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Detroit Techno – In Between Utopia and Dystopia

– An Examination of the Relation Between Detroit and the City's Techno Culture

Abstract 

Detroit Techno is a genre within electronic music that came to life in the midst of Detroit's post-

apocalyptic urban decay in the 1980'ies. As so the Detroit techno culture reflects cultural 

circumstances and tendencies that have affected the desolated and abandoned state Detroit City is in  

today. In this paper I will examine the relation between Detroit Techno as a subculture and the 

postindustrial space of Detroit. Detroit's history have been very turbulent. With the development of 

the car industry the city became the fastest growing city in the world but soon afterSecond World 

War the city began shrinking. The change of especially three various conditions had an impact on 

Detroit’s future development. These are the American dream, the deindustrialization, and the 

discriminating political conditions that all lead to the neglect and decay of Detroit. 

The conditions mentioned above also affected the techno culture in Detroit. Within 

their techno-futuristic universe and post-human esthetics they were able to escape the harsh realities  

of the postindustrial society in a nostalgic search for a futurist past. The alienating and dystopian 

affects of the environment in Detroit caused a lack of identity and decreased individual freedom as 

well. The techno music and culture was therefore of utopian character as it provided a belief in a 

better future focused on individual freedom. The techno culture has expressed a certain resistance 

towards society, but this resistance seems at the same time to reveal an emphasis on the power of 

the individual and utopian visions more than an actual wish for revolution. 

The Detroit techno culture still exists in Detroit and though it might have changed certain values the  

hope for a brighter future is still alive in the midst of Detroit dystopia. Therefore the Detroit techno 

culture seems to keep alive rooted American values in their, maybe naïve, hope for future Detroit  

Utopia.  
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Indledning

 ”(…) Detroit goes on to recount all the, by now, expectable oppositions: then versus now, industrial  

power versus postindustrail failure, white versus black, surburb versus city” – Jerry Herron1

”Indeed, in Detroit there is a certain slippage between the Real as the impossible, structurally  

excluded from discourse and experience, and the Real as something which one “experiences” face-

to-face on a daily basis; Detroit’s real continually (re)becomes Real.” – Richard Pope2

Forfatter og professor Jerry Herron og post doc. Richard Pope beskriver i de to ovenstående citater, 

hvordan den amerikanske by Detroit er en manifestation af modsætninger. På samme måde 

balancerer Detroits technokultur paradoksalt mellem utopi og dystopi, mellem nostalgi og visioner,  

mellem fremtid og fortid, virkelighed og uvirkelighed. 

Jeg vil i mit speciale undersøge forholdet mellem netop Detroits dystopiske landskab, 

den iboende amerikanske kultur og Detroits technokultur. Er technokulturen opstået som en  

reaktion på de historiske, politiske og postindustrielle forhold, der har eksisteret i Detroit i anden  

halvdel af det 20. århundrede? Og på hvilken måde reflekterer technokulturen disse forhold? Mange 

mennesker har fordomme omkring technomusikken, hvorfor jeg finder det interessant at belyse, 

hvad der gemmer sig bag det tilsyneladende ensformige beat. 

For at  undersøge det tilsyneladende komplekse forhold der er mellem by og 

musikkultur, tog jeg i foråret 2014 på feltarbejde i Detroit. På baggrund af varierende 

kultursociologiske teorier, af bl.a. professor Herron og post doc. Richard Pope, og min egen 

indsamlede data, bestående af deltagerobservation og kvalitative interviews, vil jeg forsøge at  

komme med en nærmere en forståelse af technokulturen i Detroit. 

Detroits historie er, med sin udvikling fra at være en de hurtigst voksende byer i det 

20. århundrede til at være en af de hurtigst skrumpende 50 år senere, turbulent og spændende. 

Jeg vil i et historisk kapitel redegøre for forhold, der synes at have været afgørende for, hvorfor 

befolkningstilvæksten i Detroit pludselig vendte. Jeg vil i den forbindelse se nærmere på 

betydningen af den amerikanske drøm som idé, de diskriminerende segregeringsforhold mellem 

1 Herron s. 204
2 Pope s. 26
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sorte og hvide og desuden afindustrialiseringen, som havde store konsekvenser i industribyen 

Detroit og løbende vende tilbage til disse forhold og deres betydning for technokulturen. 

Netop fordi Detroit i dag er en skygge af, hvad den var engang, så indeholder byens 

tomme bygninger flere betydningslag, der peger i flere retninger, mod flere tidsaldre og dermed 

flere virkeligheder. Men hvordan påvirker byens ruiner de mennesker, der bor i den? Og hvordan 

afspejler technokulturen evt. denne påvirkning? Jeg vil i denne kontekst belyse Detroits 

postindustrielle rum og de betydningslag, der gemmer sig i dem, fra det nostalgiske, over det 

deprimerende til det inspirerende. Jeg vil i den forbindelse særligt trække på forfatter og Professor 

Jerry Herron, som jeg bl.a. interviewede om dette under mit ophold i Detroit. 

Det var midt i det dystopiske landskab, at technoen opstod. Jeg vil derfor 

efterfølgende undersøge hvilke inspirationer og filosofier, der har inspireret technokulturen til at  

dyrke den utopiske og futuristiske identitetsæstetik, som den gjorde. Jeg vil i den forbindelse 

undersøge, hvordan samfundskrisen har påvirket følelsen af identitet og individuel frihed. Er den 

futuristisk inspirerede lyd og kultur et udtryk for søgen efter fortidens identitet? Eller er den snarere 

et udtryk for ønsket om opgør med fortiden i søgen efter en ny fremtid, jf. de italienske futurister? 

Om technokulturen er et opgør eller en tradition vil jeg netop med udgangspunkt i nogle af den 

amerikanske kulturs værdier over for ønsket om noget nyt forsøge at vurdere, på baggrund af 

technokulturens refleksion af henholdvis det dystopiske og det utopiske. 

Afslutningsvis vil jeg perspektivere til technokulturens reelle virke i Detroit i dag og 

undersøge hvilken betydning, den har for Detroit og hvorvidt de værdier og budskaber, den har 

givet udtryk for, fortsat er en del af dens motivation. Her vil jeg bl.a. undersøge technokollektivet 

Underground Resistance som virksomhed og den elektroniske festival Movement, som et globalt 

technotiltag i Detroit by. Kan Detroits technokultur fortsætte med at eksistere fremover eller er den i  

sig selv en utopi? 
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1. Historisk kapitel om Detroit og den amerikanske 

drøm. 

Detroits historie er kort og særdeles turbulent. På mange måder kan man sige, at byen 

er billedet på den amerikanske drøm i højere grad end nogen anden amerikansk by har været det, 

hvilket gør dens historie interessant og i lyset af byens udvikling sørgelig. 

Detroit er fransk og betyder strædet, hvilket hele området mellem de store søer Lake 

Erie og Lake Huron oprindeligt blev kaldt af franske rejsende. Men Detroits moderne historie 

begynder meget konkret i 1701 med landstigningen af Antoine de la Mothe Cadillac, der sammen 

med sin besætning var rejst fra Montreal i Canada med det mål at finde det perfekte sted til  

etableringen af en befæstet by, der kunne fungere som et centrum for især pelshandel. Hr. Cadillac 

navngav først byen efter den franske marineminister Fort Ponchartrain du Dètroit, hvilket senere 

blev til blot Detroit.3 

Der boede allerede indianerstammer på stedet, da franskmændene slog sig ned. Men 

set med nybyggernes øjne var Detroits åbne frontier lige fra starten, ligesom så mange andre 

amerikanske byer, et uudforsket land fuld af muligheder. De første omtrent 100 år var præget af 

magtkampe og krige mellem briter, franskmænd og indianske stammer, men i 1796, 13 år efter den 

amerikanske revolutions afslutning, var staten Michigan og dermed Detroit en del af The United 

States of America.4

I løbet af 1800-tallet voksede Detroit hurtigt og markerede sig som største by i staten 

Michigan som en veludviklet industri- og handelsby. Men der, hvor det moderne Detroit for alvor 

accelererer, er i begyndelsen af 1900-tallet med etableringen af en bilindustri, der ikke alene skulle  

ændre Detroits fremtid, men samtidig have afgørende indflydelse på udviklingen af amerikansk 

kultur og byplanlægning, hvor netop bilens opfindelse har spillet en afgørende rolle. 

Motor City – den bevægende by?

Allerede i 1901 kører den første masseproducerede amerikanske bil ud fra fabrikken 

på Jefferson Avenue i Detroit. En såkaldt Curved Dash Oldsmobile. I løbet af de følgende år åbnede 

3 Poremba, s. 7-8
4 Ibid, s. 50
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7 større bilfabrikanter deres virksomhed netop i Detroit. Mest betydningsfuld for Detroit var 

formentlig Henry Ford, der grundlagde Ford Motor Company i 1903. I 1908 skabte han den 

berømte Ford Model T. Men størst indflydelse på dels bilproduktionen og dels det moderne livs 

udvikling fik Ford Motor Company, da den som den første virksomhed introducerede 

samlebåndsproduktionen. Derefter gik det hurtigt. Ford blev sammen med Chrysler og General 

Motors kendt som ”The Big Three” ikke bare i Detroit, men i USA og hele verden. På samme tid 

blev Woodward Avenue, der er Detroits svar på Champs Elysee i Paris, den første vej i verden med 

en hel betonbelagt mil, hvilket skete i 1901, og nogle år senere fulgte verdens første trafiklys. 

Detroits fremtid var på mange måder lys, det var produktionens og bilens by og deraf det naturlige 

tilnavn Motor City.5 

Bilindustrien skabte vækst og rigdom til byen, der omkring år 1930 var den hurtigst 

voksende by i verden.6 Byens skyline skød i vejret på få år, det kulturelle såvel som det sociale og 

økonomiske liv blomstrede. Byen fik mange tilnavne, den blev kaldt den smukke by, den 

dynamiske by, demokratiets arsenal, Motown, hovedstaden i Ford'istan for bare at nævne nogle. 

Indbyggertallet eksploderede og nåede allerede 1. million omkring 1930. Især folk fra sydstaterne 

flyttede til byen i håb om at få job og mulighed for et bedre liv, hvilket betød, at den 

afroamerikanske befolkning steg med hele 600 % i samme periode.7 Denne befolkningsgruppe 

skulle senere vise sig at blive afgørende for det udprægede og berømte musikmiljø, der i mange år 

definerede og til dels stadig definerer Detroits kulturelle side. 

I 1925 var næsten halvdelen af Detroits nybyggere immigranter, fra især Europa, 

hvilket var mere end i nogen anden amerikansk by. En journalist, der besøgte Detroit i 1929, skrev 

følgende: ”Nowhere in the world may the trend of the new industrial cycle be perceived more 

clearly than in Detroit. In this sense it is the most modern city in the world, the city of tomorrow. 

There is no past, there is no history.”8 Detroit blev i den forstand set som inkarnationen af den 

uudforskede frontier, friheden, fremtidens by, mulighedernes land, simpelthen billedet på den 

amerikanske drøm. Detroit blev på dette tidspunkt USA's fjerde største by, efter New York, Chicago 

og Philadelphia. En plads byen bibeholdt indtil midten af det 20. århundrede, hvor den nåede knap 

2. mio. indbyggere.

5 Shrinking Cities s. 16
6 Detropia
7 Poremba s. 112
8 Shrinking Cities s. 32-33
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Anden Verdenskrig var heller ikke uden betydning for Detroit. Den allerede 

eksisterende og højtudviklede industrielle produktion kunne passende bruges til at forsyne det 

amerikanske militær efter dets indtrædelse i krigen som følge af bombningen af Pearl Harbour. 

Over 12 milliarder amerikanske dollars pumpede regeringen i Detroitproduktionen, der dermed blev 

landets førende inden for militærforsyning. Fabrikken Chrysler Warren Tank i Detroit blev døbt 

demokratiets arsenal og hyldet for sit bidrag til krigen. Dette blev senere endnu en titel til Detroit,  

der som region blev hyldet for indsatsen. Som følge af krigens øgede produktion var Detroit på sit 

absolutte højdepunkt ved udgangen af anden verdenskrig. Velfærdsboomet, som vi kender det i hele 

verden efter anden verdenskrig, var på den måde endnu mere ekstremt i Detroit. Ikke mindst på 

grund af de tiltag, det førte med sig. Fabrikkerne udvidede og pga. pladsmangel byggede de nye 

fabrikker i forstaden. Samtidig var indbyggerne blevet rigere. Drømmen om eget hus og egen bil 

var pludselig realistisk på grund af det økonomiske opsving, og det var forstæderne, der blev 

genstand for dette begær. Der blev bygget store motorveje fra Detroit ud til forstæderne, hvilket 

resulterede i, at indbyggertallet i Detroit allerede på dette tidspunkt begyndte at falde. 9 I øvrigt er 

det værd at nævne, at også verdens første urbane motorvej blev anlagt i Detroit og indviet i 1942, 

nemlig the Davison Freeway.10

Forstadsdrømme

I 1953 vendte Detroits vokseværk eller rettere sagt overtog forstæderne dette vokseværk. Flere 

faktorer havde indflydelse på denne komplekse udvikling, men der synes at være uenighed om, 

hvad der kom først. Rejste folk væk, fordi der var opstået problemer i byen eller søgte de nye 

muligheder uden for byen? Hvad var motivationen?  

Detroits historie er kompleks, og der er flere årsager til, at det store velfærdsboom 

efter anden verdenskrig vendte. Jeg vil i det følgende tage udgangspunkt i tre forhold, der havde 

betydning for udviklingens vendepunkt: udviklingen af den amerikanske drøm og drømme om 

forstaden, politisk diskriminerende forhold og afindustrialiseringens socioøkonomiske 

konsekvenser. 

9 Shrinking Cities s. 45-46
10 Ibid. s. 17
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I efterkrigsårenes boomperiode ændrede den amerikanske drøm sig fra at handle om det 

uudforskede land / The Promised Land til at handle om det gode og materialistiske liv. Bag begge 

drømme ligger en drøm om frihed, men denne drøm om frihed er blevet manifesteret på forskellige 

måder i forskellige perioder. 

Jim Cullen gør i sin bog ”The American Dream – A Short History of an Idea That 

Shaped a Nation”, rede for den amerikanske drøms ændring over tid. Selve kilden til det, vi kalder 

den amerikanske drøm, er at finde i Den amerikanske uafhængighedserklæring. Heri står: ”We hold 

these truth to be self-evident, that all Men are created equal, that they are endowned by their Creator  

with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.” 11 

Uafhængighedserklæringen er selve kernen i amerikansk identitet også den dag i dag. Det vigtigste 

element er frihed – frihed til at opsøge lykke, noget som af mange amerikanere i dag anses som det 

basale livsgrundlag. 

Ligeledes er det en del af den amerikanske identitet at kunne købe og dermed eje 

noget. Penge og land blev i nybyggerperioden betragtet ligeværdigt. Begge kunne være en kilde til  

frihed. Og selv i det 20. århundrede, hvor frontieren / det uudforskede land ikke længere fandtes, 

var idéen om land mere klar end nogensinde før.12 

Forfatter og journalist John Gallagher mener, at den store ”flugt” fra Detroit til forstæderne derfor 

ikke kun skyldes problemer i byen, men at flytningen i ligeså høj grad var præget af den 

motiverende drøm om muligheder, som forstaden modsat byen kunne tilbyde. Den amerikanske 

drøm havde med andre ord rykket sig. 

I årene mellem 1900 og 1950 blev der bygget hundredetusinder af huse i byen Detroit. 

Mange af husene var tiltænkt arbejdsfamilier. Det var små huse, som blev klemt ind alle vegne. 

Men de huse, man byggede i forstaden, var store, her var luft og plads i modsætning til i byen. 

Desuden opfyldte de en masse moderne behov, der opstod efter 1950'erne, f.eks. havde mange af 

dem indbygget garage, som ikke var i de andre huse. Plads og ejerskab blev en stor 

motivationsfaktor netop i efterkrigsårene, ikke mindst fordi det var en reel mulighed for mange. 13

11 Cullen s. 38
12 Ibid s. 137 + 143
13 Shrinking Cities. s. 41-42
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Bilisme på godt og ondt

Da økonomien boomede, fik mange råd til at købe et større hus. Samtidig blev det mere almindeligt  

for privatpersoner at eje en bil, hvilket gjorde det muligt at erhverve sig et hus uden for byen. Bilen 

blev dermed et symbol på privatsfæren, da man kunne trække sig væk fra byens hektiske liv. ”Like 

the house, the car became widely celebrated as an emblem of democracy even for those who had 

not yet acquired one.”14 Uden en bil var man uden for indflydelse, da den blev betragtet som dels et 

velstandssymbol dels en frihed til at kunne bevæge sig. Men privatbilismens udbredelse havde 

derfor også negative konsekvenser, da det ikke var alle, der havde råd til en bil. Det skabte en 

klasseforskel mellem de mennesker, der forblev i byen og dem, der flyttede til forstæderne. Det var 

de mest velstillede, der flyttede fra byen, og forstæderne blev det nye ideal. Privatbilismens 

udbredelse havde derfor afgørende indflydelse på decentraliseringen og dermed byens forfald.

”Not TV or illegal drugs but the automobile has been the chief destroyer of American 

communities”15 Sådan siger byplanlægningskritiker Jane Jacob temmelig kontroversielt i sin bog 

”The dark Age Ahead” fra 2004. Men i sin formentlig mest kendte bog ”The Death and Life of 

Great American Cities” fra 1961 forklarer hun de ødelæggende strukturer. Hun mener ikke, at bilen 

er årsagen til decentralisering og forfald, men at den er et symptom på dårlig byplanlægning. Hun 

anfægter, at mange byplanlæggere tror, at det at skabe en god by er at skabe en god trafik. Men et 

godt bymiljø er så meget mere end det.16 Har man kun trafikken for øje, glemmer man det 

væsentligste. Nemlig livet i gaderne, som bl.a. er det, der gør, at man føler sig tryg. Det er ironisk, 

at bilen i Detroit i dette perspektiv på en gang blev byens velgører og banemand. 

Mellem 1950 og 1970 blev antallet af familier, der ejede mere end én bil fordoblet. Samtidig blev  

byens befolkningstæthed i stigende grad opfattet som noget negativt, der kunne virke ikke blot 

intimiderende på privatsfæren, der pludselig var meget vigtig, men også blev billedet på noget 

farligt, nu hvor en atombombe kunne udslette en hel by på en gang. Der blev derfor bygget 

motorveje i massevis, som for dem, der ejede en bil og havde råd til et hus i forstaden, blev 'Vejen 

til frihed'. ”Leaving downtown behind has released citizens from the bounds of civic duty and 

propriety, releasing a flood of narcissistic energies.” 17 Og narcissistisk var den amerikanske drøm 

om det gode liv i forstaden, ikke mindst fordi den ikke var solidarisk. Dette er bl.a. et udtryk for det, 

14 Cullen. s. 149, l. 37-38
15 Jacobs, Dark age ahead, 37, l. 20-21
16 Jacobs, Death and life..., s. 7
17 Shrinking Cities, s. 53
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man kalder amerikansk individualisme, som igen har rødder i den amerikanske 

uafhængighedserklæring og troen på, at enhver er sin egen lykkes smed. 

For de mange sorte mennesker, der flyttede til Detroit lokket af produktionsboomet, 

var Detroit et håbets land. Ikke bare fordi de kunne få et job, men fordi de politiske forhold her var 

langt bedre end dem, der var i syden, hvor mange af de sorte kom fra. Så uanset om man var sort 

eller hvid eller noget tredje, havde alle den samme drøm om det gode liv til fælles. Men for mange 

af de afro-amerikanske familier forblev drømmen en drøm.18

Diskrimination og segregering

Thomas S. Sugrue argumenterer i sin bog ”The Origins Of The Urban Crisis” for, at en af de mest 

tabubelagte årsager til Detroits krise, der begyndte allerede i midten af det 20. århundrede, er en 

konsekvens af to af de største uløste problemer i amerikansk historie. For det første, at kapitalisme 

genererer ulighed, og for det andet, at afroamerikanere i langt større omfang har været udsat for 

denne ulighed. Sugrue argumenterer endvidere for, at begyndelsen til Detroits forfald af denne 

grund kan dateres meget længere tilbage, end man oftest har antaget.19 

Han mener, at racediskrimination var en del af hverdagslivet for mange mennesker i 

Detroit. Han forklarer også, at mange hvide mennesker sandsynligvis ikke har været klar over de 

politiske og sociale konstruktioner, der gjorde det sværere, for ikke at sige umuligt, for mange 

afroamerikanske familier at følge de samme drømme som hvide familier. Dette gjorde også, at  

hvide mennesker i højere grad blev associeret med det at være amerikansk og det at udleve den 

amerikanske drøm. Der var ganske enkelt en tro på, at det at ”være ægte amerikaner var lig med at 

være hvid.”20

På grund af den øgede tilflytning, der fandt sted i Detroit i forbindelse med byens 

økonomiske vækst, manglede der boliger i Detroit, hvilket dels førte til, at mange boligområder 

blev opført på ingen tid samt, at mange afroamerikanske familier, der kom fra syden, blev nødsaget 

til at flytte ind i hidtil hvide boligkvarterer. Dette medførte til gengæld, at den ”hvide elite” så tidligt  

som i årene før første verdenskrig begyndte at flytte ud til forstæderne, hvilket med tiden skulle vise 

sig at være en meget tvivlsom udvikling for byen.21 

18 Sugrue. s. 30
19 Ibid. s. 5
20 Ibid. s. 9, l. 8.
21 Poremba, s. 98
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 Det var dog først i efterkrigstiden, at denne tendens blev tydelig, da det fortsat 

primært var hvide, der havde mulighed for at forfølge drømmen om forstaden. Drømmen var én 

motivationsfaktor, men man kan også argumentere for, at hvide med mulighed for det flygtede fra 

byens stigende problemer, optøjer og kriminalitet, også omtalt som 'The White Flight', som jeg i det  

følgende vil beskrive.22 

Særligt synes hvide mennesker at have følt sig truet af de mange afroamerikanske 

familier, der kom til byen i mellemkrigstiden. Segregeringen mellem befolkningsgrupperne blev 

tydeligere, som årene gik. Mange af de nytilkomne sorte blev samlet i et nybygget område i byens 

sydøstlige side – et område, som de selv, formentlig med et ironisk islæt, kaldte Paradise Valley. De 

hvide nabolag var de mest opdelte, da der stort set kun levede hvide mennesker her. I perioden 

omkring 1940 kunne man køre meget langt i hvide områder uden at støde på et sort menneske. 

Mulighederne for at købe ejendom var stærkt svækkede for Detroits afroamerikanske 

befolkning. Èn ting var, at sorte ofte havde lavere betalte jobs end hvide, en anden ting var, at det 

samme hus ofte var dyrere at købe for en sort familie, end for en hvid. Ud af de ca. 186.000 huse, 

der blev bygget i Detroits forstæder i løbet af 40'erne, var kun omkring 1.500 mulige at købe for 

sorte. De nye huse blev åbenlyst markedsført til hvide bl.a. af frygt for, at der skulle flytte sorte ind i 

hvide kvarterer. Det handlede ikke om, at sorte foretrak at bo i ghettoer som Paradise Valley, sådan 

som en del hvide yndede at fremstille det. Det var tværtimod resultatet af et direkte partnerskab 

mellem regeringen, de lokale banker og ejendomsmæglerne. I samarbejde havde de udarbejdet et 

kort, hvor de markerede områder fra A til D, der inddelte områder i raceforhold samt økonomiske 

og etniske forhold. Folk fra C- og D-områder ville få meget svært ved at få et lån i en bank. Denne 

racistiske diskrimination kalder man for redlining, da D-områder var markerede med rødt.23 Stort set 

alle områder udviklet mellem 1940 og 1947 i Detroitområdet besad racistiske restriktioner, der 

kunne lyde som følgende: ”Shall not be used or occupied by any person or persons except those of 

the Caucasian race.”24 Drømmen om det gode liv var på den måde kilde til stor frustration for sorte 

mennesker i Detroit, som det også har været tilfældet i andre byer, og man kan sige, at Detroits 

tilnavn Demokratiets arsenal var temmelig ufortjent. 

Men selvom de forskellige racer ikke delte boligkvarterer, mødtes de i stigende grad 

på de industrielle arbejdspladser. Ford var blandt de mest imødekomne arbejdsgivere, når det kom 

22 Shrinking Cities. s. 23
23 Sugrue s. 43
24 Ibid. s. 44
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til sorte ansatte, og omkring 1940 var 12 % af de ansatte hos Ford afroamerikanere. De havde dog 

for det meste de laveste og farligste jobs.25 

Det gjorde det heller ikke nemmere for de sorte industriarbejdere, da fabrikkerne på 

grund af pladsmangel også begyndte at flytte deres virksomheder ud i forstæderne.26 Nogle flyttede 

endda mange kilometer væk, hvilket gjorde det håbløst for dem, der ikke ejede en bil. Mange 

arbejdere flyttede med, men mange havde som sagt ikke mulighederne herfor. 

Sammenstød

Det var som følge af den generelle ulighed langt fra uden problemer, at sorte og hvide mennesker 

arbejdede sammen, og spændinger mellem de forskellige racer steg yderligere under krigen. Den 

20. juni 1943 kulminerede spændingerne i et af de værste optøjer i USA i det 20. århundrede. Om 

aftenen opstod der uroligheder og kamp mellem sorte og hvide unge mennesker. Tidligt den næste 

morgen var urolighederne helt ude af kontrol, og store hvide forsamlinger angreb sorte, mens sorte 

angreb hvide bilister på vej til arbejde. Sent på dagen fik politiet genoprettet roen, men mange 

politibetjente havde åbenlyst sympatiseret med hvide oprørere, hvilket havde gjort kampen ulige. 

Samlet set havde døgnets uroligheder kostet 34 mennesker livet, heraf 25 sorte. I alt var 675 

alvorligt såret og 1893 var anholdt. Selvom roen blev genoprettet, ulmede de mange forskellige 

agendaer, politiske holdninger og livsvilkår, som Detroits indbyggere havde, og en fremtid i 

harmonisk udvikling var derfor usandsynlig.27

Den manglende ulighed i et ellers blomstrende USA førte til endnu en amerikansk 

drøm. Drømmen om lighed, som Martin Luther King stod i spidsen for. Hvad mange ikke ved er, at 

han holdt sin verdensberømte tale 'I have a dream' første gang i 1963 i Cobo Hall Downtown 

Detroit efter at have ledt 125.000 mennesker op ad Woodward Avenue i en borgerrettighedsmarch. 

Martin Luther Kings kamp for retfærdighed skabte en stigende bevidsthed i befolkningen om 

uligheden i samfundet. Han indgød den sorte del af befolkningen selvtillid og modstandskraft og 

lod dem vide, at drømmen om frihed var for alle. Drømmen om lighed blev en forudsætning og et 

krav, der øgede spændingen mellem sorte og hvide, samtidig med at de hvide langsomt sivede ud af 

byen og væk fra problemerne. Derfor var det ikke nogen overraskelse, da det andet store oprør i 

25 Ibid. s. 24-25 
26 Ibid. s. 129
27 Sugrue. s. 29
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Detroit fandt sted i 1967. En uges voldsomheder fulgte i hælene på en politirazzia i en smugkro, et 

sted hvor der drikkes alkohol uden tilladelse. 43 blev dræbt under uroligheder og 467 slemt sårede. 

De materielle skader var uoverskuelige. Hundredvis af hjem og tusindvis af butikker lå i ruiner. Og 

selvom segregering allerede var en realitet i Detroit, så førte denne begivenhed til yderligere 

kløftdannelse mellem de forskellige racer, hvilket igen førte til det forladte og kriseramte Detroit, vi  

kender fra slutningen af det 20. århundrede. Som følge af byens gradvise tømning steg 

kriminaliteten desuden voldsomt, hvilket gav Detroit et nyt tilnavn, som denne gang var knap så 

flatterende, nemlig Detroit Murder City.28 

Afindustrialisering 

Definitionen af afindustrialisering er et omfattende fald af investeringer i et lands grundlæggende 

produktionsaktivitet. En af årsagerne til USA's afindustrialisering er, at lønningerne i takt med 

velfærdsboomet er blevet højere end i eksempelvis asiatiske lande. Grunden er altså ikke, at firmaer,  

som f.eks. General Motors og Ford Motor Company, holdt op med at investere. De investerede blot 

i stigende grad uden for USA.29

Afindustrialisering kan være omfattende og ødelæggende for et samfund, som det 

f.eks. er tilfældet i Detroit, hvor så stor en del af byens indbyggere var afhængige af samme 

industriområde, som her især bilindustrien. Afindustrialisering, nedskæring og flytning af store 

arbejdspladser har konsekvenser, der rækker længere end til blot periodevis arbejdsløshed. Dette er 

vigtigt for at forstå, hvorfor Detroit, der oplevede en voldsom højkonjunktur som Dynamic City 

endte som Murder City. ”Workers and their families suffer serious physical and emotional health 

problems when their employers suddenly shut down operations, and the community as a whole 

experiences a loss of revenue needed for supporting police and fire protection, schools and parks.”30 

Når afindustrialisering i sidste ende har den effekt, at den påvirker  samfundets udøvende magt 

negativt, samtidig med at de dårligst stillede lades i stikken, er det næsten en uundgåelig 

konsekvens, at kriminaliteten stiger.

Målinger har vist, at arbejdere, der har mistet deres job i bilindustrien, sjældent finder 

et job, der kan måle sig med det tabte. I gennemsnit har de fleste to år senere fået et arbejde, der  

28 Shrinking Cities. s. 68
29 Bluestone s. 6-7
30 Ibid., s. 11, l. 15-18
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giver      43 % mindre i løn, hvilket nødvendigvis vil skabe en voldsom forringelse af 

levestandarden.31 

Forholdene under den krise, der ramte Detroit og mange andre industrialiserede byer i 

midten af det 20. århundrede, og som for så vidt stadig eksisterer, sammenlignes af indbyggere, der 

kun har oplevet nedgang i Detroit, med depressionen i 1929. I dokumentaren Detropia fortæller 

ejeren af jazzklubben Ravens Lounge om, hvordan hans forretning er blevet forringet som resultat 

af flugten til forstæderne og afindustrialiseringen. Han forklarer, at tilstandene er ligesom under 

depressionen, men at myndighederne ikke udtrykker dette klart, alene for ikke at skræmme folket. 

Det er selvfølgelig hans holdning. Men når man ser nærmere på forholdene, står det klart, at mange 

menneskers liv procentvis er blevet ligeså forringet som for folk under depressionen.32

I Detroit mærkede man allerede tilbagegangen så tidligt som i 1958. I løbet af 50'erne 

faldt befolkningen med ca. 200.000 mennesker. Tilbagegangen og afindustrialiseringen i USA 

mærkede man mange steder, men få steder så dramatisk som i Detroit, hvor 15 % af arbejdsstyrken 

blev arbejdsløse. Det var tydeligt at se de negative effekter af byens primære afhængighed af 

bilindustrien. Udover den nævnte flytning af mange fabrikker skabte den eskalerende teknologiske 

udvikling, der startede med samlebåndet, problemer. Robotter og moderne teknologi overtog i 

stadig stigende grad arbejderens arbejdsområder.33 

Detroit er sammen med andre industrielle byområder i det såkaldte Rustbelt (ordspil 

over området, der kaldes Frostbelt, men som på grund af netop afindustrialiseringen bliver til 

Rustbelt), en konsekvens af eller offer for globaliseringen. Hvis globaliseringen ikke var en realitet, 

ville de store industrimastodonter i Detroit og det øvrige USA ikke investere i produktion i 

eksempelvis Asien, hvor arbejdskraften er billigere. Det er ironisk eller måske tragikomisk, at 

Detroit, der på alle måder var førende inden for første fase af globaliseringen, pludselig skulle ligge 

bagest.34  

Oliekrisen i 1973 stillede bestemt heller ikke den amerikanske bilindustri i en bedre 

position. Mange af de amerikanske biler var eksempelvis langt mindre brændstoføkonomiske end 

de mindre og billigere biler, der på dette tidspunkt blev produceret i Asien. I løbet af 50'erne havde 

31 Ibid. s. 10
32 Detropia
33 Poremba, s. 130-131
34 Shrinking Cities, s. 63-64
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amerikansk bilproduktion stået for 95 % af det amerikanske marked, men ved udgangen af 70'erne 

var ca. 25 % af det samlede marked import. 35 

Kapitalismens mentale krise

Afindustrialiseringen, forstadsflugten og segregeringen har med andre ord sat sine tydelige spor i 

det Detroit, der engang var det 20. århundredes hovedstad, og flere steder fremstår byen i dag som 

et deprimerende monument over fortidens storhed: Nogle steder kan byen endda næsten forveksles 

med en efterladt krigszone. I skarp kontrast til byens status i 1930'erne som verdens hurtigst 

voksende by er Detroit i dag den hurtigst skrumpende by i USA med over 100.000 forladte hjem og 

tomme grunde.36 

I forsøget på at forstå hvorfor det er gået så galt, som tilfældet er i Detroit og i andre 

lignende industriområder i den vestlige verden, er det interessant at konstatere, at sociolog Amitai  

Etzioni og forfatter George Gilder f.eks. ikke giver hverken globaliseringen eller kapitalismen 

skylden. Kort sagt mener de, at det kun er  os/dem selv, der er skyld i forfaldet, når de taler om en 

kollektiv moralsk dekadence, der har invaderet samfundet: ”The crisis of American capitalism is  

fundamentally a crisis of spirit, requering a moral solution rather than a purely economic one.”37 Det 

her er skrevet for mere end 30 år siden, men det gør det ikke mindre rigtigt eller interessant, og 

meget tyder på, at der stadig er et mentalt problem, der hjemsøger Detroits borgere. PH.d. og 

professor i amerikanske studier, Jerry Herron, som jeg mødte til et interview i Detroit, har netop 

beskæftiget sig meget med det mentale forhold, som Detroits indbyggere har til byen. Han fortalte,  

hvordan fortidens idé om Detroits blomstrende fremtid på mange måder er en hæmsko for at kunne 

acceptere at leve med den reelle virkelighed: ”Old Detroit has got to go – the idea of the past  

prevents people from seeing the new future.”38  

For selvom udviklingen vendte, og selvom Detroits storhedstid var kort, så husker, 

især amerikanere, Detroit for netop dette. Billedet på den blomstrende fortid holdes nærmest 

krampagtigt fast i forsøget på at gøre det til en realitet igen. Jerry Herron forklarer denne nostalgi  

for fortidens byliv, ikke mindst i Detroit, meget simpelt. Den amerikanske drøm handler i høj grad 

om fremtiden. Og sidst, der var et positivt billede af fremtiden, før det forsvandt ind i nuet, var 

35 Ibid.. s. 68
36 Detropia. 
37 Bluestone, s. 13, l. 12-14
38 Interview med Jerry Herron
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tilbage i mellemkrigstidens Detroit. Han kalder andetsteds Detroit for ”The most fully revealed 

American spot on earth.”39 og mener i forlængelse deraf, at Detroits skæbne er en del af det 

Amerika, der bl.a. har gjort ham amerikansk. Detroits skæbne kunne have overgået så mange andre 

byer, men ingen anden by har været ramt så ekstremt som Detroit. ”The history of Detroit is the 

history of America's confrontation with itself, and all the things we've preferred not to know, and 

how not knowing has made us powerful and hopeful and strong, and also weak and stupid and 

mean.”40 

Amerika er håbet og drømmens land. Ser man Jerry Herrons udtalelse i forbindelse 

med Etzioni og Gilders forståelse af den kollektive mentale tilstand i det afindustrialiserede og 

forfaldne USA, er det tydeligt, at der er en såret drømmer på spil. Dette gør det ydermere interessant 

at se på bl.a. amerikanernes forhold til den reelle historie og den deraf skabte fremtidsforestilling,  

der ikke bare har motiveret, men på visse områder har været grundlæggende for technokulturen i 

Detroit. 

39 Shrinking Cities s. 34-35
40 Ibid. s. 39
19



2. Detroit-techno: en definition

Hvad er techno? Techno er (som oftest) betegnelsen for en musikgenre inden for elektronisk musik, 

der opstod i Detroit fra begyndelsen af 1980'erne til midten af 1980'erne. Der findes i dag mange 

forskellige former for techno, der bl.a. har flere undergenrer. Men Detroit-techno, som i dag er en 

subgenre, anses ifølge forfatter Mathias Hanf generelt for at være den tidligste form for techno og 

dermed udgangspunkt for senere udvikling af techno.41 

Detroit-techno som musikgenre, har jeg erfaret i mit arbejde med kulturen omkring 

den, er vanskelig at definere, som en entydig musisk kategori. Når jeg i min indsamling af empiri i  

Detroit har spurgt ind til, eller blot nævnt ordet techno, har overraskende mange ikke vidst, hvad jeg 

hentydede til, og meget få var klar over, at det er en musikgenre, der er opstået i deres egen by 

Detroit. 

Jeg mødtes til en samtale med Cornelius Harris, der er labelmanager hos Detroit 

technokollektivet Underground Resistance. Han mente, at forklaringen på forvirringen skyldes, at 

ordet techno ikke er opstået naturligt i musikmiljøet, som en afspejling af selve lyden, men 

tværtimod er et resultat af musikkens markedsførelse i Europa – en proces jeg vil vende tilbage til  

senere i min opgave. Af den årsag kender folk i Detroit, ifølge Cornelius Harris ikke nødvendigvis 

det, vi i Europa kalder for techno som techno. 

Cornelius Harris mener, at folk selv vælger betydningen af genren, fordi Detroit-

techno dækker over flere forskellige stilarter: ”There are very different styles of the music – it just  

has the same name. And the name doesn't necessarily speak to what the artist where doing 

musically and creatively.” Ifølge Harris er nogle retninger inden for technogenren tilnærmelsesvist 

uadskillelig fra det, man kan definere som house-musik. Modsat er der andre retninger, som nogle 

ville definere som hip hop. Dette kan være en af forklaringerne på, hvorfor musikken ofte er 

misforstået, som f.eks. den anerkendte musikforfatter Bill Brewster skriver i indledningen til Dan 

Sicko's bog Techno rebels – the renegades of electronic funk: ”rarely has a genre of music been so 

misinterpreted as techno.”42

Men selvom der, jf. ovenstående, kan herske uenighed om, hvordan man definerer 

techno, så er der ifølge post. doc. Richard Pope fra Ryerson University nogle gennemgående 

41 Hanf s. 5
42 Sicko, s. vii
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fællestræk ved musikken: ”The techno sound, (...) is marked by its relative absence of lyrics, its use 

of retrofitted equipment, its 4/4 beat, its repetitiveness, and its modulated industrial noises such as 

alarm bells or sirens, all of which combine to produce a post-human, though funky, musical form 

appropriate to a dystopian environment.”43 Til trods for de forskellige musiske retninger, som Pope 

her mener, at technomusikken indebærer, så er der mange kritikere, der først og fremmest har den 

holdning til techno, at det gennem gentagelsen ”all sounds the same.”44. Men Pope argumenterer 

for, at netop gentagelsen gør den enkelte detalje mere tydelig og er dermed med til at skabe en 

udpræget detaljeopmærksomhed hos lytteren: ”Indeed, it is—at least in part—via its very repetition 

that the music becomes funky and soulful.”45 

Forfatter Ansgar Jerrentrup beskriver i Techno Music: Its Special Characteristics and  

Didactic Perspectives, hvordan han ser technomusikkens kvaliteter i måden, hvorpå rytmiske 

mønstre arrangeres: ”The rhythmic quality of techno does not lie in the time distribution of different  

impulse sounds into patterns and layering of patterns, but rather in the formation of percussivity and 

its sound”46 Han ser netop opbygningen og sammensætningen af de musiske arrangementer som 

det, der vækker lytterens opmærksomhed ikke ulighed de kvaliteter, mange mennesker finder i 

klassisk musik: ”For the exhilarating effect of techno music, one could compare it to excerpts from 

classical music that have similar effects (e.g., Beethoven: conclusion of the Ninth Symphony).”47

Årsagen til de forskellige og modsatrettede lydlige stilarter, der kan spores i 

musikken, kan findes i de mangfoldige musiske inspirationer, som technokulturen trækker på, lige 

fra den soulinspirerede afroamerikanske musikkultur til den eksperimentelle og elektroniske musik, 

der kom fra Europa, hvilket jeg vil komme nærmere ind på.  

Men på trods af, at stilarterne inden for Detroit-techno peger i forskellige musiske 

retninger, så har de det til fælles, at de er vokset ud af det samme samfund som reaktion på 

situationen i Detroit, og de synes derfor også i høj grad at være drevet af fælles ambitioner og 

forestillinger, som blev opfattet nyskabende, som Bill Brewster her giver udtryk for: ”Techno is an 

ambitious sonofabitch it wants to free itself from the baggage of all the world's previous music and 

43 Pope s. 29
44 Ibid. s. 39
45 Ibid. s. 39
46 Jerrentrup s. 74
47 Ibid. s. 73
21



take a few brave steps into the future.”48 Netop begæret for fremtiden synes gennemgående i 

forståelsen af technokulturen, og jeg vil undersøge hvilke inspirationer og kulturelle koder, der kan 

ligge til grund for denne stræben. 

Jeg vil på denne baggrund i denne opgave først og fremmest behandle Detroit-techno 

som en kultur, der gennem musikkens subtekst og æstetik på forskellig vis dækker over nogle fælles 

værdisæt og ønsker, der reflekterer Detroits historie og kriseramte situation. 

Detroits technokultur indebærer elementer af science fiction-prægede visioner for 

fremtiden, men den er også forbundet med drømme om individuel frihed og lighed jf. amerikansk 

historie og kultur, som gennemgået i første kapitel. Jeg vil derfor i det følgende analysere de idéer,  

forhold og værdisæt, der synes at have været grundlæggende for skabelsen af Detroits technokultur. 

Jeg vil tage udgangspunkt i to forhold: Detroits postindustrielle rum som udtryk for det dystopiske 

og de futuristisk prægede drømme som udtryk for det utopiske. På denne baggrund vil jeg 

efterfølgende diskutere om technokulturen er et udtryk for opgør eller tradition.

48 Brewster s. 341, l. 15-17
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3. Detroits postindustrielle rum

”It’s the emptiness in the city that puts the wholeness in the music. It’s like a blind person can smell  

and touch and sense things that a person with eyes would never notice. And I tend to think a lot of 

us here in Detroit have been blind to what was happening around us. And we sort of took those 

other senses and enhanced them, and that’s how the music developed.”49 Sådan fortæller 

technoproducer Derrick May om Detroits tomhed. Men hvordan har det postindustrielle landskab i 

Detroit påvirket Detroits indbyggere, hvis de har været blinde over for realiteterne?

Den historiske udvikling i Detroit har været ekstrem, men at store industribyer i 

Vesten forsømmes, lider under fraflytning, arbejdsløshed og et stigende antal tomme bygninger i 

bymidten er ikke en undtagelse, men en naturlig følge af afindustrialiseringen. Cleveland, Buffalo 

og Pittsburgh er andre store amerikanske byer, der ligesom Detroit ligger i det såkaldte Rustbelt og 

som er blevet særligt hårdt ramt af afindustrialiseringens socioøkonomiske konsekvenser.50

”History is bunk” (bunk forstås som nonsens) – dette skulle en af Detroits mest 

betydningsfulde borgere, Henry Ford, have udtalt. Men det, han i virkeligheden sagde, var: ”History 

is more or less the bunk. We want to live in the present and the only history that is worth a tinker's 

damn is the history we make today”51. Da han sagde det i 1916, var hans virksomhed (Ford Motor 

Company), hans kultur og den by, han levede i, i en rasende udvikling. Det er svært at forestille sig 

nogen i Detroit sige sådan i dag, hvor historien synes på en gang at fylde meget i det visuelle 

landskab samtidig med, at den er som et åbent sår, som tilsyneladende ønskes glemt eller fejet ind 

under gulvtæppet, fordi det peges på et problem, som ingen kender løsningen på.*

Frygten for (for)faldet

Det er mit indtryk, efter at have talt med amerikanere, både bosatte i Detroit og andre store 

amerikanske byer, at de ikke forstår den omvendte og i stigende grad udbredte fascination, 
49 Pope s. 1
50 Hartley
51 Shrinking Cities s. 36
* Det er desuden værd at nævne, at Ford i 1929 etablerede en form for museum til at bevare og udstille genstande, der 

med historisk stolthed bevidner den industrielle revolution. Museet udstiller bl.a. verdens største samling af 
traktorer, glødepærer, køkkenelementer og meget andet, der viser en materialistisk udvikling, som Ford fandt 
repræsentativ. 
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europæere har for Detroit. Amerikanere har tværtimod ofte spurgt mig: ”Hvad i alverden vil du der? 

Byen er død, der er farligt etc.”. De synes ikke, at Detroit er repræsentativ for dagens Amerika. 

Modsat har flere personer i Europa givet udtryk for, at de har et stort ønske om at besøge Detroit. 

Jeg tror, at Detroits historie, fordi den er et resultat af den vestlige kultur, berører os 

alle, men den gør sandsynligvis mere ondt på amerikanerne, fordi den i høj grad, som et resultat af 

Amerikas forankring i den amerikanske uafhængighedserklæring og tro på fremtiden, modsat peger 

på en frygt for, at samfundet ikke kun kan blive ved med at udvikle sig. Professor Jerry Herron 

argumenterer i modstrid med den holdning, at Detroit ikke er repræsentativ for, at den netop er: 

”Detroit is the most representative city in America. Detroit used to stand for succes, and now it 

stands for failure. In that sense, the city is not just a physical location; it is also a project, a 

projection of imaginary fears and desires”52Netop fordi Detroit engang var billedet på den 

amerikanske drøm, økonomisk vækst og muligheder for at skabe det lykkelige liv, så er kontrasten, 

byens nuværende tilstand, jf. Herron, et hint om, at denne drøm ikke længere findes og måske aldrig 

kommer til det. 

Den socialkritiske forfatter Barbara Ehrenreich sætter ord på denne frygt: ”In the 

middle class there is a another anxiety: a fear of inner weakness, of growing soft, of failing to strive, 

of loosing discipline and will. Even the affluence that is so often the goal of all this striving 

becomes a threat, for it holds out the possibility of hedonism and self-indulgence. Whether the 

middle class looks down toward the realm of less or up toward the realm of more, there is the fear 

always of falling.”53 Ifølge Ehrenreich peger frygten altså indad. Det er ikke kun en frygt om at 

miste eksempelvis et job. Det er jf. Herrons pointe om billedet på imaginære ønsker og rædsler, en 

frygt der peger indad på den kultur, der har skabt og ødelagt Detroit – den samme kultur, som det 

amerikanske folk er skabt af. Frygten er dermed et resultat af en del af den amerikanske mentalitet  

og identitet: ”This is a third world City that WE – not they – made. It's degredation therefore, 

humiliates not only the physical remains ”we” left behind, but also implicates the cultural  

pretensions on which ”our” superiority and insight are founded.”54 Detroit minder sandsynligvis 

derfor mange amerikanere om livets forgængelighed og uforudsigelighed. Ruinerne i byen, kan man 

derfor sige, fortæller om nederlaget af en prætentiøs fortidsdrøm. 

52 Herron s. 9, l. 2-5
53 Ibid. s. 42
54 Ibid. s. 26-27
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Sociologen John Naisbitt ser derfor, hvordan Detroit nu befinder sig i en form for 

tidsmæssig parentes eller bobble, hvor folk fortsat holder fast i det gode fra fortiden og baserer 

fremtidsforestillinger på denne fortid, som dermed fastfryser udviklingen: ”We are living in the time 

of the parenthesis the time between eras. It is as though we have bracketed off the present from both 

the past and the future, for we are neither here, nor there. We have not quite left behind the either/ or 

America of the past – centralized, industrialized, and economically self-contained (…) We are 

clinging to the known past in fear of the unknown future”55 Ruinerne er ikke et billede på den 

kendte fortid, de er heller ikke et billede på den ønskværdige fremtid, de er lige nu en del af Detroits  

nutid, mere end noget andet en påmindelse om denne parentes og om, at nutiden ikke er, hvad den 

kunne have været og de ønskes udslettet og glemt, så fortidens brudte løfter dermed overskrives og 

ikke minder folk om de fejlslåede drømme, der spøger i de historiske bygninger. 

Herron skriver: ”The myths of the past lead not to security, but to a fear of falling.”56 

Ruinerne indebærer en daglig påmindelse om, hvordan fortidens myter ikke blev virkelige og sår 

dermed også tvivl og utryghed omkring samfundets fremtidige fundament. Hvis Detroit er billedet 

på den fejlslåede drøm, så er den også beviset på, at der ikke kan bygges en fremtid på denne drøm. 

Dette kan i sammenhæng med Barbara Ehrenreichs forståelse af frygten for at falde og ikke have 

muligheden for at forfølge en individualistisk stræben, som er en væsentlig del af den amerikanske 

kultur med rødder i den amerikanske uafhængighedserklæring, være en af forklaringerne på, 

hvorfor amerikanere generelt ikke deler entusiasmen for Detroits ruiner med europæere: ”the city in 

it's abandoned and humiliated state – comprehends the most about the crisis that made the american 

century possible, and now (…) makes it unlivable.”57 

Fortidens spøgelse i Detroits bygninger hjemsøger i dette perspektiv nogle 

grundlæggende amerikanske værdier, netop fordi Detroit stod for fremgang og produktion, og 

ydmyger i stedet det, der engang var en af de mest repræsentative amerikanske byer. 

Fornyelse eller forglemmelse

Professor Tim Edensor beskæftiger sig i sin bog Industrial Ruins – Space, Aesthetics and  

Materiality med forholdet mellem rum, tid og æstetik. Hans fokus er, som titlen afslører, primært 

forladte industrielle bygninger. 

55 Herron. s. 137
56 Ibid. s. 20
57 Ibid. s. 116
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Netop fordi de forladte bygninger bl.a. indebærer disse negative konnotationer og 

minder om det, der ikke skete, så er muligheden for at rive bygninger ned og evt. bygge nyt til 

stede. Men det kan ifølge Edensor være en kollektiv forblindelsesproces: ”the smoothing over of 

space also involves the erasure or commodification of the past, and fosters the myth that urban 

development is progressive; and in so doing there is a forgetting that things might be otherwise, that 

elements of the past might have conspired to forge an alternative present.”58

The New York Times bragte i maj 2014 en artikel, hvor der stod, at Obama-

administrationen har nedsat en arbejdsgruppe, der efter en undersøgelse bl.a. anbefalede, at der i 

Detroit skal rives mere end 40.000 forladte bygninger ned pga. svamp, hvilket vil koste mere end 

850 mio. dollars. Rapporten anbefalede også, at forladte industrifabrikker, samlet 559, skulle rives 

ned, fordi de kan udgøre en miljømæssig fare for byen. Journalisten påpegede i artiklen netop disse 

fabrikkers erindringseffekt: ”the hulking remains of factories that dot Detroit, crumbling reminders 

of the city’s manufacturing prowess, must be salvaged or demolished.”59 

Jerry Herron mener, at autoriteterne i Detroit, borgere, virksomheder og iværksættere 

giver udtryk for, at disse ruiner og forladte bygninger, (også dem uden svamp), der stadig potentielt 

kan udnyttes, skal jævnes med jorden under det påskud, at de er potentielle gemmesteder for farlige 

kriminelle. Men dette mener han ikke er den sande årsag. Tværtimod ser Herron netop en 

sammenhæng mellem bygningernes historiske påmindelse som en nedbrydelse af troen på 

samfundets videre udvikling og vækst som den virkelige årsag til, at man fra officiel side ønsker at 

fjerne bygningerne.60 Som jeg understregede med Edensors citat ovenfor, så kan troen på den 

fortsatte vækst af det sunde samfund opretholdes, hvis bygningerne fjernes og ikke dagligt ydmyger 

fortidens myter. 

Professor Jerry Herron mener, at tankegangen om fornyelse af rum er en 

misforståelse. Eksempelvis er The Renaissance Center, der blev opført mellem 1971 og 1977, 

modsat intentionen blevet en fiasko. Som navnet antyder, skulle det imponerende og for sin tid 

moderne high-tech byggeri være med til at skabe en renæssance for Detroit, der allerede på dette 

tidspunkt led under skrumpende befolkning. The Renaissance Center skulle vise, at Detroit ikke var 

overstået. Man ønskede og håbede, at et sådant prangende byggeri kunne fjerne fokus fra det 

58 Edensor s. 141
59 Davey
60 Herron, s. 138
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faldefærdige og pege mod virkeliggørelsen af en lysende og lovende fremtid. Hvis man ikke kan se 

krisen, er den der ikke. Men byggeriet viser netop, at det ikke var en løsning ved hjælp af rum-

fornyelse at lade som om, at byens udvikling gik den rigtige vej. Tværtimod, var området omkring 

The Renaissance Center i mange år et af de mest kriminelle i Detroit.61 

Ifølge Tim Edensor og Jerry Herron er det som gennemgået problematisk at 

overskrive en bys historie ved enten at bygge nyt eller ved nedrivning, da historien vil forblive en 

del af byen – blot usynlig. Men at rive bygningerne ned mener de ikke ændrer ved de strukturer, der 

fik det til at gå galt i første omgang. Ved at give byen en ny krop så fratager man ifølge Herron en 

del af indbyggerne deres omgivelser og identitet, hvilket er med til at øge følelsen af 

fremmedgørelse i byen og dermed også kriminaliteten: ”Citizens are embarked on a process of 

recovery that devolves upon the humiliated body, which becomes the unavoidable subject of 

renewal under information.”62At ændre det fysiske rum er derfor i højere grad en behandling af 

symptomer frem for selve sygdommen. Problemet ligger ikke i det konkrete fysiske rum, selvom 

det sandsynligvis ville være ønskværdigt og lettere at løse problemet på denne måde. 

Nostalgien for fortiden

Hvis løsningen derfor, ifølge Herron ovenfor, ikke er at rive det historiske Detroit ned, hvad skal der 

så til, for at Detroit og dens indbyggere kan komme videre uden at blive negativt påvirket af de 

tomme bygningers konnotationer? I den forbindelse er det interessant at se på, hvilken rolle fortiden 

spiller i nutidens Detroit, og ligeledes hvordan den er til stede i nutiden. 

”The getting over the city and all it stood for and the arrival at the ”perfection” of 

suburbia and ex-urbia have not cured people of their desire for what they (perhaps incorrectly) 

imagine to have gone on in town (…) thus the nostalgia for return”63 skriver Herron og understreger 

dermed, at det netop er denne nostalgiske forestilling om, hvad man tror fortiden indebar, der er 

omdrejningspunktet for skabelsen af nostalgien. En nostalgi, som han ikke mener, opretholdes af de 

tomme bygninger, men bl.a. af medierne.64 

Tim Edensor underbygger Herrons overbevisning. Han kritiserer, hvordan han i 

stigende grad ser, at sociale og kulturelle processer er med til at fjerne selve erindringen fra 

61 Herron.s. 127
62 Ibid. s. 187
63 Ibid. s. 51
64 Ibid. s. 20
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specifikke steder og rum gennem lovgivning, kommerciel tingsliggørelse og den udprægede grad af 

produktion af nostalgi, som nemt eskalerer ikke mindst i medierne.65 For i modsætning til den 

negative effekt, ruinerne har i forhold til at minde om de drømme, der ikke blev virkeliggjort, så 

holder medier og museer mv. fortællingen om fortidens drømme i live. Engelskprofessor Leo 

Braudy forklarer, hvorfor det kan virke tiltrækkende: ”The merchandising of nostalgia, through 

objects that create a false relation to the past plays on the hope that there is somewhere a real  

connection, a golden bough to ease the path back to what has been lost. We can no longer believe, 

without irony and argument, in that american specialness that so suffused the official culture of the 

1950's. But buying a knockoff of an eames chair or tucking into a cheeseburger and large fries at the 

neighborhood Johnny Rocket may preserve the feeling that at least some of it's trappings still have 

the old magic.”66 

Opsummerende kan man ifølge Braudy og Herron antage, at ruinerne i nutidens 

Detroit ”modarbejder” troen på den amerikanske kulturs diskurs, hvor samfundets reproduktion af 

den amerikanske kulturs diskurs opretholdes i en nostalgisk konsumering, netop som Braudy 

understreger, fordi folk gerne vil finde vejen tilbage til dengang, hvor drømmen levede. Herron 

argumenterer dog yderligere for, at det ikke er den konkrete fortid, de nostalgiske fantasier dyrker, 

men indirekte er et udtryk for længslen efter hvordan man i fortiden troede, fremtiden så ud: ”We 

treasure a future that can only be acchieved by retroactive means.”67

I Detroits tilfælde er håbet om, at Detroit kommer tilbage, som det var engang, netop 

et resultat af nostalgiens forblændelse og idealisering af fortiden. Mange husker kun Detroits fortid 

for det unuancerede gode og aldrig det dårlige. Men, skriver Herron, Detroit kommer aldrig tilbage, 

som det var engang og at tro på det er en illusion og en opretholdelse af den amerikanske drøm.68

Jerry Herron forklarede mig, da jeg interviewede ham, at den nostalgi, der hersker i 

Detroit, skyldes en følelse af uretfærdighed og manglende accept af og forståelse for historiens 

forløb og deraf en trang til at give nogle skylden: ”THEY ruined my city”69, det er en måde af 

undsige sig et ansvar, at kigge den anden vej. Men det kommer fortiden ikke tilbage af. ”The 

opponent of nostalgia is history”, forklarer Herron – for at modarbejde følelsen af nostalgi kræver 

65 Edensor s. 126
66 Herron, s. 111
67 Shrinking Cities s. 34
68 Herron, (forgetting machines)
69 Interview med Herron
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det en forståelse af historien. Den kommer ikke ved at rive ruinerne ned: ”Ruins do not merely 

evoke the past. They contain a still and seemingly quiescent present, and they also suggest 

forebodings, pointings to the future, erasure and subsequently, the reproduction of space”.70 Urbane 

ruiner kan med andre ord have både positiv og nødvendig indflydelse på et samfunds selvforståelse, 

helingsproces og altafgørende skabelse af en ny fremtid i det øjeblik, at folk accepterer, at de 

underliggende problemer ikke forsvinder med ruinerne. 

For at vende tilbage til Henry Fords berømte ord om, at ”History is bunk”, så må 

konklusionen være, at historie ikke er ligegyldig, men tværtimod nødvendig for at forstå og tage 

hånd om nutidens problemer for at værdsætte nutiden. ”The ruin of urban space becomes a 

participatory drama: memory versus forgetting, the city dead or the city alive. The trick is seeing 

both at once, and comprehending them as equally true and mutually implicated.”71 Det handler om, 

at se igennem Detroits mange lag og at tage den for både det gode og det dårlige, som byen 

repræsenterer. Løsningen, ifølge Herron, er i dette perspektiv: ”Forget what you remember and then 

maybe you will be able to see where you are.”72 

Det lader til, at det netop er erindringen, der har gjort Derrick May og hans ligesindede blinde 

overfor Detroits tilstand jf. hans udtalelse om at være blind overfor Detroits realiteter. Jeg vil senere 

vende tilbage til, hvorvidt denne nostalgiske forestilling om en utopisk fortid er en del af Detroits  

technokultur. 

3.1 Postindustrialiseringens positive sider 

Technokulturen opstod i Detroits postindustrielle rum. Men hvordan har dette rum, der bærer på 

både håbløshed og nostalgi, fostret og påvirket udviklingen af denne kultur, der, som jeg senere vil 

komme nærmere ind på, i høj grad er præget af håb for fremtiden? Hvordan har Detroit by vækket 

de sanser, Derrick May taler om? Jeg vil i det følgende undersøge forfaldet som kilde til inspiration. 

Tim Edensor argumenterer for, hvordan netop ruiner, både igennem deres historie og 

æstetik, har en positiv og sågar nødvendig indflydelse på samtidskultur på trods af deres 

tilsyneladende manglende funktion, som man bestemt ikke skal underkende. Han vil gerne 

70 Edensor, s. 125
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72 Herron, s. 133
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modbevise at: ”The notion that ruins are spaces of waste, that contain nothing, or nothing of value, 

and that they are saturated with negativity as spaces of danger, delinquency, ugliness and 

disorder.”73 Endvidere påpeger dette tomme negative indhold, der bl.a. i Detroit fylder i det urbane 

landskab, at stedet har en usikker fremtid, hvis overhovedet nogen. 

Men tværtimod mener Tim Edensor at se, hvordan kapitalismens udnyttelse af rum har 

vist, at alle rum kan være nyttige og endda lukrative, fordi han anskuer rum som abstrakte altså 

steder, der ikke nødvendigvis kun kan bruges til et formål, men til mange. Ruiner har tværtimod et 

stærkt kulturelt potentiale både for samtiden, men også fremtiden. 

Dette ser han især muligt, fordi ruiner er forladte steder, der eksisterer på randen af 

samfundet, og derfor hersker andre normer her. Netop aktiviteter, som ikke anskues som værende en 

passende eller tilladt del af det normative samfund, kan føres ud i livet i forladte bygninger og 

grunde uden fare for overvågning og fordømmelse af det øvrige samfund. Hjemløse samt personer, 

der holder illegale fester eller tager ulovlige stoffer, søger tilflugt disse steder, som giver dem en 

form for frirum og grænseløshed.74 Det er måske et sådant frirum, technoproducerne i Detroit fandt, 

når de til tider holdt ”raves” i nedlagte varehuse og lod deres maskinelle og nostalgiske techno fylde 

Detroits gamle industribygninger. 

Den postindustrielle final frontier

Man kan sammenligne urbane områder, der er præget af forladte bygninger, med the frontier, som 

var det uopdagede land, der lå åbent for de første nybyggere i Amerika. De kan bl.a. indbyde til 

impulsivitet, eventyr, håb og skabelse og er på den måde en vigtig kilde til udvikling og kreativitet i  

et samfund.

Den anerkendte Detroit DJ Carl Craig ser, hvordan den affolkede by netop 

eksemplificerer the frontier spirit of the American Dream: "Detroit is a prime example of what the 

propaganda about the US is all about – you have the freedom to do what you want, and to do it on 

your own terms."75 At kunne forfølge sine drømme præcis, som man selv ønsker, fordi der både er 

plads og frihed til det, er ifølge Carl Craig, den forskel Detroit bringer i forhold til en by som f.eks. 

New York, der er både dyr at leve i og samtidig tæt befolket. 

73 Edensor, s. 7
74 Ibid. s. 27
75 Collin
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 ”Detroit is like Titanic above water. Techno city folks, at it's best.”76 sådan beskriver 

technomusiker Derrick May Detroit by, som et skibsvrag, der ligger og rådner, mens han står i det 

gamle faldefærdige Michigan Theater, som i dag bliver brugt til parkeringshus. ”look at it man. 

Can't you see it? Can't you feel it? It's scary. At one time where we are standing were air. People 

were dancing and singing. This was amazing. This was life.” Derefter forklarer Derrick May, at 

hans besøg i denne ruin ikke får ham til at føle sig trist, men tværtimod vred: ”Because nobody 

cares. People in America tend to let this kind of shit die (…) no sort of respect for the history. I 

being techno, electronic, futurist high-tech musician I totally believe in the future. But it is why I  

believe in a historic and well kept past. I believe maybe this (the ruined theater red.) is more 

important like this, because in this atmosphere you can realize just how much people don't care and 

don't respect. And it can make you realize how much you should respect.”77 Det, Derrick May her 

giver udtryk for, er essentielt for den stemning, der præger Detroit, og som, ifølge ham, har været 

motiverende for technokulturen. Derricks citat her er fra 1996 og ikke ulig Professor Tim Edensors 

budskab ca. ti år senere. Edensor advarer mod at nedrive de forladte og historiske bygninger i en by, 

fordi de på trods af deres tilsyneladende tomhed indebærer lærdom og inspiration til fremtidige 

generationer. 

Men på trods af Derrick Mays foragt for dem, der har besluttet at indrette en 

parkeringsplads i det engang så smukke Michigan Theater, så kan man argumentere for, at 

bygningen jo netop er bevaret. I stedet for enten at være blevet revet ned eller stå tom og aflukket så 

involverer den rent faktisk indbyggerne i Detroit i historien. Den lader indbyggerne stå et sted midt 

i mellem at glemme og at huske den fortid, der har skabt den situation, som Detroit og de befinder 

sig i i dag. Som Derrick påpeger, er ruinerne måske med til at få folk til at forstå historien og 

dermed dem selv. 

”I think it has to be said that Detroit is an unrelenting success story (…) What has 

happened is that something extraordinairy and wonderful and unique has happened. Instead of what 

every other city has, we got space! And it's not just space thats empty it's space that's full of the 

artefacts of American industrial culture. It's a place like no other. It provides food for peoples 

imaginations in a way that no other site does. And it has a great deal to do with the insertion of 

urban techno into this cultural and social domain” udtaler Professor Jerry Herron. Herrons 

76 Universal techno
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positivitet står som tydelig kontrast til den negativitet, Detroit ofte forbindes med, ikke mindst i  

medierne. Han er samtidig enig med både Tim Edensor og Derrick May i, hvordan det 

tilsyneladende ubrugelige og forladte skaber en form for kreativitet. De små ting kan være 

afgørende, og hvor plads andre steder er en mangelvare, så er det netop noget, der er i overflod i 

Detroit. Herron argumenterer netop for, at technoen er opstået som en kreativitet ud af de 

muligheder, som Detroits rum skaber. Technoen opstod af gode grunde ikke i en velorganiseret og 

”sund” by, tværtimod.

Technoproducer Juan Atkins har bl.a. givet udtryk for, at han havde muligheden for at 

flytte fra Detroit, men at han valgte at blive: ”I was smack in the middle of downtown, on Griswold. 

I was looking at this building and I see the faded imprint of American Airlines (corporate logo). The 

shadow after they took the sign down. It just brought home to me the thing about Detroit – in any 

other city you have a buzzing, thriving downtown.”78 Juan Atkins valg om at blive kan ses som et 

udtryk for, at byen på trods af forfaldet har vækket en form for lyst eller nysgerrighed i forhold til 

byens skæbne.

Richard Pope, der har undersøgt technokulturens forhold til Detroits dystopiske 

landskab, ser i lighed hermed, hvordan netop det dystopiske har formet technokulturen: ”In Detroit 

techno, the overwhelming affect remains that of dystopia; certainly, there are few moments in which 

a utopian reversal or sublation of the dystopian situation could be said to take place.”79 

Det er interessant, at Pope samtidig nævner det utopiske element i technoen som en 

følge af det dystopiske landskab. Det utopiske – netop som noget uvirkeligt og drømmerelateret – 

kan forstås som en eskapistisk måde at håndtere det dystopiske på. Det utopiske præg, der er i 

technoen, ser jeg derfor som sammenlignelig med den nostalgi som, jf. Herron, holder mange af 

Detroits indbyggere fast i en forestilling om, hvordan fortiden var i håbet om, som tidligere citeret  

af Braudy, at kunne 'ease the path back to what has been lost'. På samme måde ser Pope utopien 

som en måde at kunne udholde at leve i det dystopiske: ”When utopian affects do circulate, they are 

related to a survivalist disposition at odds with modernist utopian striving (though they are perhaps 

associated with a certain melancholia for the demise of the modern project(...)).”80 Netop at 

technoens utopiske element er forbundet med, hvis ikke udsprunget af, en melankoli og nostalgi for 

78 Techno rebels, s. 36. 
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fortiden og den fremtid, det moderne projekt, der ikke blev til virkelighed, er bemærkelsesværdigt.  

Det står i modsætning til den antagelse, at techno er et opgør med fortiden, jf. deres futuristiske 

filosofi og selvpåtagede navn Techno Rebels, hvilket jeg vil undersøge i kapitlet om deres 

futuristiske idéer. Det står måske samtidig i modsætning til den antagelse, at Detroit-techno kun er  

opstået ud af Detroits rum som et udtryk for postindustriel inspiration – men kunne også pege på, at 

technokulturen er opstået som udtryk for eskapisme fra det postindustrielle rum. 

Genlyden af Industri

Den postindustrielle tidsalder og de forladte industribygninger har udover den vestlige verden 

inspireret kunstnere. Inden for musikken er især musik som 'Goth' og 'Industrial' genrer, der er 

inspireret af og videreformidler det forfald, de industrielle ruiner vidner om. Ved at gengive lyde af 

rungende metal og repetitive elektroniske loop genopliver de det liv, der engang fyldte fabrikkerne.  

”Such music conjures 'the post-industrial disappearance of the labouring body against the backdrop 

of vacant factory yards, deserted farms, bleak downtowns, a polluted environment and ever-present 

TV screens.'”81 Tim Edensor mener dermed, at denne genoplivning gennem musikken er med til at 

ophæve det skel, der er mellem netop de forladte og udstødte bygninger, der rummer så mange 

negative associationer og dels nostalgi i forhold til dengang, hvor de endnu var en del af samfundet. 

Steen Eiler Rasmussen skriver ligeledes i Om at opleve arkitektur, hvordan vi oplever 

arkitektur både auditivt og visuelt, og hvordan det påvirker vores samlede følelse af en 

rumoplevelse. Nedlagte kraftværker og fabrikker er med deres sten- eller betonvægge og ikke 

mindst uudnyttet rum selve det postindustrielle samfund, der indbefatter hele den melankolske 

følelse af forfald og destruktivitet, der forplanter sig til noget konstruktivt i menneskekroppen i 

rummet. Vi kan høre bygningerne, når bassen får rustne metalgitre til at ryste, og når synthesizerens 

beat kastes tilbage fra de kolde stenvægge. På den måde får bygningerne liv, omend kun for en 

stund.82 

Technomusikken er inspireret af flere 'Industrial rock music' bands, som f.eks. Joy 

Division, New Order og Einstürzende Neubauten, og man taler desuden om industriel techno og 

industriel elektronisk musik i det hele taget. Især for technokulturen i Detroit har den omfattende 

bilindustri, som er indskrænket, men dog stadig eksisterer, i byen sat sit tydelige aftryk på 

musikken. Man kan på samme måde, som bands tilhørende den industrielle karakter, sige, at 

81 Edensor, s. 41
82 Rasmussen 
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technoen på sin vis gennem den særegne elektroniske maskinæstetik har været med til at holde 

Detroits stolte identitet, de maskinelle samlebånd, i live, sådan som mange af technomusikerne selv 

ønsker at se det, med reference til, at flere har forældre, der selv har arbejdet på bilfabrikkerne.83 

Derved har de i høj grad, som tidligere nævnt, samtidig vedligeholdt en drøm om fremtiden. Ikke 

nødvendigvis at industrien vil genopstå, men at deres repetitive beats måske holder idéen om 

fortiden i live. 

Det er nødvendigt at understrege, at det i Detroits tilfælde ikke er fordi, at 

technoproducerne har boet i ruinerne eller produceret deres musik der. Ruinerne er så mangfoldige i 

Detroit, og antallet af dem er steget stødt siden midten af 50'erne, så de skaber et landskab af ruiner. 

Derfor er følelsen af at bo eller bevæge sig i selve byen som at være i en ghost-town. Ruiner og 

forladte bygninger er rum, der er frataget deres funktion, deres hjemlighed og tryghed i en større 

urban sammenhæng. De står dermed som en slags udstikkende sår, der ofte er forbudte at opsøge, 

fordi de kan være farlige. Netop derfor vækker de, ifølge Edensor, også en nysgerrighed og 

eventyrlyst. 84 Netop som disse 'tomme skaller' står bygningerne som allegoriske indkapslinger af 

fortiden, samtidig med at de, alene gennem deres, omend forfaldne, eksistens er en del af nutiden og 

sågar peger mod fremtiden. Ruinerne er med andre ord tømt for indhold og frie til at blive fyldt med 

den enkeltes fantasier og drømme – eller nostalgi. 

Det ruinfyldte urbane landskab kan dermed på engang skabe inspiration og 

depression, ved både at symbolisere en utopisk fremtid, såvel som en dystopisk og apokalyptisk 

nutid afhængigt af øjnene, der ser. Derudover kan de i kraft af deres indholdsbetydning have 

indflydelse på, hvordan vi tolker fortiden, nutiden og hvad vi ønsker at ændre i fremtiden. 

83 Hanf. s. 31
84 Edensor, s. 25
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4. Technoens futuristiske æstetik

4.1 Fra Motown til techno i søgen efter identitet 
Det var altså i midten af Detroits på en gang deprimerende og inspirerende postindustrielle 

landskab, at Detroits technokultur opstod. Men udover at være influeret af selve tomheden, så var 

der flere andre inspirationskilder, der var afgørende for det udtryk og de idéer, der drev technoen. 

Jeg vil i dette kapitel undersøge nogle af de væsentligste inspirationskilder, og hvordan 

technokulturen har taget dem til sig. 

Den store tilflytning af afroamerikanske familier fra syden til Detroit fik en afgørende 

og unik betydning for Detroits musikalske scene, som hurtigt blev verdenskendt for den originale 

og soulfulde popmusik, der bl.a. tæller Jackson Five, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Diana Ross og 

mange flere. Musikken havde dog større betydning for især den sorte befolkning i Detroit og resten 

af USA: Den blev en stemme for frihed, lighed og retfærdighed og samtidig en kilde til stolthed hos 

den sorte befolkning, der levede med segregering og andre undertrykkende racistiske forhold.85

Motown, der selvfølgelig er en allusion over kælenavnet Motor City Detroit, blev 

etableret af den unge Berry Gordy i Detroit i 1959. Som ung havde han selv arbejdet ved samlebånd 

i bilindustrien, og man kan sige, at han inkorporerede masseproduktion i sin musikproduktion, da 

hans label i den grad udgav hits på stribe i løbet af 1960'erne. Han kaldte sine studier i Detroit for 

Hitsville – ordspil over Nashville, som var centrum for countrymusikken, da han med Motown 

ønskede at skabe et modstykke til hvid musikkultur, noget der tilsvarende kunne samle og 

understøtte den sorte musik og kultur. Ironisk nok var en stor del af Motowns publikum hvide, og 

den dag i dag er det et af USA's mest succesfulde pladeselskaber. Selvom Berry Gordy flyttede 

Motown til Los Angeles i 1972, fordi Detroits stigende kriminalitet og forfald ikke var et frugtbart 

miljø for det blomstrende Motown, så har Motown skabt en kultur og efterladt sig et aftryk i 

Detroit, som stadig er tydeligt og ikke mindst har sat Detroit på det kulturelle verdenskort.86 

Men hvilken betydning har Motown haft for technokulturen? 

Der synes at være uenighed om, blandt Detroits musikere selv, hvilken betydning 

Motown-kulturen, der er indbegrebet af de-glade-60'ere's mentalitet, har haft for den technokultur, 

85 Pjece fra Motown-udstilling
86 Hanf s. 22-23
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der opstod omkring et årti efter, Motown forlod Detroit, men at den har haft en eller anden form for 

betydning synes de fleste musikere selv at mene: ”The music infrastructure has always been here, it  

was laid way before with Motown, funk and jazz”87 sådan fortæller en nuværende technoproducer i 

Detroit. 

Forfatter Dan Sicko ser, hvordan technokulturen er opstået i Detroit netop som følge 

af byens postindustrielle miljø, der har givet ro til skabelsen af en ny kultur. Men han mener 

samtidig, at technokulturen er en modkultur: ”Techno is also in some ways a contrary reaction to 

Detroit, rather than merely a sum of it's influences. Within the African American community was a 

generation of young adults looking to escape the legacies of Berry Gordy and George Clinton.”88 

Flere musikere har jf. Dan Sickos forståelse givet udtryk for, at de med deres musik 

ønskede at bevæge sig væk fra Motown-kulturen, der har haft stor indflydelse på hele 

musikkulturen i Detroit: ”Say what you like about our music (…) but don't call us the new 

Motown.”89 Sådan udtalte DJ'en Blake Baxter istemmende i forlængelse af en britisk artikel i 

magasinet The Face i 1988, der præsenterede techno som en helt ny genre inden for sort musik, der 

for første gang gjorde op med traditionen for soul og funk. Der synes dermed at være et behov for at 

bevæge sig væk fra fortidens Detroit og det Detroit, som Motown stod for. Samtidig anerkender 

flere Detroit-technomusikere, dog modsætningsfyldt, at være inspireret af Motowns funk- og 

soulstil.90 Derfor har denne afstandstagen til Motown måske primært været symbolsk. 

Afrofuturistisk identitet

Technokulturen er, som jeg allerede har været inde på, sammensat af komplekse og modsatrettede 

idéer og indflydelser. Men der er især tre mennesker, der normalt krediteres for technoens opståen, 

og det er først og fremmest Juan Atkins (1962), kaldet the originator, og dernæst Derrick May 

(1963), kaldet the innovator, og Kevin Saunderson (1964), kaldet the elevator.91 

På grund af deres betydning for Detroits technokultur døbte pressen dem desuden 

senere The Belleville Three eller The Big Three, som ordspil over de tre store bilmastodonter, der  

87 Scruggs
88 Sicko s. 11
89 Hanf s. 66
90 Pope
91 Brewster s. 342-343
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har præget Detroits industri. Uden deres idéer og musiske originalitet var der sandsynligvis ikke en 

genre ved navn techno i dag. Ifølge Dan Sicko er May og Atkins to af technokulturens mest 

indflydelsesrige pionerer92, og det er derfor interessant at se hvilke inspirationer, forhold og 

ambitioner, der har drevet dem til at være medskabere af den technokultur, der i dag er et globalt  

fænomen og ikke mindst, hvor de har fået dem fra. 

En af de første afgørende indflydelser, der har inspireret de tre, var et radioprogram, 

der hed 'The Midnight Funk Association' med DJ Charles Johnson, kendt som The Electrifying 

Mojo. Fra 1977 og fremad sendte han sit program fra forskellige radiostationer i Detroit-området 

med en bred vifte af forskellige musikgenre. Meget af det, han spillede, var for de tre unge drenge 

ukendt og åbenbarende, og Mojo og hans udsendelser blev mere end bare en inspiration for 

technokulturen. Hele hans måde at tale, både som ven og vejviser, til sine lyttere på og den form, 

hans program havde, fik afgørende indflydelse på technomusikkens senere budskaber og 

udformning.* Ikke mindst med hans inspiration i funk-bandet Parliament Funkadelic udviklede han i 

sit program en teatralsk futuristisk æstetik, som har inspireret hans lyttere og den senere udvikling 

af technogenrens sci-fi-univers: ”Equally important perhaps, to a future techno sensibility, was the 

mysterious and disembodied persona he cultivated. His publicity photo was simply a darkened 

silhouette, and there is no doubting the seductive, spaced-out authority of his shows.”93 Med spaced-

out, refererer Brewster til de klare referencer til futuristiske og rum-relaterede elementer, som 

Mojos program indebar. 

Programmet startede f.eks. ofte med lyden af et rumskib, der landede og hans 

ord:”The mothership has landed” et andet eksempel på en indledning til hans radioshow er: 

”Welcome to awesome 84 a tripped out prototype of your musical future for the sounds of sounds to 

come (…) direct contact can be made with your generation who has become bored with the 

92 Sicko s. 32
* Det er ikke underligt, at netop et radioprogram skulle få så afgørende betydning for skabelsen af et kulturelt  

fællesskab i det decentraliserede Detroit. Medieprofessor Paddy Scannel redegør i sin bog ”Radio, Television and 

Modern Life”, for mediers betydning for dette: ”Sociability is the most fundamental characteristics of Broadcasting's  

communicative ethos. The relationship between broadcasters and audiences is a purely social one.” På trods af 

afstand og manglende visuel identitet, så kan radiorummet skabe en intim og identitetsskabende kontakt mellem 

lyttere. 
93 Brewster s. 342
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idiosyncratic perpetuation of rhythmetic tradition that has become oblivious to our motors”.94 Han 

præsenterede musikken som en nøgle til fremtiden og som et rumskib væk fra nutiden og fortiden. 

Han talte til Detroits ungdoms kedsomhed og indgød, jf. ovenstående citat, motivation. Andre 

episoder af hans program havde simpelthen navnet Star Wars. 

Mojo spillede alt fra Detroitbaseret soulmusik til europæisk eksperimenterende elektro 

over klassisk, og sågar filmmusik blev kombineret og gav i Juan Atkins og Kevin Saundersons øjne 

musikken noget nyt. Mojos musikformidling var et afgørende spring for skabelsen af techno, især 

fordi han havde en forkærlighed for europæiske elektroniske musikproduktioner, der inkorporerede 

synthesizers, som f.eks. Depeche Mode og ikke mindst Kraftwerk, hvis maskinelle 

instrumentunivers var banebrydende nyt for den amerikanske lytterskare.95

Mojos show var i overensstemmelse med en afrofuturistisk tankegang en term, der 

dækker over en kunstnerisk og politisk æstetik, som netop gennem et teatralsk science fiction 

univers gav lytterne, særligt den afroamerikanske befolkning, en identitet i et fællesskab, der var 

uden for det samfund, som i manges øjne var håbløst og identitetsfrarøvende på grundlag af den 

økonomiske usikkerhed. På en underspillet og legende måde motiverede Mojo sine lyttere til,  

igennem påtagelsen af denne futuristiske identitet, at gøre op med samfundsnormer og i fællesskab 

være med til at skabe en ny fremtid.96 

Radiolegenden The Electrifying Mojo talte især til det sorte lyttende fællesskab for at  

skabe sammenhold og gejst, men også tro på fremtiden i en befolkningsgruppe, der i det kriseramte 

Detroit var mest udsat: ”To the American-African community in America: You must never loose 

your spirit! We have been sold, we have been bought. We have been enslaved, we have been brave. 

No matter what you go through in life, never, never loose your spirit! Because when you loose your 

spirit, you lose your will to live, you lose your ability to dream. No matter what's happening all 

around you, never lose your spirit.”97

Mojos mediterende ord var grundlæggende og motiverende for en stor del af den 

technomusik og sjældne lyrik, der blev produceret mange år senere. Men på trods af, at han særligt 

talte til et afro-amerikansk fællesskab, så havde han også hvide lyttere. Faktisk var hans program 

også banebrydende på denne front, da der på det tidspunkt, da han begyndte at spille, var en 
94 https://www.youtube.com/watch?v=87BsVc7oRds&list=PLRdLIDsaNUdqYYFqa7QeDeoBlyNwWhnkN
95 Hanf s. 45
96 Pope s. 32
97 Hanf s. 47
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adskillende kløft mellem de programmer, der spillede ”hvid” musik og dem, der spillede ”sort” 

musik. Mojo spillede begge dele. Hans medvirken til nedbrydelse af en barriere mellem ”sort” og 

”hvid” musikkultur er sandsynligvis også en af årsagerne til, at technokulturen så hurtigt blev 

adopteret af hvide grupper.98 Det er samtidig paradoksalt, at techno som den første ”sorte” 

musikkultur, der gør op med den ”sorte” musiktradition, netop ved at have så mange europæiske 

inspirationskilder alligevel i sin transformation over atlanten faktisk blev overtaget af ”hvide” 

grupper i så høj grad, at technoens afroamerikanske fortid for mange i dag er ukendt. 

Udover Mojo, så var Motown-fortiden desuden en inspirationskilde i den måde, 

hvorpå technokunstnerne havde inkorporeret borgerrettighedsforkæmpernes slogans og budskaber i 

musikken. Technoproducer Kenny Larkin producerede i 1990 et track, han kaldte 'We Shall 

Overcome', som desuden er navnet på en sang, der i 50'erne og 60'erne var en hyppigt brugt 

protestsang i forbindelse med kampen om lighed, og hvis lyrik Martin Luther King reciterede ved 

sin sidste prædiken før sin død i 1968. Kenny Larkin brugte netop Martin Luther Kings stemme, 

som på nummeret igen og igen messer 'We Shall Oversome'.99

En af de mest kendte og udbredte technosange fra begyndelsen i Detroit er Derrick 

Mays 'Strings of Life', der på mange måder kan kaldes et soundtrack til byen, fordi den på flere 

planer, afspejler situationen i Detroit. På en gang både melankolsk og forhåbningsfuld. Derrick May 

har forklaret, hvad 'Strings of Life' handler om: ”Sometimes I think about my grandfather, my 

mother, my childhood or my idols. 'Strings' was about Martin Luther King. When they killed him, 

they destroyed the hopes and dreams of a generation. It was about the hope in his message.”100 Et 

håb for lighed, som bl.a. Mojo havde inspireret ham til.101 

Det lader til, at technoen har været bevidst om på en gang at viderebringe et håb for en 

bedre fremtid, men især også at komme væk fra den fortid, der har været ødelæggende for Detroit. 

The Electrifying Mojo inspirerede til dette rum i sit program. Han motiverede sine lyttere og gav 

dem både håb og inspiration til, at skabe en futuristisk identitet. Men hvorfor var netop denne 

futuristiske filosofi og æstetik så tiltalende for technokulturens skabere? Jeg vil vende tilbage til  

technokulturens videreudvikling af de futuristiske idéer, som Mojo præsenterede i sit radioprogram. 

98 Hanf s. 48
99 Ibid. s. 67
100 Mccready 
101 Hanf s. 47
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Kraftwerk, robotter og maskinæstetik

Kraftwerk er en tysk musikgruppe fra Düsseldorf, der blev dannet allerede i 1970 og bestod i 

begyndelsen af Ralf Hüttel og Florian Schneider-Esleben, der begge havde studeret klassisk 

musikteori. Tyskland havde allerede siden begyndelsen af det 20. århundrede været platform for en 

betydningsfuld eksperimentel avantgardescene. En pionær på området er den anerkendte komponist 

Karlheinz Stockhausen, der begyndte sit omfattende virke i begyndelsen af 50'erne. Han udforskede 

tidligt teknologiske hjælpemidler til at skabe abstrakte lydprojektioner, der påvirkede forståelsen for  

samspillet mellem rum og lyd. Kraftwerk, hvis navn i øvrigt refererer til et kraftværk, et 

rum/bygning indeholdende maskinteknologiske lyde, var stærkt influeret af Stockhausens 

kompositioner og fik hurtigt i deres karriere en udelukkende instrumental elektronisk lyd.102 

I 1974 udgav de albummet 'Autobahn' og transformerede med ét elektronisk musik fra 

at være en teoretisk og eksperimentel genre til at være rytmisk populær musik, der hittede først og 

fremmest udover Europa. Kraftwerks indlydelse på den vidtrækkende elektroniske musikscenes 

udbredelse i dag må ikke undervurderes, og måske har den været allerstørst for netop Detroits 

techno.* 

Det var i Mojos radioprogram, at Juan Atkins første gang lyttede til Kraftwerk. Det 

var især det tyske bands brug af de syntetiske synthesizere, der gjorde indtryk på Juan Atkins, der 

husker øjeblikket: ”I just froze in my tracks, everything was so clean and precise, so robotic.”103 

Juan Atkins havde lavet musik, primært i garage-funkstilen, gennem hele sin barndom, men blev 

inspireret af Mojos radioshow og guidet til at følge en ny og mere elektronisk retning.  

Det er interessant, at der i virkeligheden er en afgørende forskel i det budskab, 

Kraftwerk gerne ville udsende gennem sin musik og så det budskab, technokulturen tog til sig, når 

den hørte Kraftwerk. Mathias Hanf refererer til den østrigske musikolog, Wolfgang Gratzer, der 

taler om musisk receptionsteori, der forklarer, hvordan betydninger i musikkens lyd såvel som lyrik 

kan få tillagt en ny mening, afhængig af modtageren. Med den i mente så kan man mene, at Juan 

Atkins m.fl. ikke så meget overtog, som de tilpassede, den inspiration de fandt, så den passede til 

102 Brewster s. 343
* Det er interessant, og for mange selv detroitfødte ukendt, er at Kraftwerk selv i høj grad var inspireret af amerikansk  

musik. Tidligere Kraftwerk-medlem Karl Bartos fortæller: ”We were all fans of American music: soul, the whole  
Tamla/ Motown thing and of course James Brown. We always tried to make an American rhythm feel, with a 
European approach to harmony and melody” Så da Mojo var med til, at udbrede Kraftwerk i USA, blev amerikanske 
musikere i virkeligheden også inspireret af deres egen tradition i forklædning. 

103 Brewster, s. 345
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deres eget kulturelle ståsted og overbevisning: ”Electronic music acquired a new cultural identity  

through it's reception in Detroit. Such themes as industrial Decay, racial tensions or the notion to 

escape all by seeking refuge in one's own futuristic ideas conformed to Detroit.”104

Menneske- og maskinæstetikken, som især Juan Atkins var inspireret af, var tydelig at 

finde hos kraftwerk, ikke mindst ekspliciteret med deres album Mensch Maschine fra 1978. Dog 

ønskede Kraftwerk med dette album at sætte fokus på at advare mod teknologiseringen af det 

moderne samfund – helt specifikt at stoppe en sammensmeltning af menneske og maskine, hvilket 

ikke var den mening, Juan Atkins tog med sig i sin æstetik, hvor han modsat priser 

teknologiseringen og muliggørelsen af en sammensmeltning af menneske og maskine. Dette kan 

bl.a. fornemmes i hans kunstnernavn Cybotron, der er en sammensmeltning af ordene cyborg og 

cyclotron.105 

Tricia Rose, der er professor i afrikanske studier, mener, at den inspiration, mange 

amerikanske musikere fandt i Kraftwerks robotæstetik, var en forståelse af dem selv som værende 

robotter, netop på grund af den outsider-rolle, de selv påtog sig for at tage afstand til samfundet: 

”Adopting ‘the robot’ reflected a response to an existing condition: namely, that they were labor for 

capitalism, that they had very little value as people in this society. By taking on the robotic stance, 

one is ‘playing with the robot’. It’s like wearing body armor that identifies you as an alien: if it’s 

always on anyway, in some symbolic sense, perhaps you could master the wearing of this guise in 

order to use it against your interpolation.”106 Ifølge Tricia Rose blev robotæstetikken i Detroit brugt, 

modsat Kratwerks budskab, som et værn eller en redning fra det omkringliggende samfund. På den 

baggrund ser jeg, hvordan technomusikerne igennem robotæstetikken har forsøgt at skabe sig en 

identitet, jf. den de fandt i Mojos program, fordi de, som også Rose giver udtryk for, har følt sig 

magtesløs i den økonomiske krise i Detroit. Detroits smuldrende fundament har medført en 

kollektiv identitetskrise. Dermed ser jeg også robotæstetikken som et muligt påskud for eskapisme 

fra fremmedgørelsen. 

Professor Hillegonda Rietveld argumenterer ligeledes i Rave culture and religion for, 

at mand-maskinæstetikken dækker over en samfundsrelateret identitetskrise. Hun mener, at 

technokulturen kan forstås som en spirituel grænseflade mellem mennesker og maskiner og at netop 

104 Hanf. s. 41
105 Ibid. s. 42
106 Pope, s. 32
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dette forhold mellem mennesker og maskiner er opstået som reaktion på det postindustrielle 

samfunds informationsrevolution og en deraf opstået identitetskrise.107 Ikke ulig Roses forklaring så 

kan man se menneske-maskinæstetikken som et redskab til at håndtere en sådan identitetskrise. 

”Almost nostalgic for a futurist past, techno music channels this identity crisis.”108 

Det er interessant, at Rietveld ser technoens futuristiske element som et udtryk for en 

nostalgi, fordi det er et paradoks i technokulturen, at den på en gang dyrker den futuristiske æstetik 

som en længsel efter fremtiden, men samtidig får denne længsel en nostalgisk form på trods af, at 

det ikke har fundet sted. 

Jeg var tidligere inde på, jf. Herron og Braudy109, hvordan mange mennesker kan føle 

en nostalgi for fortiden netop i søgen efter en tryghed, som samfundet ikke længere giver, men som 

var i Detroit i 50'erne. Når Rietveld kalder technoen nostalgisk for en futuristisk fremtid, så ser jeg 

technoens dyrkelse af den futuristiske æstetik som den samme nostalgiske længsel efter en lys 

fremtid. I stedet for at dyrke noget, der har relation til 50'erne, så dyrker disse personer futurismen, 

men begge dele kan ses som et udtryk for eskapisme fra nutidens postindustrielle rum og samtidig 

en mulig søgen efter identitet jf. Tricia Rose. 

Forfatter Graham St John skriver i overensstemmelse hermed, at technoens nostalgi 

afslører en techno-primitivisme, der fungerer som tool of authentification for den ungdom, der 

levede (eller måske stadig gør?) under en teknologiseringstrussel af samfundet.110 

4.2 Third wave – Individets tidsalder

Forholdet mellem mennesker og maskiner har siden industrialiseringens komme både fascineret og 

skræmt mennesket. Men især med de italienske futurister, der med Filippo Marinetto (1876-1944) i 

spidsen i 1909 skrev det futuristiske manifest, blev forbindelsen mellem mennesker og maskiner 

forbundet med en drift mod fremtiden og en nedbrydning af grænser mellem tid og rum. 

Manifestets vers 8 fastslår desuden en væmmelse ved fortiden: ”Vi står på århundredets yderste 

forbjerg!... Hvorfor skulle vi skue tilbage, når vores begær er at nedbryde det umuliges gådefulde 

porte? Tid og rum døde i går. Vi lever allerede i det absolutte, fordi vi har skabt evig, 
107 John s. 48-49
108 Ibid. s. 55
109 Herron, s. 111
110 John, 
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allestedsnærværende fart.”111. Juan Atkins har sandsynligvis fundet en form for mening i de 

italienske futurister, netop jf. den identitetskrise, som både Rose og Rietveld mente at se. Med 

tydelig reference til manifestet har Juan Atkins udtalt:” We are at the forefront here, when the new 

technology came in, Detroit collapsed as an industrial city, but Detroit is Techno City.”112

Han påfører dermed Detroit som by sin egen illusion om Techno City. Det var derfor 

langt fra blot de dragende synthesizers og hypnotiserende robotlyde hos Kraftwerk, der inspirerede 

Juan Atkins til selv at skabe denne form for futuristisk klingende elektronisk musik. 

Detroit-techno er generelt anerkendt som en kultur, der har et ambivalent forhold til 

teknologi.113Juan Atkins har fortalt, at han var meget inspireret af science fiction og forfatteren 

Alvin Tofflers bog The Third Wave, der udkom i 1980.114

Juan Atkins, der i denne sammenhæng uden sammenligning er den mest 

indflydelsesrige af technoens ophavsmænd, havde en passion for de idéer, Alvin Toffler havde om 

de konsekvenser, den massive afindustrialisering havde og ville få på hele det vestlige samfund og 

ligeledes hans tro på den fremtid, der vil komme efter den såkaldte krise.115  

I bogen beskriver Alvin Toffler, hvordan samfundet kan inddeles i perioder: First, 

Second og Third Wave. Hvor første bølge er jorddyrkningsfasen, anden bølge er den industrielle 

tidsalder og tredje og kommende bølge er den, der begynder nu med teknologiseringens tidsalder. 

Bogen er med andre ord en slags fremtidsforudsigelse, men den handler om håb og præsenterer en 

fremtid, der bliver bedre end nutiden, måske en utopi? 

Alvin Toffler skriver i indledningen: ”The Third Wave shows us these new potentials. 

It argues that, in the very midst of destruction and decay, we can now find striking evidences of 

birth and life. It shows clearly and, I think, indisputably, that – with intelligence and a modicum of 

luck – the emergent civilization can be made more sane, sensible and sustainable, more decent and 

more democratic than any we have ever known.”116  

111 Marinetti
112 Hanf, s. 52
113 Pope, 
114 Ibid. s. 30
115 Hanf s. 50-51
116 Toffler, s. 3
43



Men, understreger Hanf, det er ikke kun en glorifiserende fremtidsspådom: ”Toffler spoke of 

disorientation, insecurity and an inability to act due to an overdemanding of the individual.” 117

Det er interessant at hænge lidt ved technokulturens opfattelse af individet. Dan Sicko 

mener netop i forbindelse med individet at se, at technokulturen med inspiration i Alvin Tofflers  

teorier gennem sin musik sender det samme budskab som Toffler: ”While tofflers description may 

evoke a different image than musicians with unconventional instruments, the common ground is a 

simplification of technology and an emphasis on maximizing the potential of the individual”118 

Individet er, måske ikke overraskende, i fokus i lighed med individets rolle i den amerikanske drøm 

og kulturelle mentalitet. Individet er, som før nævnt, kernen i den amerikanske 

uafhængighedserklæring, og individets frihed spiller dermed en vigtig rolle i amerikansk kultur.  

Men som førhen beskrevet, så er individet måske i fokus i technokulturen på grund af en følelse af 

identitetsfrarøvelse, som den socioøkonomiske krise i Detroit har skabt. Som Pope udtrykker det: 

”it is not surprising that artists of the city would give body to this experience, even or precisely as it 

undermines the ability of the individual to integrate its experiences as belonging to a self-identified 

monad.”119 Eller måske er individet i fokus, fordi det ligger så dybt i den amerikanske kultur? 

Denne individualistisk-futuristiske tilgang til fremtiden var i konteksten af Detroits 

postindustrielle landskab, ifølge Juan Atkins, relevant, da han ligesom mange andre unge i Detroit 

søgte efter håb for fremtiden. Han adopterede Alvin Tofflers teori og gjorde den til rammen om sine 

egne drømme for fremtiden og desuden hans musiske budskab: ”Futuristic issues next to social 

troubles or an album entitled Cyber Ghetto revealed concepts inspired by Toffler; so did the name 

'Cybotron', a portmanteau of the words cyborg and cyclotron.”120 Hanf ser dog mest tydelig Juan 

Atkins' inspiration i Alvin Tofflers teorier i hans berømte nummer 'Techno city' fra 1984, der som 

endnu et tilnavn til Detroit, der ifølge ham, udødeliggør Techno City som hovedstaden i fremtidens 

realisering af Third wave, altså den teknologiske tidsalder, der følger efter den industrielle.121

Toffler skriver i Third Wave, at denne forestilling eller drøm, som skal realisere Third 

Wave, endnu ikke har et klart fastlagt program, men at den røde tråd i hans forestilling af den 

fremtidige samfundsændring ligger i en aktiv stillingtagen til hvem, der skal bestemme: ”The 

117 Hanf. s. 50
118 Sicko, s. 12
119 Pope
120 Hanf, s. 50
121 Ibid. s. 51
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techno-rebels argue that either we control technology or it controls us – and that ”we” can no longer 

simply be the usual tiny elite of scientists, engineers, politicians, and businessmen.”122

Toffler giver udtryk for et opgør med det eksisterende samfund uden at komme med et klart 

program for, hvordan dette skal udføres. Tofflers teorier fremstår derfor som en utopisk (og måske 

nostalgisk?) stræben efter en individuel frihed, der ikke er underlagt samfundets elitære hierarki,  

som han beskriver. Det er et tegn på, at technokulturen har stræbt mod en fremtid, hvor individet 

igen kunne blive frit.123 Jeg vil i det følgende komme nærmere ind på disse tegn, og desuden 

hvordan en eventuel kritik af nutidens samfund kommer til udtryk. 

Fremtidens utopia findes

Den franske filosof Jean Baudrillard beskriver i sin bog 'America', hvordan USA hverken er drøm 

eller realitet, men et sted, hvor folk opfører sig som om, at netop Utopia allerede eksisterede. Det er  

på en gang praktisk og velorganiseret, og samtidig så består fundamentet for en stor del af drømme. 

Det amerikanske samfund er i hans diskurs fiktion, og han beskriver undrende og imponeret, 

hvordan verden drejer sig om og forstås ud fra eksempelvis en amerikansk luksusbil, en tilfældig 

forstad eller en ubetydelig tegneseriestribe i langt højere grad, end hvad eksempelvis europæisk 

historie har af indflydelse på amerikaneres forståelse af nuet, såvel som fremtiden.124 

Baudrillard bruger begreberne simulation og simulacrum, som han introducerede i 

Simulacres et Simulation fra 1981. Begrebernes betydning adskiller sig fra hinanden ved, at 

simulation er betegnelsen for den proces, der finder sted, når man imiterer noget virkeligt, men som 

ved gentagne handlinger bevæger sig så langt fra originalen, at det bliver til simulacrum. 

Simulacrum er dermed kun et indholdsløst men statisk tegn, der ikke længere har en original.125 

Baudrillard bruger i høj grad disse begreber i sin tolkning af Amerika og Amerikas 

forskellighed fra Europa. ”America is neither dream nor reality. It is a hyperreality because it is a 

utopia which has behaved from the very beginning as though it were already achieved. Everything 

here is real and pragmatic, and yet it is all the stuff of dreams too. It may be that the truth of 

America can only be seen by a European, since he alone will discover here the perfect simulacrum. 

That of the immanence and material transcription of all values. The Americans, for their part, have  

122 Toffler, s. 152
123 Pope. S 28
124 Baudrillard, s. 28
125 Baudrillard (http://csmt.uchicago.edu/glossary2004/simulationsimulacrum.htm)
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no sense of simulation.”126 Med udgangspunkt i dette citat kan man se den proces, der finder sted, 

når Atkins adopterer nogle af Tofflers begreber som en verden af simulacrum. Sådan kan det i hvert 

fald forstås med ordene: ”Welcome to Techno City, You will never want to go away”127, som det 

lyder i Techno City fra 1984, hvor Techno City er navnet på fremtidens Detroit. Som om han selv, 

når han sætter navn på,tror, at Detroit er Techno City. 

Det lader under alle omstændigheder til, at den fremtidige virkelighed, som Toffler 

beskriver, blev en så stor inspiration for Juan Atkins, at han forsøgte at skabe musikken til den 

fremtid, der endnu ikke fandtes i en form for håb om, at den ville blive reel. Man kan i den forstand 

se technomusikerne som en slags fremtidsromantikere, der drives af længsel efter det utopiske. 

Techno rebels

I Third Wave skriver Alvin Toffler om de såkaldte Techno rebels. Han forklarer, hvordan disse 

techno rebels er Third Wave pioneer uden at vide det. De skal ikke først og fremmest ændre 

samfundet gennem teknologi, men ved at stille krævende og vedvarende spørgsmål til hvilket 

samfund, vi ønsker i fremtiden, og hvordan vi dermed bør bruge den teknologi, der er til rådighed 

på den mest hensynsfulde måde for netop at skabe en bedre fremtid. Toffler skriver således, hvordan 

han forestiller sig, at fremtidens techno rebels agerer: ”They recognize that we now have so many 

technological opportunities we can no longer fund, develop and apply them all. They argue, 

therefore, the need to select more carefully among them and to choose those technologies that serve 

long-range social and ecological goals.”128

Måske inspirerede dette Juan Atkins til gennem sin musik at tage kritisk afstand til 

samfundet. Juan Atkins udgav under navnet Cybotron 'Alleys Of Your Mind', der udkom i 1981, 

samme år, som 'Sharevari', som ofte bliver betegnet, som det første techno-track. Under alle 

omstændigheder var 'Alleys Of Your Mind' med til at gøre det klart, at der musikalsk skete noget i 

Detroit, der adskilte sig fra øvrig elektronisk musik, der blev produceret på samme tidspunkt. De to 

numre adskiller sig i øvrigt afgørende fra hinanden i form af indhold. 'Alleys Of Your Mind' 

beskriver en by med forstøvede individer, som ikke længere kan genkende hinanden men kun følge 

krisens konsekvenser ved at følge 'Alleys in their heads'. Teksten lyder ”Alleys of your mind/ 
126  Baudrillard, s. 28
127 Hanf s. 42
128 Toffler s. 151
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Paranoia right behind/ Alleys of your mind/ Out of sync out of rhyme”. Pope mener, at 

kommentaren i forhold til Detroit er tydelig. Den handler om de indbyggere, der er blevet ramt af 

krisen, og som har fået frataget sig deres frihed og selvstændighed.129 Nummeret blev et hit, der 

solgte i mere end 10.000 eksemplarer i Chicago- og Detroit-områderne, ikke mindst med hjælp fra 

The Electrifying Mojo, der ofte spillede det i sit program. 130

Endnu et eksempel på et nummer, der havde et samfundskritisk indhold, er hans meget kendte 'No 

UFO's' fra 1985, som han udgav under kunstnernavnet Model 500 – disharmonisk på mange måder 

og en kontrast til den diskoprægede elektroniske musik, der oftest blev spillet til fester. I teksten er  

der samtidig en social kommentar til samfundet om, hvordan myndighederne holder visse ting 

skjult. Teksten lyder: ”They say there is no hope, they say no UFO. Why is no head hung high. 

Maybe we'll see them fly...." Juan har selv udtalt om sine tanker bag sangen ”the government alway 

tells people what to think about, and seems to cover up the existence of UFOs”131 Juan Atkins har 

forklaret, at han mener, at regeringen tog folkets tro på fremtiden fra dem. UFO'erne er i den 

forstand billedet på fremtiden – måske ser han en ufo, ligesom han måske ser en lys fremtid. Selv 

om han føler, at systemet tager håbet fra ham, så holder han fast i det. Det er derfor en sang om et, 

måske utopisk, håb. Det er desuden for denne plade, at Juan Atkins krediteres for at være 

technogenrens skaber. 'No UFOs' var lyden af Detroits fremtid, sådan som han ønskede den.132 

Det var, ikke overraskende, også Juan Atkins, der gennem sin passion for Tofflers 

teorier, gav genren navnet techno. Det var først noget senere, i 1987, da journalisten Stuart 

Cosgrove spurgte Juan, hvad de kaldte deres musikgenre, at det blev slået fast. Derrick May kaldte 

for eksempel ikke musikken for techno, men han associerede også ordet techno med noget dårligt. 

Han ville hellere kalde det high-tech soul. Men Juan stod fast, og derfor hedder genren i dag 

techno.133

Uenigheden om musikgenrens navn afslører Derricks og Juans forskellige baggrund 

for forståelsen af deres musikalske projekt. En forskellighed, der blev klokkeklar med følgende 

udtalelser til journalisten Stuart Cosgrove. Især er Derrick blevet citeret for denne udtalelse mange 

gange: ”The music is just like Detroit, a complete mistake. It's like George Clinton and Kraftwerk 

129 Pope
130 Brewster s. 345
131 Sicko s. 41
132 Brewster, s. 351-352
133 Ibid. s. 355
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stuck in an elevator.”134 Juan Atkins derimod var tydeligvis mere opmærksom på sine egne 

inspirationskilder: ”Berry Gordy built the Motown sound on the same principles as the conveyor 

belt system at Ford's. Today their plants don't work that way – they use robots and computers to 

make the cars. I'm probably more interested in Ford's robots than in Berry Gordy's music.”135

Det robotlignende koncept i technoen kommer bl.a. til udtryk gennem 

computeriserede lyde, og ikke mindst de repetitive elementer kan være med til at få tankerne hen på  

samlebåndsrobotter. 

Men i artiklen, som Stuart Cosgrove skrev, fik genren techno virkelig et udtryk med denne særegne 

bagvedliggende menneske-maskinæstetik med ordene: ”They are the techno rebels – musical agents 

of The Third Wave who sees the fusion of man and machine as the only future.”136 Meget tyder dog 

på, at det rebelske er en form for eskapistisk identitet, der afslører en søgen efter individets frihed – 

frihed til at holde håbet i live, jf. Juans Atkins tekster.  

Techno som arkitektur

Jeff Mills er endnu en technopioner, der har været med fra starten, og hvis rolle for udbredelsen og 

ikke mindst for skabelsen af technoens æstetik er afgørende. Hans inspiration af maskiner, 

futurisme og fremtidig teknologi går, ifølge ham selv, op i en højere enhed, når han spiller for et 

publikum. "The producer has to transfer what he's thinking about to his hands and then to the 

machine."137 Han har fortalt, at han ser sine hænder som en form for maskinel forbindelse mellem 

pladespillerne og hjernen, men at den dag, musikken virkelig kan udvikle sig, bliver, når nogen 

opfinder en form for telepatisk enhed, der kan få musikken til at spille kun ved tankevirksomhed. 

Jeff Mills har læst til arkitekt, men droppede studierne for at give sig hen til musikken. 

Men interessen for arkitektur har hængt ved, og bl.a. har han lagt musik til Fritz Langs stumfilm 

Metropolis fra 1927. 

Jeff Mills uddyber i et interview med journalisten Hari Kunzru sin radikale 

futuristiske tankegang: ”"We are almost out of the phase of the territorial. This is not music you're 

eventually going to put on DAT and sell. It's just for living in."138 Techno, konkluderer Hari Kunzru, 

134 Brewster s. 355
135 Ibid. s. 355
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137 Kunzru
138 Kunzru
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er arkitektur, det er selve rummet. I stedet for at se Detroits forfald som en form for afslutning ser 

Mills tværtimod en begyndelse. Både biler og bygninger forfalder til fordel for Detroit, der kan 

blive den første transportable by. En forestilling, der umiskendeligt minder om både de italienske 

futurister, men også om den franske teoretiker Paulo Virilios teori om rum, tid og acceleration. Han 

beskriver i sin bog Speed and Politics (1977), hvordan verden med opfindelsen af tid accelererer, og 

hvordan det stedbundne bliver transportabelt, inden det potentielt forsvinder. En forståelse af tid, 

rum og acceleration, som i øvrigt er inspireret af futuristerne, men hvor Virilio modsat er skeptisk 

over for denne udvikling. 

I overensstemmelse med menneskets historisk relative opfattelse af verdens 

geografiske udbredelse går Virilio fra den gamle omgrænsede by, Polis, til vor tids teknologisk 

ubegrænsede univers. ”The communal fortress is a city machine”139 hævder Virilio. Byen har 

gennem sin indre og ydre trafik altid fremstået som en organisk enhed. Men for at opretholde denne 

selvstændige mekanisme var det, i Virilios øjne, nødvendigt at beskytte den mod ydre farer netop 

gennem fæstningsformen. Bymurene kom dog med tiden til, ikke blot at have en forsvarsmæssig 

funktion, men også en politisk kontrollerende funktion i forhold til indbyggerne. Byen blev med 

Virilios ord en militærpolitisk strategisk regnemaskine. Dermed blev det civile rum invaderet af det 

militære rum.140 ”Since politics is a matter of terrain, we then see a veritable carving of human time 

and space that puts an end to the nation of civil peace.”141 Dermed er byen ikke længere blot en 

maskine, men en krigsmaskine.

Det er først med den kapitalistiske tidsalder, imperialismen og oceanernes 

kortlæggelse at Virilio ser krigsmaskinen tage fart. Drevet af et magtbegær er der nu ingen 

territoriale grænser for krigens udbredelse. Det er et historisk vendepunkt for krigsførelse, der 

springer fra ”the great immobile machine into the mobile machine.”142 Krigens tilstedeværelse er 

total, den er indtrådt i alle rum, som derved er opslugt af krigsmaskinen. Med krigen ser Virilio, 

hvordan den udsletter alt andet end den accelererende hastighed. Han spørger derfor i hvilket rum 

og hvilken tid. Virilio bruger denne alt eller intet-argumentation til at kritisere den teknologiske  

udvikling som en form for techno-apokalypse. Teknologien bliver et fascistisk redskab, der vil 

udslette verden. 

139 Virilio s. 38, l. 16
140 Ibid. s. 98
141 Ibid: 99, 9-11
142 Ibid: s. 64, l. 11
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Modsat ser Jeff Mills teknologien som en redning: ”What I hope is for someone to 

create a sequencing program that relates from what you think to a keyboard or sound generator. A 

lot of ideas get lost because we can't make our machines do exactly what we thought about. (…) For 

me music is about making people feel they're in a time ahead of this present time."143 Jeff Mills 

forklarer endvidere, hvordan han mener, at det er derfor, man begyndte at lave den ambiente 

technolyd i Detroit i begyndelsen, fordi det ikke er en lyd, der følger en progressiv udvikling, men 

fordi den skaber et rum. Det er musik til at leve i, siger han. På spørgsmålet om hvorvidt der er et 

budskab i hans musik, svarer han, at det er der ikke, det er et abstrakt budskab. Hari Kunzru 

konkluderer ud fra Jeff Mills ligeså abstrakte tankestrømme, at musikken er et redskab til at holde 

fast i troen på individets frihed, ikke at være underlagt hverken territorier eller systemer. Musikken 

skal få os til at glemme hverdagens forhold: ”We are expected to maintain the fiction that we are 

bounded, single and free.”144 

Selvom Mills siger, at det ikke er politisk, og at budskabet er abstrakt, så synes det ud 

fra Kunzrus artikel at fremgå, at den individuelle frihed igen er i fokus. Musikken fungerer måske 

som en eskapistisk illusion som et rum, hvor individet har abstrakt plads til at udfolde sig eller 

gemme sig? Mills budskab er i den forstand underlagt selve friheden. 

Jeff Mills har forklaret hvordan, han husker de raceuroligheder, der hærgede Detroit, 

da han var barn. Gaderne var fyldt med tanks, politi og vold og en generel krigsfølelse i de dage og 

uger, urolighederne stod på. Hans familie besluttede derfor at tage lidt væk, og de besøgte den 

futuristiske udstilling Expo 67' i Montreal, hvilket han har fortalt var en lille åbenbaring for ham.145 

På baggrund af hans udtalelser mener Richard Pope at se, hvordan denne oplevelse har formet 

Mills: ”It is apparent that, for Mills, these two wildly divergent experiences were and remain 

inextricably related in his mind, and if this episode was, as he says, formative for his development, 

it would appear to be so in the sense of suspending him between a dystopian sense of the real and a 

modernist utopian vision of technology. Technology, in the foreboding form of tanks rolling down 

his street, was Mills’ enemy, but it was also, as Expo ’67 taught him, his means to, if not salvation, 

survival.”146 

143 Kunzru
144 Ibid.
145 Pope, 
146 Ibid. 
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Mills fremtidsforestillinger om, som jeg før var inde på, at det territoriale vil  

forsvinde, giver i dette perspektiv yderligere mening, da han forbinder den futuristiske udstilling 

med en verden, der reddede ham fra Detroits krigslignende landskab. Som pope understreger, så kan 

man sige, at teknologiens fremtidige muligheder, handler om overlevelse. 
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5. Technoen som opgør eller tradition?

”This is not a revolution against governments, this is a revolution against ignorance”147, har DJ'en 

Carl Craig udtalt om technokulturens budskaber. Men som belyst i forbindelse med Tofflers 

manglende program for en ny fremtid så synes technokulturen også at mangle et sådant program. Så 

at kalde det en revolutionsbevægelse er ikke passende. Omvendt har technomusikerne flere gange 

understreget, at de ønsker på én gang at gøre op med samfundet samtidig med, at de ønsker at skabe 

håb. Både i forhold til Detroits forfaldne rum og i forhold til historiens diskriminerende 

uretfærdighed. Pope mener primært, også på baggrund af Sicko, at se, at technokulturens stræben er 

af utopisk grad: ”arguing for the utopian character of Detroit techno. In the most comprehensive 

text on the genre and its progenitors, Techno Rebels, Dan Sicko too casually suggests that techno is 

utopian in its aspiration for a future in which race is no longer an issue.”148 Der synes altså at være 

et paradoks i technokulturen, som på en gang gerne vil gøre modstand mod uretfærdigheder 

samtidig med, at den i sin måde at skabe modstand på måske i virkeligheden viderefører en 

amerikansk tradition? 

Selvom det er i høj grad er et alment anerkendt faktum, at techno og technokulturen er 

i et symbiotisk forhold med futurisme og teknologi, som jeg har belyst, så er technokulturen under 

denne æstetik i lige så høj grad påvirket af Detroits urbane op- og nedture, den politiske historie og 

ikke mindst byens racistisk diskriminerende fortid. Dan Sicko skriver: ”techno's underlying 

philosophy has less to do with futurism, as I commonly believed, than with the power of the 

individual and personal visions of Utopia”149 Nogle af de værdier, som individuel frihed og utopiske 

fremtidshåb, er uløseligt forbundet med amerikansk kultur. Bl.a. har forholdet til den amerikanske 

drøm og den konstante drift mod individuel frihed været og er fortsat ikke desto mindre en vigtigere 

og mere fremtrædende motivation hos mange technoproducere fra Detroit. Både Juan Atkins sang 

'No UFO's' og Derrick Mays 'Strings of Life', der omhandler problematiske tilstande i samfundet, 

handler begge først og fremmest om håb og drømmen for frihed og lighed, som beskrevet. 

 

147 Sicko, s. 83
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Technoens amerikanske drøm

I USA har technoen altid været undergrund og, fortalte folk fra technokollektivet Underground 

Resistance mig, aldrig haft noget ønske om at blive andet. Det modsatte var tilfældet i Europa, hvor 

technokulturen hurtigt blev anerkendt. Det betyder ikke, at technopionererne hjemme i Detroit ikke 

blev både nysgerrige og begejstrede for, hvordan deres hjemlige Detroit-lyd kunne revolutionere 

især festkulturen i Europa og være springbræt for den ungdomsbevægelse, der bredte sig i Europa. 

Ingen af dem havde forestillet sig, at deres musik på den måde skulle nå om på den anden side af 

jorden. ”In America it was hard to accept what we were doing as a new form of music that they 

could understand. You didn't hear it on any format of radio; you didn't see it obviously, on any 

TV.”150 Dette resulterede i, at techno forblev mere eller mindre ukendt i USA, og selv i Detroit var 

der mange, der ikke havde hørt om techno. 

Journalist Hari Kunzrus forklaring på, hvorfor technokulturen aldrig er kommet op til 

overfladen i USA, er, at technoen har en skræmmende og mørk side: ”perhaps because it reveals so 

much about the hollowness of American individualism”151 Det samfund, bl.a. Detroit, der byggede 

på den amerikanske kultur, er slået fejl, og denne tanke pirker technokulturen ved. Gennem en 

italesættelse af techno city er det det samme som en erkendelse af, at systemet har fejlet, og der skal  

noget nyt til. Det har folk ikke lyst til at høre. Måske hænger de fast i nostalgien og de amerikanske 

værdier? 

Musikforfatter Bill Brewster mener, at technoen modsat andre elektroniske 

musikgenrer går imod den musiske traditionsudvikling, da house-musikken f.eks. bygger på at 

sample og stjæle eksisterende melodier og basgange fra andre genrers eksisterende numre, så træder 

technoen et skridt tilbage til de rå toner: ”Techno was about going back to first principles, to sounds 

and compositions. (…) techno dealt in lament an anxiety.”152 

Richard Pope forklarer, at man eksempelvis kan mærke denne følelse af melankoli, 

når man lytter til technonumre som “Strings of Life” eller “Knights of the Jaguar”, samtidig med at  

der ud af melankolien opstår en utopisk følelse, der igen måske kan forstås som eskapistisk eller 

som et udtryk for overlevelse: ”Utopian affects emerge here only upon recognition of the dystopian 

moment, when one is at once free and compelled to traverse the inertia of the present and the future 

150 Brewster s. 358
151 Kunzru
152 Brewster s. 354
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onto which it “opens”. These are affects born of survivalism, of surviving the end of the world, of 

persisting within a worldless world, now.”153

Den amerikanske forfatter Upton Sinclair har i sit forfatterskab tematiseret 

problemstillingerne ved den amerikanske drøm i sin bog The Jungle (1906). Han beskriver heri en 

familie, der drevet af den amerikanske drøm arbejder hårdt, men i stedet for at finde guld og grønne 

skove, så møder de fordomme, udnyttelse, korruption og kriminalitet. ”Sinclair doesn't attack the 

American Dream; instead, he uses the disintegration of the family to illustrate his belief that  

capitalism itself is an attack on the values that support the American Dream,”154 

Technokulturens budskab er i en vis forstand det samme, som Upton Sinclairs siger med denne bog. 

Juan Atkins har igennem sin musik og i interviews flere gange ytret en aversion mod det 

kapitalistiske samfund: ”In this country it's very hard for creative thought to escape capitalism.” 155 

Detroits forfald og håbløshed har presset indbyggerne og i høj grad frataget dem frihed – også 

mental frihed. 

Richard Pope undersøger i sit arbejde forholdet mellem populær kultur, kapitalisme og 

dystopiske miljøer. Han ser i den forbindelse hvordan, at technomusikken er opstået som produkt af 

kreative kræfter i det dystopiske og håbløse landskab: ”Detroit techno, whose productive and 

critical spirit evidently revolves around affects of dystopia and thus on a certain hopelessness.”156 

Endvidere argumenterer Pope for, hvordan den oprindelige techno af den årsag, med en kritisk 

distance, afspejler en kultur og en fællesidentitet i krise:”The music, and the affect around which it  

circulates, is―or at least was―meant to “speak” for itself, precisely to the extent that part of what 

it expressed was the demise of coherent identity in the fading of the modern project.”157 En frygt for 

denne håbløshed og i søgen efter en ny identitet tager technokulturen dermed afstand fra visse 

aspekter af den dominerende amerikanske kultur. 

Med afsæt i Dick Hepdiges banebrydende teori om subkultur og stil og idéen heri om, 

at stil er et symbolsk udtryk for opgør med eksisterende normer, argumenterer Pope for, at 

technoens budskab, modsat punken, ikke skal læses i dens stil, men i dens ønske eller begær netop 

153 Pope
154 http://www.scribd.com/doc/35511591/Cultural-and-Literary-Expressions-of-the-American-Dream
155 Sicko s. 1
156 Pope, s. 
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for det utopiske. Kritikken af samfundet eller den eskapistiske og imaginære flugt fra samfundet 

udspringer netop af et ønske om forandring. 

Som jeg tidligere har gennemgået, jf. Professor Herron, så kan Detroits udvikling, som 

formet af kapitalismens produktionsboom, ses som et produkt af den amerikanske kultur. Det er den 

amerikanske kultur selv, der har skabt Detroit og dermed også forårsaget den række af 

begivenheder, der har ført til dens forfald. Detroit er på mange måder kernen af amerikansk kultur. 

Det er på den måde også amerikansk kultur, der har ført til den identitetssplittelse, der i frustration 

præger Detroits indbyggere. Men Herron mener, at den amerikanske kultur har brug for et sted som 

Detroit, der er gået så galt, for at motivere skabelsen af noget nyt og bedre. 158

Det er måske det, technokulturen ønsker at gøre? Detroit-techno ønsker på sin vis at 

gøre op med nogle af de normer, der har bygget Detroit, igennem eksempelvis at kritisere 

samfundet gennem visse tekster, som nævnt. Men måske er ønsket om opgør mindre tydeligt end 

det egentligt nostalgiske ønske om en fremtid, der vender tilbage til en del af den amerikanske 

kultur, der gjorde det muligt at tro på friheden og den amerikanske drøm. Detroit-techno er måske 

derfor snarere en subkultur til den amerikanske moderkultur. ”The youthful rebellion is ultimately a 

utopian striving which, far from undermining the parent culture, ultimately reaffirms modernity’s  

ethos and spirit. As such, the subculture is easily historicized, simply placed within a progressive 

history running parallel to official conservative culture.”159

Detroit-technokulturen er kritisk over for den amerikanske kultur som reaktion på 

Detroits krisetilstand og følelsen af frataget frihed, men tager ikke til fulde afstand fra den. 

Technoen viderefører tværtimod, ligesom Upton Sinclair, de idealer og den mentalitet, som 

amerikansk mentalitet er bygget af, og som den amerikanske drøm er et resultat af. Den 

amerikanske drøm, som technopionerernes forældre havde, lever ikke længere, men formen kan 

siges at have fået nyt indhold. Drømmen om den utopiske fremtid rækker, jf. Pope, igennem den 

utopiske stræben tilbage til kernen af amerikansk kultur: Den amerikanske 

uafhængighedserklæring. 

Balancen mellem denne delvise videreførelse af en dybtliggende amerikansk tradition 

og behovet for at gøre op med den for at komme til noget nyt er et paradoks. I sammenligning med 

158 Herron, s. 15
159 Pope
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punken, der tog afstand fra historien ved ikke at have noget ønske om en fremtid, konkluderer Pope: 

”techno goes even further in initially accepting the end of history and moving on to consider the 

dystopian, retrofitted reality which is its consequence; where punk rails against the end of history, 

techno blips, bleeps and grooves.”160 Hvis Pope har ret i, at technoen har accepteret historiens gang 

og at det er tid til at skabe et nyt samfund, så er det bemærkelsesværdigt, at værdier baseret på 

drømme om individuel frihed og lighed og muligheden for opnåelse af lykke stadig synes at være 

gennemgående. Spørgsmålet er derfor, om technokulturen er ignorant overfor sin egen reproduktion 

af den amerikanske mentalitet, jf. dyrkelsen af den individuelle frihed. Det er ikke sikkert, at Pope 

har ret, når han hævder, at technokulturen har accepteret enden på historien. Måske er dens nostalgi 

for fremtiden forankret i et ønske om, ligesom Brewster argumenterer for, at den i sin musik træder 

et skridt tilbage til det basale fundament, før krisen i Detroit opstod? Spørgsmålet er så blot igen, 

om ikke dette basale fundament peger tilbage på værdierne i den amerikanske 

uafhængighedserklæring? Cornelius Harris fra Underground Resistance sagde det helt tydeligt til 

mig, da jeg talte med ham: ”A song like Good Life (Kevin Saunderson red.) it says 'let me take you 

to a place you wanna go'. This song is about what people want, it's liberating. That is what that song 

represents.”. Sangen, han nævner, inkarnerer, som kontrast til Detroit, drømmen om det gode liv. 

Denne sang er endnu et eksempel på håbet. 

Technoen kommer til Europa – fra subkultur til mainstream

Men mellem 1988 og 1990 ændrede formen og indholdet i og omkring technokulturen sig 

betydeligt, på sin vis ved et tilfælde. En af de første udefrakommende, der kom ind i cirklen 

omkring Detroits techno, var en englænder ved navn Neil Rushton, der ejede et pladeselskab i 

Birmingham. Han var på tur i Chicago for at finde nogle house-musikere, han kunne skrive 

pladekontrakt med, og i den forbindelse hørte han om Detroits særegne musikkultur. 

Han kom i kontakt med Derrick May efter at have hørt Derricks 'Nude Photo' og fik 

ham overtalt til at komme til England, hvor Derrick fortalte ham om Atkins og Saunderson. ”I 

realized that there was a whole movement there, and we needed to move quickly to exploit it.” 161 

Rushton, der havde fingeren på pulsen, besluttede sig for at udgive et album med Detroits nye lyd 
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som en slags arvtager til den verdenskendte Motown-musik. Rushton ville kalde kompilationen 

Motor City House Music, men Juan Atkins insisterede på, at ordet techno skulle indgå netop for at 

understrege, at det her var noget nyt, noget der adskilte sig fra eksisterende musik. Pladen kom 

derfor til at hedde 'Techno! The New Dance Sound Of Detroit'. Den blev udgivet i 1988, og selv om 

den ikke levede op til de kommercielle forventninger i Europa, så var interessen for 

technomusikken i Europa langt større, end hvad den på noget tidspunkt havde været i Detroit. 

De unge Detroitmusikere blev booket til at spille forskellige steder i Europa og blev 

overvældet af den opmærksomhed, de fik i byer som London, Berlin og Amsterdam. ”They treat 

dj's like superstars over there, it's really different, it really is. And then you go home (to Detroit red.) 

and they think you are a drugdealer” fortæller technoproducer Kenny Larkin i dokumentaren high 

tech soul. 

Technoens udbredelse i Europa var et omvæltende vendepunkt for technokulturen på 

mange måder. Musikken gik fra at være en undergrundskultur, der var opstået som reaktion på 

forholdene i Detroit, til nu at være den nyeste trendbølge i Europa. Musikken og kulturen blev udsat 

for et kultursammenstød, der simpelthen splittede musikken og især kulturen og budskaberne i to 

forbundne, men forskellige kulturer. I Europa og resten af verden fulgte technoens udbredelse 

tilnærmelsesvis popkulturens homogeniserede mainstream-udvikling forstået på den måde, at 

technoen langsomt skiftede identitet. 

Juan Atkins og de andre musikere oversatte Kraftwerks budskaber til deres egne 

forhold, så det gav mening for dem, da de først blev introduceret for musikken. På samme måde 

blev technoens budskaber endnu engang tilpasset, da lyden ”vendte tilbage” til Europa. Netop fordi 

Detroit-techno som en undergrundskultur var lokal reaktion på Detroits historiske udvikling, så talte 

budskaberne til et andet publikum. Musikkens oprindelige værdier blev derfor transformeret til 

nogle, som europæerne var mere modtagelige overfor. 

Særligt i Berlin, hvor technoen kom lige omkring murens fald i 1989, blev musikken 

en euforisk fællesnævner for genforening og frihed, men absolut også en form for eskapisme fra 

realiteternes verden, men fik et udtryk, der var langt fra de originale rødder i Detroit: ”While 

Detroit's techno was a product of American Exceptionalism, German (and European) techno 

complied with collective hedonism.”162 Futuristiske idéer og postindustrielt forfald blev hurtigt 

162 Hanf s. 84
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glemt som værende en del af technoens æstetiske udgangspunkt og har aldrig været en del af 

technoperspektivet i Europa. 

George Lipsitz fra afdelingen for Black Studies på University of California, Los 

Angeles, ser også, hvordan udviklingen i Europa har taget technokulturen væk fra oprindelige 

temaer som diskrimination og bilindustriens samlebånd og er blevet en global dance kultur, der helt 

har forladt det oprindelige Detroit-koncept.163

Forfatter Mathias Hanf mener på denne baggrund at kunne argumentere for, at 

Detroit-techno som genre eller subgenre i dag er død, fordi den er blevet overtaget af den globale 

homogeniserende form for techno og ikke længere sætter fokus på de problemstillinger, der var med 

til at skabe den.

Modstanden fra undergrunden

Underground Resistance (UR) er et technokollektiv, der blev skabt i 1989 med den ambition at 

holde fast i musikkens forbindelse til Detroit og til stadighed skabe opmærksomhed omkring 

uretfærdighed i samfundet og samtidig motivere troen på en verden, hvor kærlighed og lighed er 

mulig. 

Forfatter C. Vecchiola kommer i den forbindelse med en ofte overset, men væsentlig 

pointe:”While the urban crisis of Detroit influenced the music, the positive effects of political  

power resting within the black community were also important to the development of the music. 164 

Især gjorde netop gruppen Underground Resistance sig bemærket på dette område. Som også 

navnet Underground Resistance antyder, så var gruppens formål at gøre op med nogle af de normer, 

der styrede samfundet i den forkerte retning og simpelthen bevæge sig tilbage til kernen, modsat 

den udvikling technokulturen gennemgik i Europa: ””Underground ”had become a statement of 

purpose. And for some Detroit techno artists, going underground meant total retrenchment.”165 

Underground Resistance blev etableret af to musikere. Den ene var Jeff Mills, som allerede var 

kendt under navnet The Wizard fra bl.a. The Electrifying Mojo's radioshows, og den anden Mike 

Banks var en tidligere Motown-musiker. Sammen fik de hurtigt tiltrukket andre musikere til deres 

projekt, som adskilte sig afgørende fra f.eks. technofædrene fra Belleville, fordi de meget eksplicit  

politiserede musikken i en form for musisk-politisk bevægelse. 
163 Ibid. s. 87
164 Vecchiola, s. 107
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På deres hjemmeside skriver de således om sig selv og deres formål: ”Underground 

Resistance is a label for a movement. A movement that wants change by sonic revolution. We urge 

you to join the resistance and help us combat the mediocre audio and visual programming that is 

being fed to the inhabitants of Earth, this programming is stagnating the minds of the people; 

building a wall between races and preventing world peace. It is this wall we are going to smash. By 

using the untapped energy potential of sound we are going to destroy this wall much the same as 

certain frequencies shatter glass. Techno is a music based in experimentation; it is music for the 

future of the human race. Without this music there will be no peace, no love, no vision.”166 At det 

ikke blot er musik, men at Detroit-techno er en kultur, bliver tydeligt i dette citat. Citatet gør også  

forbindelsen mellem technokulturen og Detroit, og i større målestok, det vestlige verdenssamfund, 

tydelig. Det er bemærkelsesværdigt, at det stadig er dette stærke citat, der fylder forsiden på 

Underground Resistances hjemmeside anno 2014. Selvom der er sket ændringer og forbedringer 

siden de voldsomme og racistiske optøjer i 60'erne, så er Michigan-området omkring Detroit stadig 

et af de steder i den vestlige verden med størst opdeling mellem sorte og hvide befolkningsgrupper. 

Det viste en undersøgelse foretaget af Census Bureau i 2001.167 Underground Resistance og andre 

technomusikere med fokus på ligestilling og retfærdighed er med andre ord stadig relevant i dag. 

Betydningen af Resistance som den anden del af navnet er på sin vis åbenbar, men 

bliver ikke desto mindre tydeligere med medskaber og frontmand Mike Banks udtryk og 

holdninger. Når han bliver interviewet bærer han, som en autonom, et tørklæde, der dækker det 

meste af ansigtet, fordi det ikke handler om ham, men om musikkens budskab. 

I en dokumentar ved navn Universal Techno fortæller Mike Banks om, hvordan 

Detroit havde brug for forandring i 90'erne. Han fortæller om, hvordan indianerne i sin tid hjalp 

europæerne, dengang de kom til Amerika, og hvordan de efterfølgende er blevet behandlet usselt.  

På samme måde beskriver han, at hvis nogen tager noget fra én, så må de forvente, at man vil have 

noget tilbage, og hvis ikke man får det, må man stå imod og kæmpe tilbage. I overført betydning så 

taler han om, hvordan det kapitalistiske samfund gav op over for Detroit efter lukningen af de 

mange bilfabrikker mv. og hvordan samfundets svageste blev efterladt tilbage i et forfaldent, fattigt  

og håbløst byklima, som verden omkring dem havde opgivet. Igennem musikken udtrykte og 

udtrykker Underground Resistance nogle stærke, næsten militante og revolutionerende holdninger, 

166 http://www.undergroundresistance.com/
167 Census Bureau, artikel fra CBS
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som gør op med uretfærdigheder, og som fastholder en stolthed over dem, de er som Detroit’ere og 

den historie, de har gået igennem. 

Underground Resistance, Jeff Mills og Mike Banks mfl. var kompromisløse på mange 

måder og havde ifølge forfatter Dan Sicko en: ”unwavering stance against the record industry's 

mainstreaming of techno earned comparisons to hip-hop revolutionaries Public Enemy.”168 Med 

deres individualistiske169og let provokerende modstand slog de deres oprørske undergrundsidentitet 

fast, bl.a. ved at navngive deres tracks med ladede titler, som de indgraverede i selve vinylerne. 

Mike Banks har udtalt, at Underground Resistance ikke ville lade sig prostituere ved at lade deres 

musik blive udgivet på større pladeselskaber, selvom flere prøvede at skrive pladekontrakt med 

dem. Dermed tog de samtidig afstand til netop den form for mainstreaming, som technokulturen var 

blevet en del af, ikke mindst på det europæiske marked, hvor technokulturen, måske af naturlige 

årsager, også gik fra at være en ”sort kultur” til at blive ”hvid”. 

Cornelius Harris, der er labelmanager hos Underground Resistance, fortalte, at en af 

deres allerførste udgivelser hed 'Your Time is Up' af Yolanda. Man kunne tro, at sangen handlede 

om, at hun, Yolanda, gjorde det forbi med en kæreste, men det kunne også være, at den handlede om 

noget andet. Jf. Underground Resistances politiske agenda, så var sangen et udtryk for, at de store 

pladeselskabers tid var forbi.170  Dette kan tolkes som en måde at gøre op mod det kapitalistiske 

samfund på.

I 1991 udgav Underground Resistance pladen 'Waveform', der for alvor gjorde dem 

bemærkede. På denne tid var det normalt, at man udgav ”White label”-udgivelser, når man ikke 

havde kontrakt med et pladeselskab. Det betyder, at labelet på vinylpladen simpelthen er hvidt, uden 

navn. Men som endnu en måde at vise deres selvstændighed på valgte de at udgive pladen som et 

”black label”. Dette kan ses som en reaktion på, at den ”hvide” technokultur langsomt syntes at tage 

over: ”Apparantly as early as 1991, UR had sensed that the African American Component of techno 

music was under siege.” 171

168 Sicko s. 101
169 Sicko s. 100
170 Interview med Cornelius Harris
171 Sicko s. 100
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Derfor har Underground Resistance stadig den dag i dag en stærk politisk holdning, såvel som en 

tæt forbindelse til Detroit by og dens historie. Jeg vil i det næste kapitel undersøge techno som en 

mulig modarbejdelse af Detroits krise. 
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6. Technoutopien i Detroit i virkeligheden

Jeg vil i dette kapitel sætte technokulturen i Detroit i perspektiv i forhold til nutiden og 

technokulturens forhold til Detroits krise. Kan by og kunst have en gensidig og positiv effekt på 

hinanden og hvordan ser technomiljøet og technokulturen ud i Detroit i fremtiden? 

Technokulturens fællesskab 

C. Vecchiola argumenterer i sin artikel 'Submerge in Detroit: Techno's Creative Response to Urban 

Crisis', for, hvordan en lille gruppe kreative mennesker fra technomiljøet i Detroit længe har virket 

og fortsat er med til at ændre den tiltagende krise i Detroit. Når man i amerikansk 

byudviklingssammenhæng i dag taler om byer, der er ramt af urban krise som f.eks. Detroit, så er 

der en tendens til at skelne mellem de oprindelige indbyggere, der ofte var kendetegnet ved at være 

fattige og størstedelen sorte, og nytilflyttere, der ofte var hvide og veluddannede. I forlængelse af 

forståelsen af den første gruppe forklarer hun desuden, at termen 'Inner City', altså indre by, ofte 

bruges som en betegnelse for netop denne oprindelige befolkning med en lavere indkomst. Men 

ordet har en dobbeltbetydning, da det netop både kan betyde ”Broken down”, men alternativt også 

kan være beskrivende for ”Creative Hustle” (kreativ aktivitet eller kreativt liv, red.) 

Som kontrast hertil defineres den gentrificerende befolkning som oftest værende 

nytilflyttere, størstedelen hvide og økonomisk forholdsvist velstillede. Men C.Vecchiola påpeger 

netop, at hun som resultat af sit etnografiske feltarbejde i Detroit i over 8 år har set, at de to grupper 

ikke med rette kan opdeles så skarpt, hvilket blot brugen af beskrivelsen 'Inner City' viser. Hun har 

iagttaget at: ”Long-time urban residents who have faced the many challenges that besiege urban 

cores have responded in ways we tend to attribute only to the recently arrived gentrifiers : they have 

created artistic, innovative, profitable responses to urban crisis.”172 Denne gruppe, som hun har 

iagttaget, kalder sig simpelthen 'Inner City'. De unge kreative i Detroit tilbage fra 80'erne har 

simpelthen gjort den nedsættende beskrivelse af deres eget område og til dels egen situation til  

noget positivt til deres eget brand. Eksemplarisk for denne omvendte brug af ordet er Kevin 

Saundersons verdenssuccesfulde band, som han gav navnet 'Inner City'. 

172 Vecchiola, s. 97
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Mike Banks taler desuden om Inner City i føromtalte dokumentar Universal Techno, 

hvor han på samme måde bruger termen i forbindelse med stolthed: ”We Keep our opinion, our 

Inner City opinion in this music”173

Submerge er en Detroitbaseret distributionsvirksomhed, der i dag fungerer som et 

samlingspunkt for de mange mindre labels og samtidig som hjertet af Detroits technokultur, som 

også tager sig af de mange fans fra hele verden. Submerge er en iøjnefaldende institution, der på 

interessant vis har været med til at skubbe technokulturen op fra undergrunden. 

Submerge blev grundlagt i 1992 af Mike Banks, også kaldet Mad Mike Banks, og Christa 

Weatherspoon Robinson for at prøve at løse nogle af de problemer, som technogruppen 

Underground Resistance, som Mike Banks var en del af, havde haft, når de skulle udgive deres 

musik. Da det primært er de samme mennesker, der er involveret i Submerge og Underground 

Resistance, og da de to enheder desuden holder til på samme adresse, så er der mange mennesker, 

der sammenblander dem, men for forståelsens skyld, så er Underground Resistance en 

musikgruppe, der producerer musik, og Submerge det distribueringsfirma, som bl.a. udgiver 

Underground Resistances musik. 

Mange af de mindre selvstændige pladeselskaber i Detroit kæmpede med at overleve, 

dels fordi mange ikke havde den nødvendige forretningserfaring og dels fordi, det var tidskrævende 

og derfor gjorde det svært samtidig at producere den nødvendige musik. Underground Resistance, 

som han selv var en del af, stod netop tidligt i 90'erne over for dette problem, og Mike Banks fik 

derfor idéen at samle de mange labels under et, sådan at der kunne blive råd til en 

forretningsuddannet person, der kunne administrere dem alle på én gang. Christa Weatherspoon 

blev den person, og hun har forklaret: ”We offered smaller labels that met the criteria, a hub to have 

their records pressed and distributed which increased their label’s profile; all for a minimal 

administration fee.”174 På den måde fik Submerge ikke bare en forretningsrolle, men blev et 

naturligt samlingspunkt for et technofællesskab, der i løbet af 90'erne blev verdensomspændende, 

og Vecchiola argumenterer for, at: ”Submerge (is) carrying the evidence of a creative response to 

urban crisis to a worldwide audience.”175 Samtidig har Submerge fungeret som en, omend meget 

lille, modpol, til de mange negative historier, som medierne verden over har bragt om Detroit og 

netop været med til at skabe et positivt fokus. Submerge har desuden i mindre skala forsøgt at 

173 Universal Techno
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udleve modstanden mod samfundet ved at hjælpe med at opretholde små selvstændige labels i 

Detroit. Deres militante udtryk er en stor del af dem, men det synes i lige så høj grad at handle om 

identitet. 

Submerge står også for den ambition at oplære børn fra lokalområdet til selv at 

producere elektronisk musik. Netop fordi Detroit har været ramt af krise og arbejdsløshed, så er der 

mange unge, der ingen ambitioner har og faktisk tror, at der ikke er andet at lave i Detroit end at 

være arbejdsløs eller kriminel. 

Bridgette Banks fra Submerge fortæller, at deres ønske er at: ”Let them see that there 

is work, there is stuff that you can do and use your head instead of all that crazy stuff, but to reach 

those kids and let them see that you can do this, from your mom’s basement sometimes, get it  

going. And then have your own stuff, and you don’t have to be dependent on other people to do 

things for you or wait on the government to take care of you. You can do these things yourself.”176 

Submerge og technokulturen udfylder på den måde desuden et socialt ansvar over for Detroit, som 

netop har lidt og stadig lider under ungdomskriminalitet. 

Med internettets komme blev det nemmere for Submerge at have internationale fans, og i takt 

hermed har verdens technofans også fået øjnene op for Submerges status som kultsted, og mange 

ønsker at rejse til Detroit blot for at besøge Submerge-lokalerne. ”In fact, every year we get 

hundreds of people who visit our small outlet store located in the basement of our building and 

make their pilgrimage to Detroit to visit the source of their inspiration and to buy the records that  

many say changed their lives forever.”177 Ordet primgrimsrejse er meget sigende. I det hele taget er 

technoturismen til Detroit vokset så betydeligt, at man kan undre sig over, at byen ikke udnytter 

dette i et kommercielt henseende. 

Technoturisme: Exhibit 3000 

Men netop fordi ingen offentlige institutioner i Detroit har påtaget sig opgaven med at formidle 

technoens unikke historie, så har folkene på Submerge selv påtaget sig opgaven og har derfor 

indrettet det, der formentlig er verdens eneste technomuseum, kaldet Exhibit 3000. Her formidles 

historien om virksomheden Submerge, de første technopionerer og deres inspirationer i film og 

176 Vecchiola, s. 109
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billeder og udstillede originale instrumenter. Motivationen til at skabe denne udstilling kom fra  

musikerne selv, der følte, at de havde en historie, der skulle fortælles og forstås i de originale 

omgivelser. Som Brewster skriver i forordet til Techno Rebels – the renegades og electronic funk, så 

er technogenren og dens kultur en af de mest misfortolkede musikkulturer nogensinde.178 Som det 

især har været afgørende for visse technogrupper som eksempelvis Underground Resistance, så har 

de historier og politiske budskaber om retfærdighed og lighed, som de ønsker at fortælle til både 

fans og resten af verden. 

Journalist Laurent Fintoni besøgte Submerge og Exhibit 3000 i år (2014) og skrev 

derefter en længere artikel til magasinet Vice. Trods det ydmygt udseende hus og den meget lille  

udstilling så blev han ligesom så mange andre besøgende overvældet af den historie og den passion, 

som huset emmer af. ”To most Europeans America may seem like a cultural wasteland - a place 

with little history - but that's too easy a trap to fall into. Visiting Exhibit 3000, meeting the guys and 

experiencing the city for myself, I've come to understand that while America may be young 

compared to Europe, it is no less culturally and historically rich.”179 På trods af at Detroit, som så 

mange andre amerikanske byer, ikke har ret meget historie i sammenligning med Europa, så er 

historien om Detroits techno interessant, måske fordi den er noget af det eneste positive, der er sket 

i byen i mange år, men måske især fordi den afslører så meget om Amerika.  

Udstillingen er lille, og oplevelsen ligger først og fremmest i stemningen. Gennem 

billeder og små papirlapper fortælles historien om technoens relation til byen Detroit,  

raceuroligheder, politik og hvordan ønsket om en bedre fremtid har været en drivkraft. 

Laurent Fintoni bemærker i sin artikel: ”In that sense, the Submerge building is about 

dreaming. Those who built it always imagined something other than what they were told they could 

have. Another piece of paper amid all the photos reads: "The Future… we are urban African  

American Futurists who pioneered yet another sonic gift to the world. We are taking the sound into  

the future. The question becomes: will a history of greed and ignorance repeat itself, and  

unknowingly make us irrelevant? Did we learn anything?”"180 

At de stiller dette spørgsmål i deres egen udstilling er bemærkelsesværdigt. Sedlen 

opfordrer til at gøre en forskel og gøre op med det samfund, som eksisterer. Men vil det engagere 
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gæsterne på udstillingen til at gøre en forskel? Eller vil de ligesom Fintoni blot konkludere, at  

technokulturen er af utopisk art. 

Submerge har skabt bølger i vandet, og mange fra andre lande har med inspiration i 

Submerge efterlignet samme forretningsmodel. Submerges internationale succes er samtidig et 

positivt resultat af globaliseringen, den samme globalisering, som er skyld i den økonomiske krise, 

først og fremmest i bilindustrien, som har ramt Detroit. 

Techno: Detroits gift to the world

Exhibit 3000 er den eneste vedvarende udstilling i Detroit, der fortæller historien om techno. Men 

fra 2003 til 2004 viste Detroit Historical Museum en udstilling ved navn 'Techno: Detroit's Gift to 

the World', hvilket var et tegn på en stigende bevidsthed omkring interessen for byens unikke 

musikkultur. Museet har stadig i en gennemgang af Detroit's historie et rum, der gennem lyd, 

billeder og tekst fortæller kort og overfladisk om bl.a. Motown, techno og Eminem. 

Men Detroits sande gave til verden er The Detroit Electronic Festival (DEMF), i dag 

kaldet Movement, i hvert fald ifølge Carol Marvin, President og CEO for DEMF. Festivalen fandt 

sted første gang på Hart Plaza i Detroit år 2000 efter initiativ fra Derrick May og hans protegé, 

DJ'en Carl Craig. Festivalens formål var at invitere hele verden til at fejre og anerkende elektronisk 

musik og techno i særdeleshed i dens fødeby Detroit. Et officielt overslag lyder på, at 1,5 mio. 

mennesker deltog det første år, hvilket har gjort festivalen til en af Detroits største succeshistorier 

siden bilindustriens boom i 40'erne. 

Carol Marvin udtalte efterfølgende: “Because the festival is free-of-charge, it is a true 

gift. A gift to the world from our city, its business leaders and artists in a day and age when not 

many great things are free. The crowd is what makes an event special, and the DEMF plays host to 

people of every age, race, creed, and life-style as they dance together in the heart of a major U.S. 

city. Being there is truly like experiencing heaven on earth: Looking into all the smiling faces and 

feeling the beautiful spirit of a huge crowd so energetic happy and diverse. The inaugural DEMF 

was an inspiration to the city and world, a brilliant example of what can be achieved by celebrating 

our creativity and using its power to move our culture forward.”181 Journalist Dan Sicko beskriver 

181 DEMF – Udstilling på Detroit Historical Museum
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ligeledes oplevelsen af den første festival i Detroit som en begivenhed, der bragte byen og 

musikken sammen i en højere meningsgivende enhed.182 

Festivalen har over årene skiftet både styring og navn flere gange. Festivalen er i dag 

ikke længere gratis, hvilket har medført, at antallet af deltagende først faldt meget, men nu igen er  

stigende. Det har derfor ikke ændret ved begivenhedens stigende popularitet, der trækker et stort 

både internationalt og amerikansk publikum. Festivalen har rødder i den oprindelige technokultur,  

men betyder den det samme for de gæster, der kommer? Og hvilket håb bringer den for Detroit? 

6.1 Movement Detroit 2014

Movement Electronic Music Festival fandt endnu engang sted på Hart Plaza Downtown Detroit i 

slutningen af maj 2014 for at ære byen, der gav verden technoen. Den samme by, der knap et år 

forinden blev erklæret konkurs som den første store by i amerikansk historie. En journalist fra Vice 

stillede i sin artikel The State of the 313: Detroit Music After the Bankruptcy derfor meget passende 

spørgsmålet: ”Is the city still a viable place to make it in the electronic music world?” Svaret han fik 

af de to DJ's, som er en del af gruppen Detroit Techno Militia, var klokkeklart: ”Absolutely. The 

city is always rebuilding itself from the ashes, this time as an arts mecca. Musicians, artists, and 

craftspeople, all with a DIY spirit”.183 Citatet er i øvrigt en reference til Detroits Motto: We hope for 

better things; it will rise from the ashes.184 Mottoet lyder, vi håber det sker. Det er 

bemærkelsesværdigt, at DJ'en udtaler, at byen altid rejser sig fra asken. Har den gjort det før? 

Detroit-kunstnerne selv giver udtryk for eller håber måske på, at det netop er det 

kriseramte Detroit, der har skabt et mere frugtbart miljø for kreativ vækst end mere ”velfungerende” 

byer har mulighed for i deres ”pæne” rammer. Cornelius Harris, der er labelmanager hos 

Underground Resistance, ser hvordan Detroit er tiltrækkende for især kunstnere: ”If you are 

surrounded by beauty you don't have to dig and search. If you don't have beautiful surroundings, 

you have to find the inner beauty yourself. The inner Beauty of Detroit is powerful.” 

Etableringen af Movement-festivalen og ikke mindst den stigende interesse, der er for 

kunstscenen i Detroit, skaber et håb i Detroits kreative miljø om, at Detroit kan genopstå. Men er 

det det, de ønsker? At Detroit skal genopstå, som da byen var på sit højeste? Hvis det er tilfældet, 
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synes det åbenlyst i strid med de omend vage håb, technokulturen har udvist for en ny 

samfundsorden. 

Festivalen skaber håb

Men hvis festivalen skaber håb, hvordan skal dette håb så påvirke Detroit i Detroit-kunstnernes 

øjne? 

Festivalen har især to afgørende betydninger for Detroit som by. Den tiltrækker et 

stort amerikansk og internationalt publikum, som samtidig er turister i Detroit uden for festivalens 

rammer. Derudover får festivalen stor international opmærksomhed i medierne, hvor 

opmærksomheden samtidig rettes mod Detroit med et, for en gangs skyld, overraskende positivt 

fokus. 

Engelske The Guardian bragte efter festivalen i år, en artikel med titlen: ”Detroit: the 

rebirth of a techno utopia”. Titlen afslører det, som mange Detroit-kunstnere måske ikke vil indse, 

at technoen genopliver troen på utopien. 

Men artiklen beskriver netop, hvordan tilstanden i Detroit er ved at vende, og hvordan 

byen er et levende kulturelt sted, der sagtens kan danne ramme om en festival, der samler et 

fællesskab på tværs af nationer, racer og klasse. "This festival is important because it brings a lot of 

people to Detroit who would not come for any other reason, so it attracts money to the city but it  

also shows people a different side of Detroit that they would not normally find out about," udtaler 

den canadisk fødte DJ Richie Hawtin, der startede sin karriere i Detroit. Håbet er netop, at nogle af 

de mange mennesker, der kommer til Detroit pga. festivalen, får øjnene op for andre af Detroits 

kvaliteter, at de ser muligheder i det nedbrudte og simpelthen får lyst til at blive. Det er i hvert fald 

det håb, som festivalens medstifter Derrick May håber på: ”Visitors are coming to see a city that 

looks like a disaster movie set, but it could become fascinating if young people can get a chance to 

turn this shit into something new and exciting. We've had thousands of these settlers moving here. 

Maybe, just maybe, some will stay and help to form a creative class that will help rebuild the 

city."185 
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Dette håb er i mine øjne udtryk for opretholdelsen af den romantisk-utopiske 

fremstilling af fortiden. Men måske også et råb om hjælp? Måske fordi der til grund for denne 

udtalelse er en bange anelse om, at Detroit ikke kan klare sig selv. 

En musiker ved navn Eli Goldstein, der er den ene halvdel af duoen Soul Clap fra 

New York, ser netop det spirende miljø, der er i Detroit, som Derrick håber, gæsterne får øje på“If I 

were a young kid growing up in the Midwest, I wouldn’t move to New York. I’d move to 

Detroit.”186 

Jeg var i Detroit både før, under og efter denne festival og kan tilføje, at der er en 

verden til forskel for byen i de dage, hvor den summer af liv, og der er et oplagt publikum fra hele 

verden, til dagen, hvor der igen er tomt, og de hjemløse igen er de eneste i flere af Detroits gader.  

Det billede ser gæsterne ikke – hvis Eli Goldstein havde set det, ville han så stadig gerne flytte til  

Detroit? 

Spørgsmålet er, om festivalens og byens blotte eksistens er nok til at få folk til at flytte 

til byen? Eller er håbet naivt, skal der mere til? 

Cornelius Harris, er mere kritisk over for udviklingen og gav udtryk for, at der i 

Detroit er en generel mangel på visioner, som netop gør, at de muligheder, som festivalen åbner for 

byen, ikke bliver udforsket og udnyttet. Han undrer sig bl.a. over, hvordan det kan være, at en privat 

virksomhed som General Motors, der har hovedkontor i The Renaissance Center, der ligger mindre 

end 100 meter fra festivalpladsen, ikke udnytter, at de tre dage i træk har et ungt og internationalt  

publikum omkring sig. ”The City of Detroit has a financial benefit but they are not smart enough to 

look into it. No one asks how can we do more with this? How can we integrate it into the city. Gm 

has a tower next to Hart Plaza, no one thinks: 'hey should we use that space for commercial?'” 

Spørgsmålet om, hvordan Detroit kan reddes, er gennemgående i både virksomheder 

og hos private i Detroit, men ”People are not seeing some of the things that are too obvious. The 

answer is right in front of them.”187 forklarer Cornelius med tanke på det uudnyttede og store 

publikum, Movement-festivalen trækker til byen. 

Dette håb om en kapitalistisk udnyttelse af musikmiljøet er i modstrid med nogle af de 

værdier, som bl.a. Underground Resistance har givet og stadig giver udtryk for. Måske er det, at han 
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efterspørger GM's involveren i den forstand en form for falliterklæring. Hvis technokulturen og 

Detroits fremtidige udvikling er afhængig af hjælp fra kommercielle virksomheder, så er 

technokulturen ikke anderledes end ethvert andet forretningsmæssigt tiltag, et forsøg på at skabe 

produktion i Detroit til trods for historiens ydmygelse af det produktionsbaserede samfund. 

Men Cornelius vælger alligevel at se, hvordan flere kulturelle tiltag i byen har rødder i 

den elektroniske musikkultur og Detroits prominente rolle i den kultur: ”The musicians do more 

cultural work than any ambassador. There are people all over the world who knows Detroit thanks 

to those people”. Nu hvor bilindustrien, der tidligere var Detroits stolthed, er i store problemer, er 

musikken det mest positive i Detroit og dermed det, der bedst repræsenterer byen. Han mener og 

håber, at den motiverer og engagerer folk i skabelsen af Detroits fremtid. 

"We're told that it's over, we're told that Detroit doesn't have a future – so we're going 

to create that future. I'm not going anywhere and I'm going to help contribute to the growth of this 

city." Sådan fastslår DJ Seoul, der er klar over, at den enkeltes initiativ kan gøre en forskel og 

samtidig minder hans udtalelse om Juan Atkins forklaring af sin sang 'No UFO's', om regeringen, 

der tager håbet om fremtiden fra dem – men at han alligevel vil bibeholde dette håb. 

Initiativet fra Berlin

Det er som om musikerne selv synes, at den lyse fremtid, som technomusikken har kredset om i 

flere årtier, nu er nærmere end nogensinde. Det giver bl.a. DJ Richie Hawtin fra Detroit, der i dag er 

bosat i Berlin, udtryk for: "I think that what we're going to see over the next years is a rebirth of 

Detroit very much in the way that Berlin has been reborn,"188 Og Richie Hawtin er langt fra den 

eneste, der ser denne forbindelse. En anden indfødt Detroit DJ ved navn Seth Troxler beskriver de 

to byer som arketyper på den postapokalyptiske by. Men alligevel er han optimistisk, ikke bare på 

vegne af Detroits elektroniske musikscene, men på vegne af hele Detroits udvikling.189 

Det samme er Dimitri Hegemann, der er stifter og ejer af Tresor klub og pladeselskab i 

Berlin og som står for en stor del af æren af at bringe technoen til Berlin. I begyndelsen af 

1990'erne lavede han kontrakt med mange af Detroits musikere, der flyttede til Berlin og udgav 

musik på hans pladeselskab og spillede på klubben Tresor. 
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Hegemann ved fra erfaring, hvordan man kan engagere og samle de kreative kræfter i 

et samfund og hvordan Detroit kan udnytte et postindustrielt rum positivt. Han var derfor i 

forbindelse med Movement-festivalen taget til Detroit med en mindre tysk kulturdelegation, der  

omfattede iværksættere og entreprenører med indflydelse på den tyske musik- og kulturscene. 

I forbindelse med deres besøg blev der derfor arrangeret en paneldiskussion på Museum of 

Contemporary Art Detroit. Formålet med rejsen og denne paneldiskussion var beskrevet således: ”!

The Detroit- Berlin Connection is a story about how Berlin counterculture has transformed the city 

over a 25-year period, since the fall of the wall and the reunification of the capital, with the help of  

a common language everyone could understand: Techno. The Detroit-Berlin Connection project is 

an attempt to return Berlin’s transformational energy back to the city of its origin: Detroit.” 190

Essensen er, som Dimitri forklarede i sin tale, at technoens betydning for berlinere i årene efter 

murens fald var enorm. Detroit-techno forårsagede sandsynligvis det, der blev til den største 

ungdomsbevægelse i det 20. århundrede, og det skabte en følelse af fællesskab og var nøglen til et 

fælles sprog, der sammenbandt øst og vest på ny. Nu ønsker nogle af berlinerne at gengælde denne 

”hjælp”. Derfor har de startet et program, der hedder Happy Locals, hvis formål er at forene 

kreative energier fra Berlin og Detroit for at gøre en aktiv indsats for at skabe en økonomisk og 

kulturel vækst i Detroit. 

Projektet har ikke noget direkte med technokulturen at gøre, men havde det omvendt 

ikke været for technokulturen, var dette initiativ aldrig blevet til. Om indholdet i deres plan har  

potentiale, vil kun tiden vise. Selvom ønsket med projektet er at skabe vækst i en kapitalistisk 

diskurs, så kan man sige, at der ikke var blevet sat nogle initiativer i gang, hvis det ikke havde været 

for technoen. Derfor kan man sige, at technokulturen fra byens side har en positiv effekt, omvendt, 

er det paradoksalt, at det er den ”oprørske” technokultur, der har tiltrukket dette initiativ til byen. 

Projektet blev skudt i gang d. 23. maj 2014 til denne paneldiskussion og skal efter hensigten 

gentages årligt for at følge den udvikling, som projektet skal motivere. 

Udover den tyske delegation med repræsentanter fra bl.a. Tresor, newthinking, C3 Festival, 

Holzmarkt cooperative, Clubcommission, Das Musicboard så var der bl.a. repræsentanter fra 

Underground Resistance, Model D og Paxahau (promotor for Movement) til stede. 

190 Detroit Berlin connection facebook https://www.facebook.com/events/280697638777949/
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Den tyske delegation slog i deres præsentation ligheden mellem de to byer fast. De fortalte om, 

hvordan de igennem forskellige typer projekter har udnyttet byens plads og forladte bygninger og 

på den måde bidraget til kreativ revitalisering af byen. Hegemann brugte ofte udtrykket: The Power 

of Forgotten Space, med tanke på den kraft, som historien i bygningerne har. Men som han slog 

fast, så er det ikke plads, men mennesker, som Detroit mangler. 

Igennem billeder kunne de mange fremmødte Detroit’ere se Berlins lighed med 

Detroit for sig, hvis de ikke havde været der, og dermed forstå, hvorfor Berlins historie kan være 

relevant læring for Detroit, og hvordan de selv kan udnytte de mange tomme bygninger og gøre 

opmærksom på de mange muligheder, al den plads indebærer. Byen skal nemlig ifølge Dimitri blive 

bedre til at tiltrække sig tilflyttere. Dermed taler han, i lighed med Cornelius Harris, overraskende 

for, at Detroits vækst skal ske på baggrund af de principper, der også skabte vækst i Detroit for 100 

år siden. 

Dimitri beskriver Movement-fFestivalen som en event og synes, at det er udmærket, 

men undrer sig ligesom Cornelius over, at der ikke er flere, der udnytter den hype, der er omkring 

festivalen. Movement alene er langt fra nok til at rykke noget: ”Detroit needs a lot of attractions.  

During Movement there should be an exhibition and a conference to debate about Detroits future. 

They should talk to the people that are here because of Movement.”191

Dimitri fortæller, hvordan det ødelagte Berlin efter genforeningen blev en magnet for 

mennesker fra mange forskellige europæiske lande pga. nogle forskellige faktorer. Der var plads, 

det var billigt, der var en hype, og der var dans i gaderne, siger han med tanke på Love Parade, der 

var en stor årlig gadefest, der tiltrak tusindvis af mennesker til Berlin, og det ændrede Berlins image 

og har, ifølge Dimitri, været afgørende for Berlins fremgang og udvikling sidenhen. I øvrigt mener 

han, at Detroit har de samme forudsætninger, som Berlin havde. 

Detroits technomiljø i dag synes, baseret på ovenstående samt interviews og den 

nævnte paneldiskussion at være meget enige om, at Detroits technokultur og musik ikke bare er en 

gave til verden, men også Detroits gave til sig selv og fremtiden, hvis man vel at mærke i Detroit  

forstår at udnytte denne musikkulturs potentielle tiltrækningskraft. 

191 Dimitri Hegemann interview
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Techno i USA i fremtiden 

Movement-festivalen giver ikke bare det allerede eksisterende og veletablerede publikum i Europa 

en mulighed for at komme og ære technoens rødder i dens historiske hjemby. Den giver også 

technokulturen en chance for at blive anerkendt og respekteret i sit eget hjemland USA. 

Movement-festivalen opstod netop pga. en undren over, at elektroniske festivaler 

havde så stor succes andre steder i verden, og man ønskede, at Detroit skulle anerkendes for sin arv. 

Dimitri Hegemann og de øvrige tyskere var forundrede over, at genren aldrig har opnået en udbredt 

anerkendelse i USA. 

Sam Fotias, der er en del af Paxahau, som er festivalens promoter, giver udtryk for, at 

Movement-festivalen af samme årsag har et ansvar for at leve op til sin historiske rolle, både over 

for musikken og over for Detroit: ” We honestly feel that we are historical torch-bearers of this 

music in the place where it was created. It's imperative that this city continues to be a beacon for 

this music."192 

Men selvom festivalen har et stort internationalt publikum, så synes det nødvendigt. 

En skribent på musikbloggen Dancing Astronaut har som følge af Movements stigende popularitet 

høje forventninger til den fremtidige udvikling af Detroit-techno i USA: ”If we can build a real 

audience for Detroit’s music in its home country, if we carry on the torch of this genuine techno 

lifestyle, where ingenuity is valued over frivolity — there is no telling how many different and 

wonderful directions the music will continue to grow.”193

Men skal publikummet vokse sig stort for enhver pris? I en kulturs transformation fra 

undergrund til populærkultur er der også en fare for, at de grundlæggende værdier ændrer sig, 

forsvinder, eller at kulturen simpelthen får en ny betydning. Dette var til dels tilfældet, da 

technokulturen kom til Europa, hvor diskrimination, futurisme og postindustrielt forfald ikke 

længere blev forbundet med technokulturen. 

Hvis Detroit-techno som undergrundskultur bliver transformeret til en populær og 

homogeniseret dance-kultur på samme måde som i Europa, så kan det være, at Detroit-techno som 

subgenre ikke overlever – eller i hvert fald bliver til noget andet, end hvad den opstod som. 

Derfor er det muligt, at Mathias Hanf, som jeg tidligere har skrevet, får ret, når han hævder, at 

Detroit-techno som subgenre allerede er død: ”Neither the stylistic revival, nor the plain fact that  
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Detroit techno is today nothing short of Cult Status, have managed to bring Detroit itself back to the 

focus of interest. Therefore the original Model 'Detroit Techno' is dead and far away from 

resurrection.”194Dette postulat er fra 2010. Om Detroit-techno drukner i en udfladigende 

homogenisering kan man kun gætte på. Men at musikken ikke har haft indflydelse på at skabe 

opmærksomhed omkring selve Detroit, synes jeg, at både opmærksomheden omkring Movement i 

år og ikke mindst Submerges rolle i lokalsamfundet de senere år har modbevist. 

Med de kommercielle idéer, som flere af kunstnerne synes at have for både Detroit og 

technokulturen, så forekommer det sandsynligt, at technoen som genre hurtig kan blive mainstream 

i USA. Hvis dette sker, kan det betyde et endeligt for Detroit-techno som subkultur eller måske kan 

den leve videre som et utopisk håb. 

Konklusion 

Detroits technokultur opstod i Detroits postapokalyptiske rum i 1980'erne og er, som jeg har belyst i 

dette speciale, præget af modsætninger. Ligesom Detroit var technokulturen påvirket af 

modstridende tendenser som utopiske drømme over for deprimerende realiteter som 

afindustrialisering og diskrimination, der herskede i efterkrigstidens Detroit. Tendenserne skabte 

sociale og økonomiske forskelle og resulterede i, at Detroit i 80'erne fremstod som både et 

risikofyldt og forladt område som en postindustriel slagmark. 

Disse ekstreme forhold og byens historiske rutsjetur er årsagen til, at Detroit-techno 

opstod lige præcis i denne by og ikke et andet sted. Det desillusionerende landskab har skubbet 

Detroits befolkning ind i en eskapistisk bobble af en forblændende nostalgi for fortiden, hvor der 

stadig eksisterer håb for fremtiden. Technoen er et udtryk for denne bobble, og følgelig er 

technokulturen i højere grad et udtryk for nostalgisk eskapisme end for en vision for fremtiden, da 

kulturen netop ikke giver udtryk for et klart program eller noget reelt opgør. Som Rietveld udtrykte 

det, synes det klart, at technokulturen er nostalgisk for en futuristisk fortid i en søgen efter identitet 

og tryghed. 

Det futuristiske univers og robotreferencerne har ikke blot symboliseret et 

fremtidshåb, men i høj grad også fungeret som et værn mod den fremmedgørelse, Detroits udvikling 

har skabt i befolkningen. Technomusikken og det dertilhørende univers har samtidig været et rum, 
194 Hanf, s. 92
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hvor individet fik plads til at holde utopien i live, fordi den individuelle frihed var presset af  

dystopiske tilstande. Ligeledes synes den symbolske modstand, technokulturen har rettet mod 

samfundet at være mere relateret til håb, identitet, og individuel frihed end et oprigtigt ønske om 

forandring. 

Forholdene i Detroit er stadig dystopiske, men håbet om (techno)utopien synes at leve 

i technomiljøet som aldrig før, og det er sigende, at håbet i dag har rykket sig til også at omhandle 

kapitalistiske idéer om vækst. Jerry Herron kalder Detroit det mest amerikanske sted på jorden. Det 

er derfor ikke overraskende, at technokulturen, som opstået her, synes at reflektere amerikansk 

kultur på godt og ondt. Selve håbet synes over indholdet, hvilket også tyder på, at kulturen ikke 

anerkender historiens gang og ikke ser den dystopiske realitet og måske heller ikke sit eget bidrag 

til en videreførelse af amerikansk utopisk tænkning.

Det lader til, at så længe technokulturen er i besiddelse af håbet, lige så længe vil den paradoksale 

utopi Detroit Techno City eksistere.
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