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Indledning

Til den europæiske musikterapi konference
i Holland, 2007, havde denne artikels forfat-
tere den store fornøjelse at opleve det nor-

ske brugerband, Ragnarock, spille. Vi blev
meget imponerede over den spilleglæde og
musikalske indlevelse, som bandet udstråle-
de.

Figur 1: Ragnarock, august 2007

Under denne koncert � og i løbet af
konferencen � blev betegnelsen `Communi-
ty Music Therapy' anvendt �ere gange og
vi blev interesserede i at �nde ud af, hvad
dette begreb dækkede over, eftersom vi al-
drig havde hørt om det gennem vores tid
på musikterapi�uddannelsen i Aalborg. Da
vi skulle vælge emne for 5. semesters pro-
jekt, fandt vi det derfor interessant at un-
dersøge `Community Music Therapy' (her-
efter CoMT) nærmere, samt udforske hvor-
dan begrebet evt. kunne sættes i forhold til
brugerbands.

I artiklen præsenterer vi centrale aspek-

ter ved community�tankegangen. Ligeledes
demonstrerer vi hvordan CoMT kan an-
vendes som en teoretisk ramme i forhold
til musikterapeutisk arbejde med bruger-
bands. Vi inddrager brugerbandet `Pop Og
Kompagni' (herefter P&K), som under le-
delse af musikterapeut Per Mu�, kunne op-
leves live ved musikterapistudiets 25 års ju-
bilæum på Hotel Phønix i Aalborg, septem-
ber 2007.

Vi kan naturligvis ikke komme ind på al-
le aspekterne fra projektet i denne artikel,
men håber, at denne lille indførelse i bruger-
bands og Community Music Therapy giver
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læserne lyst til at udforske fænomenet yder-
ligere. Nogle af de bøger og artikler vi selv
har haft megen fornøjelse af at læse, kan
�ndes bagerst i artiklen. Desuden er inter-
esserede læsere velkomne til at låne vores
projekt ved henvendelse til os.

Community Music Therapy

Mercedes Pavlicevic og Gary Ansdell (her-
efter Pa&An) udgav i 2004 bogen `Com-
munity Music Therapy'. Bogen er en sam-
ling af 14 musikterapeuters oplevelser og
tanker vedrørende CoMT. Pa&An benytter
metaforen `the ripple e�ect' til at beskri-
ve, hvad de forstår ved CoMT. Musik er for
Pa&An et fænomen, der spreder sig og giver
genklang i den sammenhæng, det be�nder
sig i: Som når en sten kastes i vandet og
ringene breder sig.

Der �ndes ikke nogen egentlig de�nition
på CoMT. Pa&An understreger, at netop
fordi CoMT afhænger af den kontekst som
den foregår i, vil de�nitionen være forskel-
lig fra praksis til praksis. Ordet `communi-
ty' er central i CoMT. Ifølge Pa&An bety-
der community sted eller område, og CoMT
er netop kendetegnet ved at musikterapeu-
ten anskuer hele `community' som sit ar-
bejdsområde. Ordet community har en bre-
dere betydning på engelsk end på dansk. På
dansk kan community oversættes både til
fællesskab og samfund, mens det engelske
ord dækker begge disse betydninger. Derfor
har vi valgt at bibeholde det engelske ord i
denne sammenhæng.

Indenfor CoMT opfatter musikterapeu-
ten primært sig selv som musiker og begre-
bet `musicking' (Small, 1999) er centralt.
Indenfor CoMT kan `musicking' overordnet
betragtes som terapiens mål, men musik er
midlet. Gennem musikaktiviteter kan CoM-
Terapeuten give klienterne interpersonelle
og følelsesmæssige oplevelser, som kan bi-
drage til en følelse af fællesskab. CoMT er

således oplagt i forhold til gruppearbejde,
men kan også anvendes i individuel musik-
terapi, hvor musikken bringes ud af tera-
pirummet og integreres i community.

I forbindelse med vores projekt, inter-
viewede vi Per Mu�, som fortalte os, at han
ikke opfatter P&K som decideret musikte-
rapeutisk arbejde, men at han imidlertid ser
sig selv både som musikterapeut � idet han
gør brug af musikterapeutiske redskaber �
og musiker, når han arbejder med P&K,
hvor han udfylder de to roller ligeligt for-
delt, hvilket stemmer overens med CoMT
tankegangen/teorien. Musikerne i P&K po-
interede �ere gange, at kammeratskabet i
orkestret betød rigtig meget for dem, og det,
mener vi, illustrerer, hvordan social samhø-
righed, er en central del af deres medvirken
i P&K.

Udover musicking begrebet taler man
også om et performance�aspekt i CoMT og
det har skabt en del debat blandt musik-
terapeuter (Ansdell, 2005). Ifølge Pa&An
(2004) opstår det største tvivlspørgsmål
omkring validiteten af musikterapien i
CoMT, når performance bliver en del af
praksis. Ansdell (2005) refererer til kon-
sensusmodellen, som er imod performan-
ce: Terapien her prøver netop at undgå,
at klienten `optræder' dvs. `spiller teater'.
Desuden handler det her først og fremmest
om processen frem for produktet, og der er
behov for enerum og fortrolighed. Pa&An
(2004) vil imidlertid muliggøre en forening
af performance og musikterapiens teoretiske
tænkning, sådan at performance bliver legi-
timt og dermed basis for ny undersøgelse og
videre vejledning indenfor musikterapi. Og
de mener, at den nyere tænkning omkring
musikterapi giver plads til, og mulighed for,
performance. De henviser bl.a. til, at når
CoMT skal tage kulturen i betragtning, er
der mange ikke�vestlige kulturer, hvor det
at optræde med musik er en naturlig del af
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kulturen. Performance i CoMT fokuserer li-
ge så meget på produktet som på processen,
og den skaber netværk blandt community'er
og institutioner. Ansdell (2005) fremstiller
også performance som en social begivenhed,
hvor han inddrager Smalls (1998) tanker,
som går på, at musicking handler om at ska-
be og optræde i fællesskab, og det er fælles-
skabet, der viser meningen i det at optræde
musikalsk (Small, 1998, s. 193).

Brynjulf Stige har beskæftiget sig med
CoMT i praksis siden 1980'erne, hvor han,
sammen med en anden musikterapeut, i-
værksatte et projekt, hvor de begreber og
retningslinier, der kendetegner CoMT, blev
anvendt i praksis. Musikterapiprojektet be-
stod i at give en gruppe udviklingshæm-
mede mulighed for, vha. specieltilrettelag-
te musikaktiviteter, at spille og deltage i
det lokale big�band og kor. Stige benytte-
de i dette projekt musikterapien som kul-
turelt engagement (cultural engagement).
Ifølge Stige er musik i stand til at skabe
kontakt mellem forskellige `community'er', i
dette tilfælde mellem det institutionelle fæl-
lesskab, som de udviklingshæmmede færdes
i, og det lokale samfund i den norske by. Sti-
ge mener endvidere, at arbejdet med musi-
cking og `community'er' ikke nødvendigvis
kun skal varetages af musikterapeuter, men
at det kan være et muligt arbejdsområde
for musikterapeuter. Herigennem kan kend-
skabet til musikterapi endvidere øges (Sti-
ge, 2002). Stiges erfaringer med at benyt-
te CoMT i forbindelse med musikterapeu-
tisk arbejde indenfor specialområdet, �n-
der vi relevante i forhold til fokus i vores
projekt. Selvom der er stor forskel på in-
kluderende musikaktiviteter i Nordnorge og
brugerband�fænomenet i Danmark, beskæf-
tiger begge projekter sig med deltagernes
kontekst samt deres kulturelle baggrund.

Brugerbands

I vores projekt undersøgte vi begrebet
brugerbands specielt med henblik på ud-
viklingshæmmede. (Begrebet brugerbands
optræder også indenfor andre fagområder
f.eks. psykiatrien).

Gennem vores projektarbejde fandt vi
ud af, at i de �este aktivitetstilbud til ud-
viklingshæmmede, er der som regel mu-
sik under én eller anden form, ofte fæl-
lessang, kor eller instrumentalundervisning.
Hvor der er tilknyttet en musiker, musikpæ-
dagog, musikterapeut eller anden (musik�
)fagperson, er der skabt deciderede bands
udover de øvrige tilbud. Desuden fandt vi
ud af, at `brugerbands' har deres egen kul-
tur (community) med egne festivaler, me-
lodigrandprix, café arrangementer, turné�
og udvekslings�virksomhed til andre lan-
de mm. Vi har ikke kunnet �nde en sam-
let fortegnelse over brugerbands i Danmark,
men på internetportalen www.knus.nu1, er
nævnt aktivitetscentre, klubber, kulturhu-
se for udviklingshæmmede. Desuden er der
links til nogle brugerbands, teatre, medie-
værksteder, skoler og kurser, samt enkelte
internationale links. Disse viser, at der er
musiktilbud både på bosteder, dagcentre,
samt på særlige (aften)skoler for udviklings-
hæmmede.

I takt med udbredelsen af brugerbands,
er der dukket forskellige festivaler op for
udviklingshæmmede. Den største festival
er Sølundfestivalen � en festival på linje
med andre `normale' musikfestivaler, men
målrettet udviklingshæmmede. Der er op-
træden af professionelle bands i løbet af
festivalen og derudover er der �ere scener,
hvor brugerbands spiller. Udover at spil-
le på Sølundfestivalen spiller brugerbands
til lokale arrangementer/festivaler, på ple-
jehjem, forskellige institutioner og dagcen-
tre, og mange deltager desuden til det årli-
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ge handicap�melodigrandprix. Mange bru-
gerbands er måske startet som en proces�
orienteret aktivitet. Men den tilsyneladende
store succes har gjort, at det nu ikke kun er
processen der er vigtig, men også produktet
(og performance) er i fokus � jf. de mange
forskellige optrædener i forskellige `commu-
nity's'.

Vi har erfaret, at kendte og populære
solister/bands som Birthe Kjær, Richard
Ragnvald, Bjørn & Okay, Kandis m.�. �
nogle af repræsentanterne for den gedigne
dansktop musik � alle har fanklubber, hvor
der er mange udviklingshæmmede. Meget
af brugerbands repertoire er således dis-
se kunstneres sange, og brugerbands eg-

ne sange er tydeligt inspirerede af stilen:
Pop(ulær)musik.

Popmusikkens kendetegn er genkende-
lighed og enkelhed, med tekster der ofte be-
skriver hverdagslivets glæder og sorger.

Vi var i oktober 2007 til handicap�
melodigrandprix i Hobro. Her �k vi bekræf-
tet vores formodning vedr. brugerbands fo-
retrukne musikstil: Ud af ti bands blev der i
ni tilfælde spillet popmusik (dansktop mu-
sik). Kun et enkelt band spillede decide-
ret rock musik. Performance, musicking og
community mener vi er begreber som ty-
deligt ses i spil ved en begivenhed som
handicap�melodigrandprix.

Vores konklusion

Gennem vores projekt erfarede vi, at de an-
vendte begreber indenfor CoMT: musick-
ing, performance og community også var be-
greber som Per Mu� havde gjort sig over-
vejelser om. Ligeledes fandt vi frem til, at
deltagerne i P&K er meget interesserede i at
komme ud og spille og møde nye mennesker
fra andre miljøer.

Vi er sikre på, at Stiges, Pavlicevics og
Ansdells meninger og teorier om CoMT be-
grebet, bliver diskuteret blandt musiktera-
peuter. Nogle vil være dybt uenige og mene
at musikterapibegrebet bliver udvandet, an-
dre vil genkende elementer fra egen praksis,
og atter andre blive glade for, at der nu er
`opfundet' en betegnelse for det, de har gået
og lavet i årevis!

Vi er selv meget optaget af community
tanken, og ser det som endnu en mulighed
for at gøre musikterapien mere synlig i sam-
fundet.

May the ripple e�ect go on . . .

Vil du l�se mere . . .
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Figur 2: Pop & Kompagni fra Nørresundby med �Sommeren er den bedste tid�

Vi er syv voksne udviklingshæmmede og en underviser. Til sammen udgør vi bandet POP
& KOMPAGNI. Vi har vores faste base på det beskyttede værksted �Limfjordsværkstedet�
i Nørresundby. Her planlægger vi og øver os hver torsdag. Når vi øver, har alle værkstedets
brugere og medarbejdere mulighed for at komme ind og lytte, danse og spille med. Nogle
gange udvikler disse øvedage sig nærmest til en ren fest med masser af gang i den og
netop gang i den er noget af det vi elsker allermest ved at spille. Noget vi også elsker er
at komme ud og spille og det gør vi tit - til fester og festivaler for udvilkingshæmmede
og efterhånden til �ere og �ere o�entlige arrangementer. Vi har udgivet 3 cd'er og til
oktober går vi i studiet for at indspille vores fjerde. Vi har også vundet Grand Prix for
Handicapbands �re gange - i 1997, 2000, 2002 og 2006.
Vokal: Finn Nicholajsen, Per Mu�, Norma Nielsen, Brian Poulsen & Bo Peitersen
Percussion: Bo Peitersen, Norma Nielsen & Søren Juhl Winter
Trommer: Søren Juhl Winter
Guitar: Danny Nielsen
Keyboard: Brian Poulsen
Harmonika: Brian Poulsen
Bas: Per Mu�
Lydassistance, medhjælper, roady og CD-sælger: Kim Nielsen
Underviser: Per Mu�
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