaa.

Ifølge det omfangsrige program til de tre Beat-
les-dage i Grenaa var der bred opbakning fra det 
lokale forenings- og kulturliv. Grenaa Blæserne 
spillede The Beatles-melodier på Kirketorvet, kirke-
koret sang Beatles i kirken, og en 6. klasse fra Nord-
djurs Friskole spillede The Beatles på kirketorvet. 
Sådan kunne man blive ved. Ikke alle aktiviteter på 
programmet syntes at være direkte Beatles rela te-
rede – det gælder fx landboforeningens fremvisning 
af ”fascinerende maskiner” i Mogensgade. Men det 
er ikke så vigtigt. Det interessante er antallet af ak-
tører i Beatles-festivalen og bredden i programmet. 
50 år e�er, at Beatlemania var på sit højeste, var 
The  Beatles blevet et kulturelt symbol, som en flok 
ildsjæle kunne bruge til at aktivere et helt lokalsam-
fund til tre dages byfest.

De tre dages fejring i Grenaa og de mange andre 
markeringer af 50-året er udtryk for, at The Beatles i 
dag er meget mere end en popgruppe fra 1960’erne. 
The Beatles er blevet symbolet på en fælles arv, som 
er rig på symbolik, der let kan indoptages og a�o-
des af alle. 

Beatles-festivalen i Grenaa var dog meget mere 
end en anledning til at styrke det lokale fællesskab. 
Der var stadig penge at hente i The Beatles. Grenaas 
Handelsstandsforening var nemlig også en vigtig 
del af festivalen. På festivalens første dag var der 
Beatles by Night, hvor butikkerne i byen holdt åbent 
til kl. 23. Jyske Bank havde pustet en hoppeborg op 
ved filialen i Mogensgade, og i en skotøjsbutik var 
der maleriudstilling med den lokale kunstner Fritz 
Jensens portræ�er af The Beatles. Der var således 
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også en mere kommerciel side af de tre dages fejring 
i Grenaa. 

I det hele taget var der et stort forretningsmæs-
sigt potentiale i fejringen af Beatles-koncerterne. 
Alle Beatles-orkestre havde travlt over hele landet 
i dagene omkring den 4. juni 2014. Både på Bakken 
nord for København og i Bjæverskov Forsamlings-
hus var der arrangementer, der var drevet frem af 
en blanding af kommercielle interesser og kærlig-
hed til The Beatles og musikken. At markere et jubi-
læum, der involverer The Beatles, er en glimrende 
anledning til at gøre en god forretning.

The Beatles kan der nemlig stadig tjenes penge 
på. I flere danske byer ligger der eller har ligget 
værtshuse med navne snuppet fra Beatles-sange 
eller -albums. I Sønderborg finder man en pub 
ved navn Penny Lane med fadøl, quiza�ener og 
livemusik. I Aalborg er Penny Lane en kombineret 
konditori- og delikatesseforretning. Er man mere til 
caféstemning i Aalborg, kan man gå på Abbey Road. 
I Kolding Storcenter er Penny Lane en butik med 
modetøj til unge kvinder. Men The Beatles er også 
blevet brugt i store markedsføringskampagner. 
Come Together – titlen på åbningsnummeret på Ab-
bey Road fra 1969 – har siden åbningen i 2004 været 
slogan for det store shoppingcenter Field’s i Øresta-
den, og Field’s har i tv-reklamer beny�et sig af det 
karakteristiske omkvæd i en genindspillet version.

Fælles for værtshuse, tøjbutikker, nostalgiar-
rangementer og shoppingcentret Field’s er, at de 
bruger The Beatles for at markedsføre en oplevelse, 
der er fællesskabsorienteret, hyggelig og tryg. Når 
The Beatles i dag rummer et stærkt kommercielt 
potentiale, skyldes det, at de er en meget vigtig del 
af en positiv fortælling om, hvorfor verden i dag 
ser ud, som den gør. Det er i bund og grund samme 
drivkra�, som ligger bag fejringen af Beatles-jubilæ-
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er og e�erligninger af Abbey Road-coveret. Det er en 
forestilling om, at The Beatles er noget, der tilhører 
os alle. Derfor kan den re�e kobling mellem The 
Beatles og et salgbart produkt opnå betydelig kom-
merciel succes. 

I Me Mine
The Beatles kan stadig engagere og sælge bille�er. 
Men kan de også fremme nutidige politiske dags-
ordener? I et længere essay fra 2010 argumenterer 
Martin Ågerup (1966-) – direktør for den borger-
lig-liberale tænketank Cepos – for, at The Beatles 
i flere tekster besang både markedsøkonomi og et 
borgerligt og liberalt livssyn. The Beatles, der stod 
som nogle af de fremmeste eksponenter for 1960’er-
nes kulturelle forandringer, var ifølge Cepos-direk-
tøren i virkeligheden borgerlige og liberale. Måske 
ikke i streng ideologisk forstand, men deres værker 
byggede ifølge Ågerup på et værdisæt, som var 
grundlæggende borgerlig-liberalt.

I sit essay analyserer Ågerup en række tekster af 
The Beatles, hvori han finder en hyldest af markeds-
økonomi (Ob-La-Di Ob-La-Da), det stærke og selv-
forsynende menneske (Lady Madonna) og individet, 
der finder sin egen vej gennem tilværelsen (Straw-
berry Fields). Endelig fandt Ågerup i Penny Lane og 
When I’m Sixty-Four en hyldest af borgerlig livsstil. 

At The Beatles i virkeligheden skulle være en flok 
ikke-bevidstgjorte liberalister hang ifølge Ågerup 
sammen med, at ungdomsoprøret, som The Beatles 
blev eksponenter for, i sit udgangspunkt hvilede 
på et borgerligt-liberalt grundlag. Eller i hvert fald 
en del af det. Ågerup opererer nemlig med to ung-
domsoprør. Et, der foregik i 1967, og et, der foregik 
i 1968. 1967 er ’The Summer of Love’. Det var året, 
hvor den psykedeliske rock slog igennem, og stof-
ferne gjorde deres store indtog i ungdomskulturen. 
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1967 bliver i Ågerups optik til et antiautoritært, men 
vigtigst af alt individualistisk oprør. 

E�er oprøret i 1967 fulgte så 1968 med et nyt 
ungdomsoprør. Det såkaldte studenteroprør, som 
var centreret omkring universiteterne. I modsæt-
ning til 1967 var 1968-oprøret ifølge Ågerup stærkt 
politisk og domineret af marxister og socialister i 
alle afskygninger. I Ågerups udlægning var 1968-op-
rørerne autoritære, havde voldelige tendenser og 
udøvede sindelagskontrol over anderledes tænken-
de. Hvor 1967-oprøret var båret af individualistiske 
værdier og ønsker om frihed, blev 1968-oprøret 
drevet af kollektivisme og ønsket om magt. Når der i 
dag er en opfa�else af, at 1960’ernes ungdomsoprør 
mest var venstreorienteret, skyldes det ifølge Åge-
rup, at de venstreorienterede 68’ere har ha� held til 
at tage æren for alt, hvad der virkede progressivt og 
samfundsforandrende i 1960’erne. Herunder både 
The Beatles og ’The Summer of Love’. 

For at få både The Beatles og 67-oprøret til at 
passe ind i sit verdensbillede anno 2010 må Ågerup 
operere med forskellige grader af borgerlighed. En 
”problematisk småborgerlighed, som ligeledes er 
værdikonservativ […]”, over for en liberal borgerlig-
hed, som er frisindet og aldrig kunne drømme om 
at forbyde langt hår, hash, rock eller fri seksualitet. 
Den liberale borgerlighed var dog ikke særlig aktiv 
på de unges vegne i 1960’erne. Det er derfor en nær-
liggende tanke, at det snarere er dele af borgerlighe-
den, der siden har omfavnet nogle af de kulturelle 
forandringer, der skete i 1960’erne. 

Når Ågerup reducerer 1960’ernes kulturelle for-
andringer til to ungdomsoprør med forskellige ak-
tører, der havde forskellige målsætninger og midler, 
overser han det komplekse spind af begivenheder 
og tendenser af kulturel, strukturel og økonomisk 
art, der dannede baggrund for 1960’ernes kulturelle 
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forandringer. Der var også venstreorienterede grup-
peringer i dele af ungdomskulturen før 1968. Lige-
ledes skete der e�er 1967 ting i ungdomskulturen, 
som ikke kan tilskrives politik. Og endelig overser 
Ågerup, at langt de fleste unge venstreorienterede i 
1960’erne tilhørte en udogmatisk og antiautoritær 
venstrefløj, der også kunne omfavne kommerciel 
populærkultur og personlig frihed. 1960’ernes ung-
domskultur er samlet set ønsker om frigørelse fra 
autoriteter og myndiggørelse, og der var en stigende 
grad af aktivisme og et stærkt generationsfælles-
skab. 

Når det kommer til selve fortolkningen af The 
Beatles som borgerlig-liberale bannerførere, argu-
menterer Ågerup for, at kunstner og værk må op-
fa�es separat. Hvad de enkelte medlemmer af The 
Beatles sagde, gjorde og havde af sym- og antipatier, 
er ifølge Ågerup helt underordnet. Det er værket 
som udsagn, der skal bedømmes. Det gør Ågerup så 
ved at analysere et beskedent udvalg af sangtekster. 
Forholdet mellem musik og tekst kommer Ågerup 
ikke ind på. Han undlader også at forholde sig til det 
visuelle aspekt af den populærkultur, som The Beat-
les også var en del af, hvor pladecovers og officielle 
fotos også må anses som en del af gruppens værk. 

Yesterday
Forsøget på at gøre The Beatles og en del af 1960’er-
nes ungdomskultur til et udtryk for både borgerlig-
hed og liberalisme minder om noget, der er set tid-
ligere. Blot med modsat politisk fortegn. Mange har 
ment og mener noget om The Beatles – i så høj grad, 
at man kan tale om en ideologisk kampplads.

Sammenhængen mellem The Beatles og det po-
litiserede og modkulturelle er ellers o�e blevet for-
stået som et venstrefløjsfænomen. Et nyere eksem-
pel findes hos den svenske historiker Björn Horgby, 
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Da Aarhus Bryghus i 
foråret 2014 lancerede 
Tribute Ale, var det 
for at fejre 50-året for, 
at The Beatles i april 
1964 sad på de fem 
topplaceringer på den 
amerikanske Billboard-
hitliste. De fire 
silhue�er er inspireret 
af coveret til gruppens 
album Help fra 1965, 
mens baggrunden skal 
sende øldrikkeren i 
retning af The Cavern 
Club i Liverpool. 
Aarhus Bryghus lavede 
også Tribute Ales i 2015 
og 2016 med Beatles-
ikonografi på etike�en. 
|| Aarhus Bryghus der indleder sin bog Rock og oprør (2007) med at 

omskrive et citat af en svensk rockkritiker: ”Beatles 
gjorde mig til socialist.” Horgby forsøger på samme 
måde som Ågerup at analysere politisk indhold ud 
af The Beatles’ tekster – blot i venstresnoet retning. 
Samme præmis findes i bogen En hård dags nat – et 
dansk stykke fanli�eratur fra 1986, hvor forfa�erne 
forklarer The Beatles’ bidrag til ungdomsoprøret:

”Deres løsningsmodel bestod dels af oprørsideer 
kendt fra f.eks. Pariserkommunen ca. hundrede år 
før, blandet med sødmefyldte lån fra senromantik-
kens Tyskland og endelig på det religiøse plan af en 
østerlandsk tankemåde […].”

I tredje bind af Dansk Mediehistorie fra 1997 bliver 
The Beatles også kædet sammen med ”publikums 
forståelse af sig selv som en politisk kra�” i afsni�et 
Musikkens politik, hvor forståelsen af politik er, at 
det blev udøvet på ”den nye venstrefløj”. Selv om det 
ikke bliver sagt direkte, er det nærliggende at anta-
ge, at den samme mening gør sig gældende, når man 
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i en billedtekst om koncerten med The  Beatles i K.B. 
Hallen kan læse:

”Og i 1967 bidrog The Beatles med Sgt. Peppers 
 Lonely Hearts Club Band til et vendepunkt, hvor 
rockkulturen blev sig selv bevidst som politisk 
kra�.”

Og her er vi fremme ved sagens kerne. Det bliver fle-
re steder mere end antydet, at The Beatles var en del 
af en bevægelse, der hørte hjemme på venstrefløjen, 
men der bliver ikke peget direkte på, hvor man fin-
der noget i gruppens værker, der skulle være sær-
ligt venstreorienteret. At The Beatles skulle være 
et udtryk for noget venstreorienteret, baserer sig 
tilsyneladende mere på en fornemmelse. 

Opfa�elsen af både ungdomsoprøret og The 
Beatles som fænomener, der hører hjemme på ven-
strefløjen, stammer muligvis fra 1970’erne, hvor en 
ny generation af akademikere begyndte at undre 
sig over, hvor både rockmusikken og den moderne 
ungdomskultur kom fra. Særligt stor indflydelse 
havde en række britiske marxistisk inspirerede kul-
turforskere tilkny�et universitetet i Birmingham, 
der dannede skole i deres analyser af subkulturer 
som Teddy Boys, mods og skinheads. Definitionen 
på en subkultur var, at dens medlemmer kom fra 
arbejderklassen og var modkultur til både overklas-
sen og det øvrige samfund. Ifølge en meget udbredt 
samling af essays og teoretiske tekster fra 1976 med 
titlen Resistance Through Rituals – Youth Subcultu-
res in Post-war Britain var et af problemet med sub-
kulturerne, at de ikke helt var i stand til at se deres 
eget revolutionære potentiale:

”Selv om de ikke er ”ideologiske”, har subkulturer 
o�e en ideologisk dimension, og set i lyset af den 
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problematiske e�erkrigstid er den ideologiske 
dimension blevet tydeligere. […] En underordnet 
klasses kan [gennem subkulturel adfærd] ”leve 
med”, forhandle eller gøre modstand mod sine pro-
blemer, men der er ikke tale om nogen løsning. For 
arbejderklasseknægten er der ingen ”subkulturel 
karriere” eller løsning i det subkulturelle miljø for 
de strukturelle, klassebetingede problemer.”

Ifølge kulturforskerne fra Birmingham kunne 
hippierne, der markerede sig i anden halvdel af 
1960’erne, ikke være en subkultur. De udsprang 
nemlig fra middelklassen og var udtryk for selvre-
aliserende, udsvævende og elitær bohemelivsstil. 
Dermed frigjorde 1960’ernes kulturrevolution ikke 
arbejderen fra ”kapitalistisk udbytning, men e�er-
lod ham forsvarsløs mod en klasse�ende.”

Birminghamskolens resultater og en generel 
interesse i 1970’erne for rockens og ungdomskul-
turens rødder banede vejen for opfa�elsen af, at 
1950’ernes rock’n’roll-tilhængere udgjorde en sub-
kultur og var den egentlige forløber for 1960’ernes 
ungdomsoprør. De vidste det bare ikke selv. Opfat-
telsen afspejles i en af de tidligste danske undersø-
gelser af danske rock’n’roll-kultur (1980), der bærer 
den sigende titel Dansk rock’n’roll: anderumper, 
ekstase og opposition. Forfa�erne afslu�er undersø-
gelsen med at konstatere, at rock’n’roll havde banet 
vejen for:

”[…] en socialt og geografisk set mere bredt funderet 
ungdomskultur, som især med The Beatles om-
kring 1963 tager et enormt opsving, og som i løbet 
af 1960’erne udvikler sig til en bevidst og målre�et 
protest mod det etablerede samfunds værdier og 
normer. Set i de�e perspektiv kan R[ock’n’]R[ol-
l]-kulturens siges at indeholde en protest i kimform 
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forstået således, at denne kultur på et tidligt tids-
punkt implicit udtrykker nogle af de samme ideer, 
som 60’ernes ungdomsoprør mere eksplicit giver 
udtryk for.”

Citatet baserer sig på en udbredt antagelse om, at 
The Beatles faktisk samlede 1960’ernes unge på 
tværs af klasseskel. The Beatles blev dyrket af en 
bred skare af 1960’ernes unge og vandt også indpas 
i politiserede miljøer. Selv om The Beatles ikke var 
politiske i klassisk eller teoretisk forstand, blev The 
Beatles i høj grad politiserede, hvilket de også selv 
bidrog til ved fx at blive en del af 1960’ernes modkul-
turelle strømning. 

Maxwell’s Silver Hammer
Martin Ågerup beny�er sig af historien i et politisk 
ærinde, hvor han argumenterer for, at det i dag er 
meget sjovere at være borgerlig og liberal end at 
være venstreorienteret, fordi der er højere til lo�et 
på den borgerlige fløj. Det er ikke et synspunkt, 
Ågerup har stået alene med. Hans analyse er en del 
af en større bevægelse, hvor borgerlige meningsdan-
nere af konservativ og liberal observans i de seneste 
par årtier har fremført variationer over temaet. 

En borgerlig kulturkriger, der med udgangs-
punkt i historien også konstruerede et billede af 
en koaguleret venstrefløj over for en moderne og 
lækker borgerlighed, var deba�ør og forfa�er Mads 
Holger (1977-2016). En af hans yndlingsaversioner 
var Roskilde Festival, som han ved flere lejligheder 
på nærmest rituel vis udskammede for at være et 
udtryk for bedaget modkultur og letkøbt pseudo-
progressivitet. I et af mange udbrud om Roskilde 
Festivalens fortrædeligheder greb han også tilbage i 
historien for at give påstanden om den progressive, 
borgerlige kulturkamp bere�igelse: 
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”Det gælder hele den borgerlige strømning, der øn-
sker at reformere landet oven på ungdomsoprørets 
totale omvæltning af alle værdier. Det er her, en 
nyskabelse er opstået, og selvsagt er det også her, 
ofre er givet, og modstand øvet.”

På samme måde som Holger forsøger Martin Åge-
rup med sin analyse af The Beatles og ungdoms-
oprøret at give det borgerlige frisind en historisk 
legitimitet. For Ågerups vedkommende har den 
borgerlige kulturkamp dog mere karakter af en 
omfavnelse af fortidige fænomener som The Beatles 
end at konstruere moderne borgerlige idoler. 

Fejringerne i 2014 og den kommercielle brug 
af The Beatles viser, hvordan bandet stadig er en 
samlende kra�. Rationalet er, at hvis de stadig kan 
skabe sammenhold og sælge produkter, kan de også 
promovere politiske holdninger. Det paradoksale 
er, at hvor Cepos forsøgte at beny�e The Beatles i 
et projekt om individualisme, bruger kommercielle 
aktører The Beatles til at promovere fællesskabs-
orienterede aktiviteter. 

The Beatles er i dag blevet et kulturelt og natio-
nalt ikon på linje med Dannebrog og vikingerne. Det 
kan godt være, at man ikke har et indgående kend-
skab til The Beatles, musikken eller den samtid, 
gruppen var en del af, men for de fleste betyder The 
Beatles et eller andet. Som populærkulturelt ikon er 
de med til at definere verdensbilleder. Derfor er det 
også a�raktivt – måske endda noget, der ligefrem 
kan omsæ�es i politisk magt – at tage ejerskab over 
The Beatles. 

På den måde er det ikke kun koncerterne i 1964 
og det, der fulgte, der definerer arven fra The Beat-
les. Det er i lige så høj grad vores egen samtid.
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Videre læsning

Bille, Torben: Yeah, Yeah, Yeah! En krønike om 
The Beatles. Gyldendal 2010
Bogen giver både et indblik i bandets karriere og en 
person, hvis ungdom blev formet af The Beatles.

Gjurup, Thomas: Hvidovre-Rock 1960-1980.  
Roskilde Museums Forlag 2011
Gjurups bøger viser det lokale musikalske aktivi-
tetsniveau i ungdomskulturen. Velresearchet, gode 
billeder og overraskende oplysninger. 

Marwick, Arthur: The Sixties – Cultural Revolu-
tion In Britain, France, Italy and the United States  
c. 1958-1974, Oxford University Press 1998
Marwick følger kulturelle fænomener på tværs af 
grænser i de lange 1960’ere. 

Michelsen, Morten m.fl. (red.): Rock i Danmark. 
Studier i populærmusik fra 1950’erne til årtusind-
ski�et. Syddansk Universitetsforlag 2013
Forskningsantologi om dansk rock- og pophistorie. 

Nielsen, Jens Emil: Mælkepop og pigtråd.  
Bogforlaget HER&NU 2016
Den bedste og grundigste fremstilling af et o�e 
glemt kapitel af ungdomskulturens historie.

På 100danmarkshistorier.dk findes den omfa�en-
de li�eratur, som forfa�eren har anvendt til at skri-
ve bogen, ligesom der er noter til bogen.
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I samme serie
Poul Duedahl Gudhjemtid
Bertel Nygaard Grundloven
Søren Hein Rasmussen Fri porno
Louise K. Skyggebjerg Industri på udstilling
Søren Mentz Den islandske revolution
Bo Lidegaard Danmark i krig
Johan Heinsen Det første fængsel
Ulrik Langen Struensee
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Bagsiden:
Da The Beatles gav 
koncert i K.B. Hallen 
den 4. juni 1964, var 
Beatlemania som 
verdensomspændende 
fænomen på sit 
allerhøjeste. Til ære 
for fotografen tog The 
Beatles dagen e�er 
koncerten opstilling 
med dagens avis for 
at læse om sig selv. 
Medierne spillede 
en afgørende rolle i 
Beatlemania, der også 
var fortællingen om 
en ny måde at være 
ung på. På fotoet ses til 
venstre Jimmie Nicol 
(1939-), der spillede 
trommer til koncerten. 
Ringo Starr havde 
halsbetændelse og 
slu�ede sig først til 
turneen et par dage 
senere. 
|| Tage Nielsen/Ritzau 
Scanpix
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100 danmarkshistorier

100 danmarkshistorier
Kloden rundt gik unge i ekstase over det, voksne så som fire 
langhårede og middelmådige musikere. Også i Danmark 
skreg pigerne sig hæse, da The Beatles den 4. juni 1964 lagde 
K.B. Hallen ned. Og mere end det. Med jeans, langt hår og 
arbejderbaggrund gav Beatlemania ungdommen frihed til et 
taktfast nej tak til autoriteter i 1960’erne og 1970’erne. The 
Beatles var med hele vejen, da ungdom blev anerkendt som 
værdifuld i en tid, hvor kvinder vristede sig fri af normer,  
og pop blev et kvalitetsstempel. I dag er der ikke meget 
Yesterday over She loves you og alle de andre populære 
sange. Og når bandet bruges politisk eller kommercielt, kan 
der næsten gå Beatlemania i nutiden.

Lyt med, når Rasmus Rosenørn, museumsinspektør på 
RAGNAROCK, Museet for pop, rock & ungdomskultur, 
skruer op for historien om pop, pigtråd og især Beatlemania.
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