
hit med historien
Konference om indsamling og sikring af 

Rock- og Populærmusikkens historie i Danmark

på RAGNAROCK, Museet for Rock og Ungdomskultur i Roskilde

Det er på høje tid, hvis dansk pigtråd, rock, beat og popmusiks 
første år skal bevares for eftertiden. 

Kom og bliv inspireret af forskere, musikere, arkivarer og ildsjæle til, 
hvordan jeres lokalområde kan blive en del af Danmarks Rockarkiv.

Mandag den 17. april 2023

Program

Praktisk, tilmelding og pris

MÅLGRUPPER – vi byder velkommen til

Information og rådgivning om lokalt arbejde og organisering

Tilmeld dig med det samme: bit.ly/hit-med-historien

Det Danske Rockakademi 
Flemming Madsen, formand 
danskrockakademi@gmail.com
2612 2630

Lokalarkiver og stadsarkiver fra hele landet, biblioteker, kulturmuseer.
Ildsjæle, samlere og afficionados over hele landet (enkeltpersoner og foreninger)
Forskere fra landets universiteter og højere uddannelser, arkiver og bibliotek
Organisationer: Danske Museer, Dansk Arkiver, Sammenslutningen af Lokalarkiver
m.fl.
Musiklivsorganisationer: Koda, Gramex, DMF, DAF, Autor, DPA, ROSA, Dansk Live
m.fl.
Spillesteder- og festival’er, musikmiljøer.
Kuturudvalg og Musikudvalg fra Kommuner, Regioner og Stat.
medlemmer af Dansk Rockakademi
Musikindustri, Medier, Musikjournalister og publicister

Billy Cross: Født i New York og musiker igennem 60 år. Har spillet med Bob Dylan og
Meat Loaf, skrevet for Bonnie Tyler og mange andre stjerner, men valgte Danmark som
hjemsted i 1976. Han har siden begejstret os med sin sublime lyd og guitarspil i utallige
sammenhænge, blandt mange andre med sit eget band, i Everybody’s Talking, Cross-
Schack-Ostermann og som producer og sideman for mere end 30 danske kunstnere og
på albums.

Halfdan E: Halfdan var blandt pionererne, der i midten af 80'erne begyndte med
sampling og elektronisk musik. Halfdan har sammen Dan Turèll udgivet Pas på
Pengene og Glad i Åbningstiden. I de unge år medvirkede han som bassist i bands som
Dieters Lieder, Poul Krebs, Gangway og Laid Back både i studiet og ved koncerter rundt
i Europa. I de senere år har det især været filmmusik som har optaget hans tid, blandt
andet til Borgen, Badehotellet og mange andre.

Deltagelse i konferencen er gratis, men kræver tilmelding.
Tilmelding på bit.ly/hit-med-historien 
Statens Kunstfond, Dansk Musikerforbund og Dansk Artistforbund har støttet 
konferencen, som co-produceres af RAGNAROCK.

TV2’s Studie bevaret som arbejdende museum v/Rasmus Rosenørn, RAGNAROCK
Hitlister og fordomme Henrik Smith-Sivertsen, Det Kongelige Bibliotek
Tønders Hall of Fame Birgitte Thomsen
Kaspar Vorbecks lydsamling reddet fra forbrændingen v/Flemming Madsen
Der er altid noget mere, om fordybelse og detalje v/Ernst Mikael Jørgensen

13:00 - 13:15 Velkommen til Danmarks Rockhistorie og Rockarkiv
Morten Højsgaard Thomsen, direktør for Roskildemuseerne
Hanne Boel, Det Danske Rock Akademi

13:15-13:25 Uropførelse af ’The Journey’. v/Hafdan E. 
Halfdan E har remixet den danske rockhistories toner fra 1950 og fremad.

13:25-14:15 Danmarks Rockarkiv, de lokale kredse & Det Danske Rockakademi. v/Flemming
Madsen. Det Danske Rockakademi vil understøtte det lokale arbejde. Nationale og regionale
hæders- priser skal skabe opmærksomhed og Danmarks Rockarkiv skal være en paraply for
arbejdet.
14:15-15:00 Rockens Rødder i USA v/Billy Cross 
Billy taler og spiller os igennem det musikalske, sociale og kulturelle bagtæppe 
fra 1940’- og 50’ernes USA, som dannede baggrunden for rock ’n roll’s opståen. 

Kaffe og kage. Baren er åben.

15:00-15:45 Lokal indsamling, formidling og opbevaring 
Cases fra Rockhistoriens Danmarkskort:

15:45-16:45 Breakout Sessions: Hit med Historien 
Hvordan organiserer vi arbejdet lokalt med musikmiljø, arkiver og museer? 
Hvilket samspil med Rockakademi, Ragnarock og Forskningen ønsker vi? 
De fem regioner i Danmarks er udgangspunktet for grupper, som faciliteres 
af initiativgruppen. Tom Buhmann præsenterer en model og vedtægt, 
som kan være en ramme om det lokale samarbejde. 

16:45 – 17:00 Pause

17:00-17:30 Opsamling på dagen 
Hvad kommer der til at ske nu og frem til næste konference?

Arrangører: 
Det Danske Rockakademi 
Museet RAGNAROCK 
Aarhus Universitet 
Forskningscenter DANPOP


