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Velkommen

En serie tegninger af muslimernes profet har i skrivende stund startet en konflikt med uhyggelige perspektiver. 
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Måske er provinsen overalt? Essay om littera-

tur, identitetsdannelse og gudsforladte sta-

tionsbyer. En rejse fra den blicherske hede til

den turrèlske stenbro.

Af Jørn Erslev Andersen

Hvor begynder og hvor ender en given provins?

Stationsbyen Hørdum fik for nogle år siden tildelt præ-

dikatet ’Danmarks kedeligste by’ af en større jysk pro-

vinsavis, der gerne deltager i den mildt sagt utålelige

fejring af Danmark som en forstokket provins til pro-

tektion af gammellutheranske danskere. Den titel er nu

nedfældet i glaseret keramik og velplaceret som

hædersbetegnelse på stationsbygningen. Hørdum lig-

ger i Sydthy i et fortabt egnsudviklingsområde midt

mellem Vesterhavet og Vildsund og i et unikt landskab

af uanede litterære og kunstneriske dimensioner tæt

ved provinsforfatteren J.P. Jacobsens fødeby Thisted

og et kvarters kørsel fra det sagnomspundne Mors

(Smærup Sørensen 2005), hvor blandt mange andre

Knud Sørensen og Jens Smærup Sørensen står for en

veludviklet lokal kulturel virksomhed med internatio-

nalt udblik.

Er Hørdum med Spar, kiosk, sportshal og tog-

forbindelse mod syd og nord provins for Thisted som

er provins for Ålborg som er provins for Århus som er

provins for København som er provins for Berlin og

videre i den dur? Eller er det omvendt, er rækken af

større og større byer udkant, provins, et stadigt fjerne-

re >Ultima Thule< for Hørdum, et ingenting, simpel-

then? Set et bestemt sted fra kan det i hvert fald tage

sig sådan ud, nemlig i slutningen af Jens Smærup

Sørensens novelle “Asfalteringen”. Fortælleren erind-

rer sig en tid lige før hovedgaden i den lille hjemby

blev asfalteret. Det er en lille verden, ikke mindst set

med erindrende barneøjne. Små begivenheder, der

indvarsler nye tider og som derfor endnu virker frem-

mede, lader ane et gryende kulturelt opbrud fra det

gamle mod det nye. I løbet af novellen må den gamle

og drømmende lærer Enoksen, der af og til teer sig

uforsonligt og stædigt som en anden lærer Urup i

Jakob Knudsens roman af samme navn (1909), se sin

lille verden bryde sammen i mødet med nye sociale

omgangsformer, en større, om end forsigtig, opmærk-

somhed på ikke altid perfekt udførte lussingers lem-

læstende følgevirkninger og opbrud i religiøst funde-

rede familiestrukturer. Han pensioneres og forlader

snart tavst byen og vil ikke høre tale om nogen

afskedsfest. Efter asfalteringen af hovedgaden anes en

anden verden, men hvem ved hvor indlemmelsen i net-

Kanter, heder og asfalt (litterære provinser)
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værket af asfaltveje fører hen: “Vi så da de kørte,

Enoksen ved rattet og fru Enoksen på bagsædet i

modsat side. Og selv om vi nu vidste at vores vej var

kommet til at hænge ordentlig sammen med alle andre

veje i verden, så var det, da de kørte ud af byen, som

om de kørte ud i ingen ting” (Smærup Sørensen 2002:

224). “Ingen ting” - og netop ikke ’ingenting’, en god

smærupsk detalje - er det navnløse >uden for<, der

bryder ind og skærer til (Foucault 1986). Enoksen kører

efter dette indbrud fra en anden kulturel og social

orden ud af sin lilleverden, han forlader ikke bare

denne lilleverden, men også snart denne verden. Men

hvad med fortælleren og alle de andre tilbageblevne?

Asfalteringen både lukker og åbner for en ny verden,

akkurat som jernbanen i tiden fra 1870’erne til

1920’erne gjorde det (Erslev Andersen 1982, 1983). 

*Non-sites, heterotopier*

Stederne forvandles fra lokaliteter til transitsteder. Den

gamle tids flade eller ‘mørke’ provins skæres i stykker

og nye tiders provinser opstår som endnu levende,

halvdøde eller hengemte transitsteder uden mål og

med. I disse provinser mødes eksistens og historie i

nedskrevne, kontante, nøgne og rudimentære former,

sådan som de fremstår i Henrik Pontoppidans >Fra

Hytterne<(1887), i Jørgen Nielsens novellesamling

>Figurer i et Landskab<(1973) og i Peter Seebergs

>Om fjorten dage<(1981). Tilbage er nu, i vor tid, ikke

blot sovebyer, hengemte stationsbyer (lange og

slunkne tyndtarme, som Knud Hjortø i sin tid i romanen

>Folk<(1954) kaldte dem), små lokalsamfund med

asfalterede veje, købstæder med gågade. Tilbage er

også en række fortællinger om mere eller mindre

skæve eksistenser i jernbanernes og asfaltvejenes og

motorvejenes og betonparadisernes randzoner. Og

der kommer stadig nye til.    

Smærup er med sine skriftsikre, køligtintenst

underdrevne og stilistisk gennemarbejdede romaner

og noveller bestemt ikke en ’provinsforfatter’ af den

slags, der skriver en lokalpatriotisk og fremmedfjendsk

prosa. Lokalpatriotiske provinsforfattere af tvivlsom art

findes, men er alligevel ret sjældne at støde på i den

bredere litterære offentlighed, og de ville nok også

mest af alt minde om en art litterær Jesper Langballe.

Han galer, som man vil vide, gerne stolt som en hane

på toppen af sin mødding i et toneleje, der ofte og

med god ret forbindes med ordet ’provins’: brovtende,

hånende, fremmedfjendsk, forstokket, småborgerlig

og uden mindste form for lokaliserbar dannelse.

Denne afart af provinsialisme, der overalt i landet, også
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på Christianshavn og i Holte, billedligt talt stirrer stumt

og grumt iagttagende frem bag røvballegardiner og

stokroser til lyden af giro 413 eller igen igen fejrer sig

selv i et christiansborgsk gruppeværelse med brølende

guldaldermalerier og slapt hængende dannebrog -

denne form for provinsialisme kan og skal på ingen

måde fornægtes, og da slet ikke anskues i et rosenrødt

skær af såkaldt ‘ægte danskhed‘, hvilket Gustav Wied i

den grad er opmærksom på i sin bittersøde provinsro-

man >Livsens Ondskab<(1899) og i fortællingerne i

>Barnlige Sjæle<(1893). Det kan nu også være svært

med en sådan fornægtelse. Fænomenet er så udbredt

i alle afkroge af landet, at det som regel gør det van-

skeligt at benytte betegnelsen ’provins’ på andre

måder end netop som et synonym for småborgerlig-

hed, stilstand, træghed, uvilje, uforsonlighed mod al

forandring, mod alt nyt og fremmed. 

Men betegnelsen ’provins’ er nu engang ikke

synonym med kun dette. Provins betegner også en

række af eksistentielt, kulturelt og kunstnerisk set

endnu ikke afprøvede muligheder, steder, lokaliteter

og ubeskrevne blade, landskaber og rum, refugier og

åbne landkort, et virvar af små og store historier, ruiner

på Læsø med tangtage i forfald, forladte bygninger på

Lolland i et historisk ingenmandsland, nedlagte sta-

tionsbyer i Jylland, på Fyn og Sjælland uden tog og

alle med hver sit øde hotel >vis à vis< den lige så øde

stationsbygning, en tom brugs, en nedlagt andelsfor-

ening, et forvitret teglværk, rustne grusgrave.

Historiske >non-sites<, nogle smukke, andre mistrøsti-

ge i møderne med motorveje, trafik- og indkøbscen-

tre, affolkning eller udflytning af turister, narkomaner

og arbejdsløse fra storbyernes trafikkaos. Ofte frem-

står disse >heterotopier< (Foucault 1984) på godt og

ondt som åbne rum til fri befolkning af fantasifostre,

misfostre, skyggeslotte, indre og ydre tomhed, skjulte

lidenskaber, sprogbilleder. Historiske og kulturelle

områder, der i dag kan siges at tjene litteraturen på

samme måde som de slesvigske og jyske hedeegne

engang gjorde det for Jens Baggesen, St. St. Blicher

og H.C. Andersen. De havde heden som et svimlende

stort stykke udstrakt natur, der kastede den beskuen-

de tilbage på egen fantasi. I >Labyrinten<(1792-93)

beskriver Jens Baggesen en tur over Lyneborg Hede,

som han sammenligner med en stor, tom ”Foliant,”

hvori der kan nedfældes allehånde fantasier. Cirka 40

år senere er også H.C. Andersen på diligencetur over

Lyneborg Hede, som i rejsebogen

>Skyggebilleder<(1831) giver ham anledning til even-

tyrlige alfe-fantasier (Erslev Andersen 1988). I den
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berømte indledning til ”Hosekræmmeren” beskriver

St. St. Blicher, som i øvrigt andre steder i diverse novel-

ler, den store midtjyske hede som den ensomme vand-

rers frirum for alskens tanker og luftkasteller,

”Snublende gennem våd lyng og med en kæp i

øret/og en i hånden og hunden langt forude (…), som

Per Højholt indleder sit digt ”& Blicher” (Højholt 2005:

578).

Disse store jyske og slesvigske hedes-

trækninger eksisterer i dag ikke som andet end stedvi-

se lokaliteter og midtjyske turistattraktioner med ind-

gangsportal og stensætning, som yngre forfattere -

som i fx >Kærlighed til fædrelandet var drivkraften<

(2001) ved de >ellers< altid læseværdige forfattere

Jeppe Brixvold, Lars Frost, Pablo Henrik Lambías og

Lars Skinnebach - kan frekventere på en art ‘litterær’

og internt kævlende overlevelsestur - tilmed i Blichers

fodspor - der i ufrivillig komik rækker langt videre end

deres egne ironiske >reality< selviscenesættelser.

Hedestrækningerne er blevet opdyrket med

marker og skove, befolket, belagt med asfalt, indheg-

net af markskel og overhældt med beton under navne

i stil med Bilka, Lego, ElGiganten, Q8, Shell,

McDonalds og Silvan, kulturelt og økonomisk domesti-

ceret. Men disse industrielle, kulturelle og økonomisk-

rationelle processer har - nøgternt set og helt uden uti-

dig nostalgi - efterladt sig en slags ekspansionens spor

fra hededyrkningens tid over 1950’erne og 1960’erne

og frem til i dag. De vidner på én gang om barske livs-

vilkår og stor fremskridtsoptimisme. Det beskrev alle-

rede Herman Bang i noveller og romaner og som jour-

nalist i en serie artikler om forskellige egne af landet,

herunder et præcist portræt af ’stationsbyen’, skrevet

under en oplæsningsturne i 1904 til avisen

>København<, hvilket gav honorar både for oplæs-

ninger og artikler (Bang 2003).

Sådanne heterotopiske sider af fænomenet

‘provins’ (landområder, landsbyer, stationsbyer, pro-

vinsbyer i landets udkanter) synes i dag i stigende grad

at have fået ny bevågenhed i kunst og i litteratur. I pro-

satekster af Peter Seeberg, Peer Hultberg, Henning

Mortensen, Christian Skov, Gynther Hansen, Vibeke

Grønfeldt, Knud Sørensen, Vagn Lundbye, Jens

Smærup Sørensen, Oscar K, Ida Jessen, Hans Otto

Jørgensen, Bent Vinn Nielsen, Erling Jepsen, Morten

Ramsland, Pia Juul og Helle Helle. I billedkunst i seri-

erne af Falster- og Lolland-fotos af Søren Lose (tre af

dem blev vist på udstillingen >ud! ude! hjem!< på

Thorvaldsens Museum april-juni 2006, se illustrationer)

og i serien af Lolland-fotos, der i juli 2006 var under
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udarbejdelse til udstillingen >Home< på Storstrøms

Kunstmuseum i Maribo i efteråret 2006. Også i

Charlotte Haslund-Christensens igangværende etnolo-

gisk-kunstneriske fotoprojekt >De indfødte/The

Danes< er objektivet rettet mod provinsen. I en beskri-

velse af projektet bemærker hun, at måske “er kultur-

forskellene større fra Hirtshals til København end

mellem mig og en kunstner, jeg møder i udlandet?”

(interview ved Mette Sandbye i >Weekendavisen< nr.

30, juli 2006). 

Med andre ord er der en verden hinsides

Kongens By, som ikke ligner, viser det sig, de udbred-

te forestillinger om ’provins’ (fx det håbløst ‘mørke’

Jylland), som især tilflyttere fra afsidesliggende egne af

landet til Kulturens østsjællandske Centrum gerne

benytter sig af i en ængstelig læggen afstand til egen

herkomst (man skulle jo nødig falde igennem i det nye

og fine selskab). Eller som andre, der har trådt deres

barnesko på storbyens - og siden hen også på Skagens

- kulturelle autostradaer ofte synes at være hildet i i

indolent uvidenhed om livet hinsides voldene og gerne

overstrøget med et tyndt kondomlignende lag fernis af

bedagede kulturradikale dogmer. Fred være med det

(de er jo ofte ret underholdende).

*Provins-i-alt?*

Emnet ‘provinslitteratur’ bør i øvrigt nok litteraturhis-

torisk set tages med mere end ét gran salt. Hverken

folkeviserne eller barok- og renæssancedigtningen har

‘provins’ som en lokaliserbar kategori. Hos Holberg

indfinder emnet sig, men som en ret så sammensat

størrelse, der indbefatter alt fra >Jeppe paa

Bjerget<(1723) til den virkelige verdens Marie Grubbe,

der, som tidligere adelig og nu som færgekone ved

Grønsund, for Holberg livskraftigt og viist trodser sin

provinsielle herkomsts krav om social opdrift (Holberg

1945: 42). Det er egentlig vanskeligt at kalde sådan

noget for ’provins’. Måske skal vi helt frem til St. St.

Blicher - og den i samtiden gryende tilsynekomst af

Den danske Nations åndelige fødsel - før det for alvor

giver mening at tale om noget, der fortjener beteg-

nelsen ‘provins’ hinsides en Oehlenschlägers bløde

sjællandske bakker. Det vides ikke med sikkerhed.

Sikkert er det derimod, at Blicher er en uovertruffen

kender af datidens jyske provins 

(og Marie Grubbes historie, for øvrigt, i “Brudstykker

af en Landsbydegns Dagbog“) og med stor sans for

dens rentegninger af ontologiske grundfigurer. Derfor

er han - måske - den første uforfalskede danske ’pro-

vinsforfatter’, der med lige dele intuitiv fornemmelse
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for det, Kant kaldte det natursublime og en belæsthed

i bl.a. engelsk romantik og anden god udenlandsk lit-

teratur omsatte alt dette i de slidstærke noveller om

livet på heden og andre skumle steder i datidens

Jylland. De umiddelbare begivenheder og stederne –

fx heden, Hald, Bolbjerg, Vejlbye, Himmelbjerget,

Tjele - er måske nok lokale, men emnerne og vidsynet

er alt andet end lokale. Og den kun tilsyneladende

ligefremme fortællemåde er, når det kommer til styk-

ket, alt andet end ligefrem, tværtimod er den stilistisk

og fortællemæsigt ofte drilagtigt kompleks, hvilket da

også er en truisme i dansk litteraturkritik (se fx diverse

analyser af fortællerens sindrige maskespil i “Sildig

Opvaagnen“). I novellen “Himmelbjerget” må fortæl-

leren igen og igen bedyre de sublime naturindtryk i

brudte, spastiske aposiopeser af nærmest Diderotske

dimensioner hinsides sprogets grænser, hvilket stilis-

tisk set faktisk kræver en ret god penneføring. Alt

dette nævnes her blot for at minde om, at denne

urmester i genren ’provinslitteratur’ har særtræk, som

gør sig gældende for al gyldig provinslitteratur, fra

Blicher og frem til i dag, nemlig dette at benytte sig af

afgrænsede mere eller mindre fiktionære lokalmiljøer

og en placering af givne hovedpersoner i disse nær-

miljøers lukkede universer med henblik på at undersø-

ge grundlæggende eksistentielle, ontologiske, psyko-

logiske og sociale konflikter og kulturelle brydnings-

mønstre i de derigennem udfordrede sammenstød

mellem givne personlige og sociale forestillingsmøn-

stre, selvforståelser, fantasier og virkeligheder i de ofte

til døden uforsonlige kampe mellem individ og kollek-

tiv. Dette er naturligvis nogle principielle konfliktmøn-

stre, der i al abstrakthed går igen fra antikkens trage-

dier og folkeviserne til vor tids fremmeste litteratur,

film og teater. Men på det konkrete niveau er der en

række særtræk ved provinslitteraturen. 

De her omtalte eksempler på provinslitteratur

er i hvert eneste tilfælde komplekse og det uanset

hvor enkel denne eller hin fortælling så end synes at

tage sig ud. De trækker fænomenet ’provins’ gennem

en række litterære filtreringer, hvor en behersket,

impressionistisk, stilistisk sans for lokaliteternes sær-

præg (sprogtone, dialekt, geografi, topografi, idiomer,

etnologi, natur, lys) både bevarer lokalpræget og

bringer det ud over sig selv og ind i en række litteræ-

re virkeligheder eller værkeligheder (det vil sige i et lit-

terært værks mærkbare virkelighedsabsorption), hvor

sprog- og stilsans, begivenhed, anskuelse og formbe-

herskelse gør det muligt at forbinde noget uhyre lokalt

med noget såkaldt almenmenneskeligt, der i de tviste-
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de fortællinger desværre ofte viser sig mest af alt at

være noget socialt såre umenneskeligt. Og så er natu-

ren aldrig besjælet, heller ikke hos Blicher, men der-

imod et nøgternt og i sig selv tomt vilkår for såvel alle

figurerne i landskaberne som for og i den skrift, den

tilbageprojicerer. Provinslitteratur er derfor altid en

radikal anfægtelse af diverse former for idéer om ’det

humane’ og det (guddommeligt) skønne og den slags:

i provinslitteraturen er virkeligheden som regel så rå

og usminket, at en af sved og roehakning i skoldende

sol hudløs røv netop er en sådan, der tilmed har et

navn: fiseprut (Smærup Sørensens novelle “Fiseprut” i

>Noveller<(2002)), og at af drivende mængder af

snaps stinkende fulde landkvinder på mænadisk jagt

efter et yngre erigeret lem må beskrives som de nu

engang er (Gynther Hansens novelle “Møllerens hus” i

>Forvandling<(1965)). 

Sådan er det nu engang, enhver er her sin

egen figur nærmest i landskabet, både i teksterne og i

de indfangede virkeligheder. Her hjælper ingen forma-

nende ord, løftede pegefingre, velsmurt skidtsnak. Her

handles, her tøves, her spildes, her leves, her ses, her

høres, her fortælles, her drikkes, her udstødes, her sla-

dres, her hores, her slåsses - så kan De Andre, de fine,

bare tro de er noget andet og bedre, men det er de

vist nok ikke, når det kommer til stykket. Eller i hvert

fald tror man af og til, at det er sådan fat med De

Andre. Men heller ikke dét er sikkert og vist. Således

må hovedpersonen, kaldet Sønderjyden i Christians

Skovs novelle af samme navn fra

>Hjemkaldelsen<(1976), pludselig se både sin vredlad-

ne forstokkethed og hidsige forestillinger om De

Andre (fra København) ret i øjnene, da hans verden

med ét forandrer sig i kraft af en eneste sætning frem-

sagt af - en tilflyttet københavnerinde. De Andre kan

også være dem i de større og gamle provinsbyer, men

som Viborg hundrede gange fortæller i Peer Hultbergs

>Byen og Verden<(1992), så er byboere hverken bedre

eller dårligere stillet over for eksistensens dødssyge,

lårklaskende, grumme, befriende humor end dem, der

opfatter folk fra andre egne af landet end hjemegnene

som De Andre. Ironisk patos, barok humor, burlesk

selvbevidsthed, direkte blikke på tilværelsens hakken-

de orden findes uden omsvøb i Skov og Hultberg. Og

mere besk, men dog alligevel, i det anonyme provinsi-

elle og skjult kontrollerende ’vi’, som Knud Sørensen

skånselsløst og indforstået afdækker i >En tid<(1997). 

Omtalte former for kanthakkende eksistens-

humor findes også i Dan Turèlls >Vangede bille-

der<(1975) – han er efter eget udsagn en født provins-
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forfatter fra stenbroen, hvilket han bedyrer i artiklen

”Gøg og Gokke: Provinsen og storbyen”. ”Det er kun

os københavnere der inderst inde bærer på den hem-

melighed, at hovedstaden er provins” (Turèll 1981: 49).

Og også i vor tids fremmeste provinslitteratur sættes

sådanne hakkende kanter i skarpt relief, ikke mindst i

Erling Jepsens burlesk-melankolske og sørgmuntre

>Kunsten at græde i kor<(2002) og omgangen med et

ganske barokt Sønderjylland i >Frygtelig lykke-

lig<(2004); i Pia Juuls korsørisk-himmerlandske sans for

det pinlige, det groteske og det bizarre i enhvers såre

almindelige hverdagsliv og erindringer i novellesam-

lingerne >Mit forfærdelige ansigt>(2001) og >deng-

ang med hunden<(2005); i Helle Helles minimalistisk-

skarpe realisme i >Rødby-Puttgarden<(2005); og i

Morten Ramslands burleske og suverænt fortalte

slægtsroman >Hundehoved<(2005). Ida Jessens

intenst sansende dissektioner af livet i et litterært labo-

ratorium kaldet Hvium, en fortælleramme for flere af

hendes romaner (senest i >Det første jeg tænker

på<(2006)) placeret i en landkommune i Himmerland,

har knap så skarpe, men desto mere foruroligende

kanter indfældet i den stilistiske beherskelse af rig-

dommen i såvel egnsmæssige som psykologiske detal-

jer. Provinslitteraturen synes således i dag at have

gode kår. Og så er det sådan set lige meget hvor i lan-

det dens udøvere kommer fra og hvor de har valgt at

slå sig ned. Man kan måske derfor med bedre præci-

sion udskifte betegnelsen ’provinsielt’ med den lidt

ældre betegnelse ’provinsialt’. For når provinslitteratu-

ren er bedst viser den ganske enkelt, at der eksistenti-

elt og ontologisk er provins i alt.

*Provinsknægten*

Man kan som udgang på denne lille kommentar om en

mulig a-provinsiel provinslitteratur og dens litteratur-

historie forsøgsvis overveje, om samtlige de her nævn-

te forfattere - samt Harald Kidde, Marie Bregendahl,

Harald Herdal, Johannes V. Jensen og Albert Dam -

eventuelt kunne danne grundlag for opstillingen af en

kanon over en slidstærk provinslitteratur af rimelig,

sagt på jysk, god kvalitet. Om ikke for andre så for os,

der har valgt at blive i provinsen, da vi jo så, nemlig, og

måske lidt ligesom knægten i Hegels herre-knægt-dia-

lektik, har både vores egne kulturer og Det kulturelle

Danmarks Store kanoniske Kultur at gøre godt med,

ligesom vi jo også er beriget med mindst to ofte ret

inkongruente former for dansk sprog. De Andre - især

dem, der kun har ét dansk sprog med i bagagen - har

jo for tiden travlt med at >sample< en national, kultur-
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kanonisk hitliste, som vi - Det danske Folk ’ude

omkring i landet’ - for tiden så gavmildt og for umåde-

lige summer, som kunne have gjort god gavn til frem-

me af fx provinslitteraturen, for tiden får kastet i grams

i glittede bøger med cd-rom og på internettet. Men

det er nu også og godt nok helt fedt at have mere end

én kultur, mere end én variation af det danske sprog,

mere end ét Danmark at dyrke i sin baghave. Sådan

som blandt mange andre provinsforfatterne Per

Højholt og Peter Seeberg (Erslev Andersen 2005a,

2005b) mente, dyrkede og praktiserede det i mellem-

felterne mellem dialekter, afsidesliggende lokaliteter

og vildt avancerede litterære eksperimenter.  
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Hans Otto Jørgensen: I sommerhusområdetPRIVATE 

Ida gider ikke mere. Hun vil ikke mere bekymre sig, gider ikke, vil fra nu af også tænke på sig selv.

Tænk på dig selv, som Inger sagde.

Hun bliver helt forskrækket, da hun siger det. Det næsten sortner for hende. Som om det var en forbrydelse. Eller

at hun opfordrede hende til at begå en sådan.

Hun bliver forskrækket, fordi hun aldrig før har tænkt tanken, fordi det åbner helt nye vidder i hende, andre mulig-

heder. At hun så også selv må finde ud af hvad hun vil. Hvad hun vil bruge sit liv til. Hun har aldrig før givet sig selv

lov til at tænke på sig selv.

Men nu gider hun ikke mere. Vil ikke mere.

Den syge mand. 

Altid at tage de hensyn, aldrig at kunne komme nogen steder, fordi hun skal være ved ham. Fordi han ikke kan

være alene. Ikke tør.

Alle de måltider, hun har stillet frem til ham, alt hans tøj som hun har vasket. Hvis hun skal noget, over middag, til

fødselsdag eller handle ind eller hvad det kan være, gør hun thekanden parat, fylder passende med vand i kedlen,

smører hans eftermiddagsmad, så han selv kan tage.

Ikke et måltid har han nogen sinde kunnet klare, ikke en opvask. Han har aldrig taget af bordet, aldrig lagt en tal-

lerken over ægget, pakket rullepølsen ind og sat låg på krukken med appelsinmarmelade. 

Han har aldrig fejet gulvet, aldrig brugt en støveklud, støvsuget, aldrig sat en vask over, tømt vaskemaskinen,

hængt tøj til tørre.

Aldrig vandet en blomst eller ordnet en buket.

Han har aldrig kigget i drengenes kontaktbøger, aldrig underskrevet en eneste gange, eller i det hele taget været

med i noget, deltaget, kørt med dem, når de skulle noget.

Så alene har hun været om det.

Alting.

Altid vendte det den anden vej, så hun delte hans sorger og hans glæder, mens han ikke delte hendes.

Ikke vidste af, spurgte til.

Så hun blev så fuldstændig stum, ikke anede, hvad hun skulle sige, ikke kunne få begyndt på det.

Ingen betroelser.

Som om hun slet ikke eksisterede.

At hun ingen fortid havde, ingen historie. Fordi der kun var hans historie, hans barndom.
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Så hun blev en ingen.

Ingen ret havde til at eksistere.

Fordi han overså hende som andet end arbejdskraft.

I roerne, når der skulle hakkes roer. I høet, når der skulle køres hø. Når de lige skulle være færdige med det sidste.

Tærske, når de skulle have optærsket. Veje grise ud. Foruden det daglige.

Samle sten.

Men så længe helbredet er godt. Hun er sund og rask.

Tænk på dig selv.

Hvad har du lyst til.

Hun bliver gammel. Hun kan ikke holde ud at blive ældre, så grim. At hun bliver så grim.

Hun bliver svimmel, når hun står op på en taburet, når hun skal tapetsere, når hun skal male. Når hun vil feje spin-

delvæv ned fra gavlen.

Der er stille i huset. Det sner. Ikke meget, men lige så det dækker.

Ejnar ligger med en avis over hovedet på chaiselongen, han sover, og Ida gør thekanden parat. Hun fylder vand

på kedlen, smører hans eftermiddagsmad, så han selv kan tage, finder et stykke brunkage i brødkassen, og tager

hele turen ud forbi skaldyngen, ud forbi Oscars kvier, det er noget kødkvæg, de går ude hele året rundt, og den vej

til fjorden. 

Helt ud til fyret.

Det er hendes sædvanlige rute, hun holder sin sædvanlige pause, i læ for blæsten, men ikke i dag. I dag kommer

hun op langs hegnet, bliver helt forskrækket og ler ad sig selv og sin forskrækkelse, da et rådyr sætter af i et spring,

ud af hegnet, og tager vejen gennem sommerhusområdet.

Det kommer bag på hende, at det er den vej, hun har valgt. Hun troede ikke, hun ville, men befinder sig pludse-

lig på dette mærkelig hemmelighedsfulde sted, som rummer et liv så anderledes end hendes.  

Som har noget med krop at gøre, en særlig opløsthed, som hører ferierne til, halvvåde håndklæder. Andre biler,

tyske nummerplader.

Og selv om det er udenfor sæsonen, det sner, alting ligger øde og forladt, mærker hun ligesom en sær trodsagtig

fryd. At nu skal hun vise dem. Hun tør godt.

Også selv om der ikke er nogen at vise sig for.

De væltede graner.
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Hun ved ikke, hvad det er. Hun kan ikke forklare det. 

Men det er der, hun kommer ind i vindfælden. De ligger på begge sider af vejen. Knækket som tændstikker. Der

er ikke ryddet op. 

Det er det ukendte.

Men det bliver for abstrakt. Det er nødvendigt at være konkret, at vi kommer ned i detaljen med det, mærker efter,

hvad hun nu gør.

Hun drejer fra, står i indkørslen, kigger på navnet på postkassen, det er noget med W, Wig eller Wigø eller Wege

måske, hun kan ikke helt afgøre det, og kommer ind på den velfriserede plæne, helt hen til huset. Til terrassen.

Vil hun blive set.

Det er den fornemmelse, hun har. En fornemmelse ligesom at blive set på, iagttaget, som om hun var nøgen. Som

om hun løb rundt der fuldstændig splitternøgen.

At der er en mand.

Men hun løber ikke rundt, det er ikke sommer. Man kan følge hendes spor hele vejen i den nyfaldne sne. Men det

er den fornemmelse.

Hun holder om stammen på et træ, lægger kinden ind mod stammen, lytter til træets hjerte, det høje sus i kronen.

Hun lukker øjnene, står og svajer, lodret svajende, tænker, at sådan ville Inger have gjort.

At det er præcist, som Inger ville have gjort.

Hun vender rundt og går hurtigt tilbage, ud på vejen og hjem.      
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Vi mødes med Allan Otte (født 1978) i hans

atelier på det Kgl. Danske Kunstakademi, hvor

han er i gang med sit sidste år ved Professor

Jesper Christiansens malerskole. Vi skal tale

om hans malerier, der de seneste år motivisk

har centreret sig omkring landskab og det

moderne, danske landbrug i provinsen. Allan

Otte er selv landmandssøn og opvokset i nær-

heden af Aars i Himmerland. 

Af Krestina V. Skirl og Mette V. Mortensen

>Hvad har inspireret dig til at male det moderne, dan-

ske landbrug?<

”Det var en blanding af flere ting. Jeg synes, det var et

motiv, som var meget overset. Det var også et forsøg

på at lave et opdateret landskabsmaleri af en slags. Da

jeg startede med at lave landskabsbilleder, havde jeg

en idé om, at det skulle være det rene landskab. Altså,

det man kalder natur, hvad det så end er - marker og

træer. Men jeg nåede hurtigt frem til, at det er land-

bruget, der fylder mest derude, og man kan jo altid

diskutere, når man ser en mark, om den så er kultur

eller natur. Den gode gamle diskussion, hvad den er

udtryk for. Flere af mine billeder er komponeret syste-

matisk med ting, der står på rad og rækker, og ofte er

landskabet nærmest klemt ud af bygninger til at være

en lillebitte prik. Så man kan godt kalde det for for-

trængt landskab, tror jeg.”

Allan Ottes opdatering af landskabsmaleriet ligger

derudover i det rent tekniske. I en computerbaseret,

syntetisk malemåde, som han kalder det: ”Jeg indsam-

ler altid først masser af billedmateriale på min compu-

ter, som kan være downloaded billedmateriale fra

ejendomsmæglerhjemmesider. Jeg samler også på

udklip fra fagblade om kvæg og sådan nogle ting, og

så tager jeg selvfølgelig selv ud og fotograferer en

masse. Jeg tager rundt i landet og får desuden en

masse fotografier fra venner og medstuderede, som

samler til sig, når de er på tur. Efterfølgende sampler

jeg billederne på computeren i nogle gange op til 40-

50 lag. Jeg synes, der er spændende muligheder i at

arbejde på computeren, hvor det hele er immaterielt,

og man kan bytte rundt på lag og lave forskydninger

og gøre nogle ting større og andre mindre. Alt sam-

men noget, som er ret svært, hvis man laver en klippe-

klistre collage, eller hvis man sidder og tegner. Der er

et godt potentiale i senere at overføre dette til et

maleri, hvor det pludselig bliver meget konkret og

håndgribeligt. Mens jeg laver skitsen, handler det for

mig i virkeligheden også om at proppe mere ind i bil-

Der var så dejligt derude på landet…
- Interview med maler Allan Otte
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ledet, end ens naturlige synsfelt kan rumme; at over-

læsse billedet visuelt. I reglen er skitsen altid fuldstæn-

dig færdiglavet. Jeg ved præcist, hvordan billedet skal

se ud, når jeg printer skitsen ud, og så er der derefter

‘kun arbejde’.” 

Hos Allan Otte foregår manipulationen i compute-

ren, ikke i maleriet. Ved hjælp af en overheadprojektor

projicerer Allan Otte sine computerskabte billeder op

på lærredet, hvor motivet tegnes op med blyant og

inddeles i felter med malertape. Tegnearbejdet afgør

samtidig opløsningsgraden, og hvor detaljeret maleri-

et bliver. Felterne fyldes nu ud efter den gode gamle

malebogsteknik - et felt af gangen, og når hele billedet

er fyldt ud, er det færdigt: ”Det er meget kalkuleret og

Allan Otte: The Great  Divide # 1 (2005).
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metodisk; det handler om at blive fri for den der

ekspressive gestus. Det er egentlig meget formelt det,

det drejer sig om. Der er lagt nogen snit ind i billedet

og så er hvert felt beskrevet på forskellige måder.”

Allan Otte nævner som eksempel sit maleri >The Great

Divide # 1<: ”Den øverste del er en ren farve. Så kom-

mer der et felt, hvor malingen er påført i et skiftevis

tykt og tyndt lag. Derefter et, der er beskrevet med

pensel, og så består det nederste felt af sprøjtemaling

og er derfor lidt uskarpt. Det er en leg med perceptio-

nen, forstået på den måde, at det, der er tættest på,

har man sværest ved at fokusere på. Det er sådan lidt

bagvendt. Lige nøjagtigt det der billede er vel noget

af det reneste, decideret landskab, jeg har lavet. Det er

måske også derfor, jeg har valgt at beskrive landskabet

så kunstigt eller så opdelt som muligt - så usammen-

hængende.”

Tegnearbejdet fremkalder et nærmest fotografisk

udtryk. I forhold til fotografiet som medie er Allan Otte

dog mere interesseret i farver og det maleriske:

”Måske virker det fotografisk set på afstand, men når

man bevæger sig helt tæt på mit maleri, så dekonstru-

erer det sig fuldstændigt og bliver helt utroligt fladt.

Jeg påfører altid malingen lodret eller vandret, hvilket

modarbejder rumligheden i motivet, og medfører en

form for abstraktion. Det skaber en anderledes rum-

virkning end det, motivet repræsenterer. Jeg benytter

en mosaiklignende malemetode af felter, der har

karakter af computerpixelering - minder om en digital

kode af en slags. Jeg tillader mig ikke at improvisere,

lave nogen overmaling eller lag. En forenklet, i og for

sig minimalistisk måde at male på, som ligger rigtigt

langt fra klassisk modellering.” 

Allan Otte: Everything is Good Here (2005).
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>Hvad er det maleriet kan?<

”Jeg synes, én af de største kvaliteter ved maleri er

forskellen på, hvad man oplever på afstand og tæt på.

Jeg synes, noget af det allerkedeligste maleri er det,

som forbliver det samme, når man bevæger sig tæt på,

eller værre endnu, det der bliver dårligt eller uinteres-

sant.”

*Everything is Good Here*

>I et andet af dine malerier, Everything is Good Here,

ses i venstre side en rød murstensbygning med tårn og

tegltag som leder tankerne i retning af fortidens herre-

gårdsidyl, mens resten af billedfladen er indtaget af et

kæmpemæssigt produktionsanlæg, som dominerer

motivet. Tiden synes suspenderet og landskabet er

indtaget af en dyster tone. Forsøger du at tilføre land-

skabet en form for symbolik?<

”Nej. Stemningen bliver tit først tilført senere. Jeg tror,

jeg kigger meget mere geometrisk og analytisk på

tingene, når jeg er derude. I mine øjne det er for

romantisk at tale om sjæl og sådan noget. Jeg har i

hvert fald ikke selv et romantisk forhold til naturen, til

landskabet, og jeg kan godt lide, at arbejdet foregår

på computeren og i atelieret og ikke ude i naturen eller

i samfundet. Den distance kan jeg virkelig godt lide,

og den har egentlig en ret afgørende forskel. Det er på

en måde, som når man sidder i toget og kører gennem

landskabet. Så er man ikke i det; man er på vej igen-

nem det og ser det bare som en række af billeder, der

passerer forbi udenfor.”

>Hvad med titlen Everything is Good Here? Den virker

lidt ironisk?<

” Ja. Og så alligevel er det måske bare en konstatering

af, at det er godt nok, når det ikke kan være anderle-

des. Billedet afspejler bare, hvordan jeg selv ser på

det. Sådan som jeg kender det eller har oplevet det.

Men nogle af malerierne er selvfølgelig kraftigt iscene-

satte og tilført en eller anden form for dramatik eller en

bestemt atmosfære, som måske ikke ligefrem er soci-

alrealistisk men mere en filmisk eller scenarisk måde at

arbejde med motivet på. Mit udgangspunkt er altid en

lyst til at lave billeder. Det er aldrig et socialt eller poli-

tisk ærinde, der driver mig, og malerierne skal ikke

nødvendigvis opfattes så kritisk, som jeg godt ved,

mange gør. Det er jo sådan udviklingen er. Jeg ved for

eksempel, at i april måned var der 600 landbrug på

landsplan - det er 10 procent af de eksisterende land-

brug - som drejede nøglen om. Der blev lukket og

slukket, og så blev de opkøbt af større gårde. Så land-
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Allan Otte: Ophængning 1 (2006).
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brugene bliver lagt sammen i kæmpestore produktio-

ner, hvor alting netop er mekaniseret og industrialise-

ret. Jeg ser meget mine motiver som et scenarium,

man opstiller, hvor der kan udspille sig eller har udspil-

let sig en historie eller handling. Samtidig synes jeg, at

jeg for det meste registrerer det ret nøgternt.”

>Men dine billeder forekommer alligevel nærmest sur-

realistiske. Er det også et ord, du selv vil bruge?< 

”Det ved jeg ikke. I hvert fald ikke i en gammeldags

forstand. Bare i betydningen overvirkeligt. Alt det

psykologiske og sådan noget, det interesserer mig

overhovedet ikke. Men det er selvfølgelig interessant,

at tingene er til stede på en helt bestemt måde. Jeg

forsøger altid at holde mig til en forholdsvis høj grad af

realisme og ikke lave fabulerende universer eller

noget, som er alt for fantasifuldt. Jeg synes, det er ret

morsomt at arbejde så konkret og så formelt med

motivet men alligevel vide, at det udarter sig til et bil-

lede, som netop virker mystisk eller drømmeagtigt.”

*Svinekroppe som æstetisk objekt*

Når man ser Allan Ottes værker er fraværet af liv et

gennemgående træk, selv påpeger han: ”Der er sådan

set liv. Men det er måske mere det, at væsnerne altid

er holdt uden for. For mig er det lige så meget en hold-

ningssag, at levende væsner, mennesker og dyr, ikke

fungerer godt i et maleri. De bliver altid bare til en skal.

Så vil jeg hellere beskrive fraværet af dem i form af alle

de ting, man omgiver sig med.” Alligevel er der dyr til-

stede i enkelte malerier som eksempelvis

>Ophængning I<, hvor en række af allerede slagtede

grise er hængt op med hovedet nedad, så beskueren

konfronteres med deres opsprættede halse, inden

samlebåndet fører dem ind i ovnens flammer: ”Nu hvor

jeg ikke har lyst til at beskrive det levende væsens nær-

vær, så måtte det jo nødvendigvis være et dødt dyr i

stedet for. Men det er også noget med at forholde sig

til en tradition. Rembrandt har bl.a. malet slagtede dyr,

og der er selvfølgelig også andre. Derudover har der

været mange svin i dansk kunst (Allan Otte udbryder i

høj latter). Men det er desuden for at vise, at det er

sådan, tingene er. På den måde er >Ophængning I<

måske et meget naturalistisk billede. Jeg har selv haft

arbejde på et slagteri på et tidspunkt og synes, det er

ret interessant, det der foregår. Og ret flot, vil jeg sige

- den måde, hvorpå det hele er så mekaniseret. Det er

bare én stor dødsfabrik, der producerer fødevarer til

os, hvilket jeg synes, er ret fantastisk (ler). Jeg ved ikke,

om man kan sige, det er en mere ærlig måde at beskri-

ve dyr på, men jeg synes, det fungerer bedre - i hvert



22 Kulturo nr.23/2006

fald på billede. Jeg vil mene, at film nok er det medie,

der egner sig bedst til at beskrive liv, hvor maleri pr.

definition er en statisk tilstand. Det var også et forsøg

på at lave et æstetisk billede ud af noget, som mange

måske mener, er grimt og frastødende. Jeg syntes, det

var meget naturligt, altså.”

*Dommedag i provinsen*

>Hvad er inspirationen bag et billede som God Damn

the Sun, God Damn the Light it Shines and this World

it Shows?<

”Det var et forsøg på at lave et overlæsset domme-

dagsbillede. Samtidig viser det også noget, jeg er kørt

forbi, og så har klippet sammen med omkring 40 andre

ting. På den måde er det ikke en direkte registrering,

men jeg vil mene, at det langt hen ad vejen godt kunne

se sådan ud et eller andet sted derude. Alting er

omhyggeligt placeret ud fra bestemte betydninger

eller former. De fleste ting i det her billede handler om

død og tyngde. Alt det oprejste har lagt sig ned - flag-

stangen er knækket, træet er væltet, antennen på

taget, hjulet og traktoren ligger ned. Desuden en kat,

der ligger og er død eller får sig en lur - det ved man

ikke helt. En transformatorstation, der rejser sig sådan

lidt kirkeagtigt. Samt forskellige ting, der handler om

tyngde på en eller anden måde. Der er en tromle og så

et vægtlod, og der er noget vasketøj, som direkte hen-

viser til kroppen. Derfor hænger dette billede også

sammen med det med de ophængte svin. Ja, og bade-

karret, der ligger ned, er lidt kisteagtig. Så det er en

slags dommedagsbillede - jeg ser det hele som en kir-

kegård af opbrugte ting. Men der sker også alle muli-

ge voldsomme, dramatiske og sindssyge ting derude i

provinsen og i landskabet, i landsbyerne - for eksempel

i Seest, hvor der eksploderede den her fyrværkerifa-

brik. Det var helt af bibelske proportioner.”

Dommedagstemaet går igen i et andet og endnu

ufærdigt billede i Allan Ottes atelier, der forestiller fire

afbrændte traktorer på en mark. Motivets forlæg er

fundet på tyske redningskorps hjemmesider: ”Jeg har

simpelthen søgt efter billeder af afbrændte traktorer.

Igen for at lave en art kirkegård eller sådan noget –

fremkalde en apokalyptisk stemning. Der er desuden

klippet et vissent træ ind, der står tilbage som et styk-

ke naturskelet over for maskinerne. Jeg har malet

mange forskellige billeder af traktorer. Så jeg syntes,

det kunne være interessant at male dem i andre situa-

tioner - jeg har for eksempel tidligere malet én der sid-

der fast og én der er væltet. Nu arbejder jeg så på det

her billede af fire, der er afbrændte og står tilbage som



skeletter. Helt basic eller banalt er det selvfølgelig

også, fordi traktoren er et apparat, der er beregnet til

fremdrift og fungerer som arbejdsredskab - den træk-

ker og slæber og sådan noget. Jeg kan godt lide at

bruge den i de der situationer, hvor den netop sidder

fast eller er ødelagt. Igen er det hele egentlig et meget

konkret udgangspunkt for at lave et billede; men jeg

synes da, det er meget oplagt at tolke billederne alle-

gorisk.” 

>Du er generelt meget fascineret af det apokalyptis-

ke?<

“Ja. Død og forfald er jo evigt gyldige emner.”

>Er der i din interesse for traktoren som motiv også

tale om en drenge-fascination?<

”Ja. Det er der nok også lidt.” (Ler)

>Hvilke andre kunstnere interesserer dig?<

”Det er malere som Vermeer, Gerhard Richter og

Troels Wörsel, hvis jeg skal nævne tre ret forskellige.

For Vermeers vedkommende, er det en helt eminent

måde at beherske linearperspektiv samt lys, skygger

og farve - han er bare en mester. Og for Gerhard

Richters vedkommende, er det det underlige opsplit-

tede projekt, hvor han maler stærkt fotografiske og

enormt konkrete billeder. Så er der Troels Wörsel - han

23Kulturo nr.23/2006

Allan Otte: God Damn the Sun, God Damn the Light it Shines and this World it Shows (2005).
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er den bedste akrylmaler, der bare kan holde et bille-

de i gang og fyre det af i én lang bevægelse. Og frem

for alt ser jeg rigtig mange film og kan godt lide at for-

søge at gribe fat i noget af den der bestemte visuelle

stil, som jeg så forsøger at overføre til mine lærreder.

Det er film af instruktører som Antonioni, Robert

Altman, og Fellini. På det visuelle plan, synes jeg,

Michelangelo Antonioni er den mest suveræne - også

i forhold til det handlingsløse. Man fortaber sig i en

strøm af det ene skønne billede efter det andet. Men

ellers så får jeg også meget ud af at høre musik for at

komme i en bestemt stemning og et bestemt melan-

kolsk humør, mens jeg maler.” 

>Nu siger du ‘melankolsk’. Er det den stemning, du

gerne vil fange i dine billeder?<

”Ja. Helt sikkert. Det er nok... Det er også helt klart

sådan, jeg vil beskrive mig selv som person. Så på den

måde er det måske alligevel ret personlige billeder,

selv om det hele er så kalkuleret og så uromantisk.”

Allan Otte bor og arbejder i København, hvor han har

studeret ved det Kgl. Danske Kunstakademi siden

2001. Han er tilknyttet Galleri Tom Christoffersen,

København, og repræsenteret i samlingen på ARKEN –

Museum for Moderne Kunst, Ishøj. Allan Otte har de

seneste år endvidere haft enkelte separatudstillinger

og deltaget i flere gruppeudstillinger rundt omkring i

landet.

*Litteratur*

Lisbeth Bonde: ”En realist i cybertiden”, i >Allan Otte.

Everything is Good Here<, Galleri Tom Christoffersen

og Himmerlands Kunstmuseum, 2006. 

Krestina Verena Skirl er mag.art i kunsthistorie fra

Københavns Universitet og projektansat på
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Mette Vesterbæk Mortensen er specialestuderende i
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i Middelfart og opvokset i Odense.
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>Af Bent Vinn Nielsen<

Da vi boede ude på landet, på Vestlolland, var Nykøbing F. den nærmeste store by. Hvis jeg skal være ærlig, brød

jeg mig ikke om den. Atmosfæren forekom mig fattigfin og småborgerlig. Indtrykket af byen ændrede sig selvfølge-

lig noget, da vi besluttede at bryde op fra sytten års landliv. Men for mit vedkommende tog det nu et par år. Ikke at

jeg på nogen måde hadede byen. Den forekom mig bare uvedkommende. Det varede meget længe, før jeg rigtig

kunne finde rundt i den. Og selvom de handlende med tiden blev mere snaksomme, og gerne ville sludre lidt om

vejr og vind, og selvom jeg da også kvitterede med de bemærkninger, man forventer i den situation, var jeg sim-

pelthen ikke særlig interesseret i at lære folk at kende. Jeg bor her bare, tænkte jeg. Mit arbejde foregår hjemme på

mit arbejdsværelse, de aktiviteter det medfører, udspiller sig alle mulige andre steder, først og fremmest i

København. 

Vendepunktet indtraf da en af vores døtre blev alvorligt syg, eller rettere: det indtraf først, da hun var blevet rask

igen, for mens sygdommen stod på, tænkte ingen af os på andet. Bagefter følte jeg det som om jeg nærmest

>ankom< til verden igen. Og verden var altså nu byen Nykøbing Falster. Jeg kom til at tænke på noget, jeg havde

læst engang, nemlig om nybyggerne i det vilde vesten, i Amerika. De havde den forestilling, at en nyopført by ikke

fik status som en >rigtig< by, før der var sket noget dramatisk. En naturkatastrofe, et mord eller noget andet. Først

når byen har en dramatisk oplevelse som ballast, får den historie. Og først da bliver det en by, mennesker kan leve

og føle sig hjemme i. Jeg er ellers ingen tilhænger af alt for vidtløftige forklaringer på dette og hint, men jeg tror

det er sandt. Det skal også nok være rigtigt, at når man flytter til et nyt sted, skal der ske et eller andet afgørende i

ens personlige liv, før man føler sig hjemme. Så man kan sige, at det var >her<, her hvor jeg nu bor, det skete.

Dermed har man fået en tilknytning til stedet, som man ikke havde før.

En sommer havde jeg besøg af en fotograf fra København. Han havde fået sin uddannelse her i byen, engang i

60érne. Dengang var det en meget livlig by, og helt død virkede den bestemt heller ikke nu, sagde han. Det har

noget med dens beliggenhed at gøre. Man kan godt tage til og fra hovedstaden på en og samme dag, men det er

trods alt noget af en rejse. Dvs. at byen har et vist egetliv, fordi folk ikke bare tager til København, hvis de gerne vil

more sig, gå i teatret eller i biografen. Selv om fotografen var af den mening, at det trods alt var mere udtalt før i

tiden, så bærer byen stadig præg af at være en slags ”regionshovedstad”.

Byens motto lyder i øvrigt: ”Nykøbing F – mulighedernes by”.

*Mulighedernes by*
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*Historien om den danske provinsbys udvik-
ling igennem de sidste halvtreds år er samtidig
historien om landets udvikling fra industrisam-
fund til oplevelsesøkonomi. Det er en historie
om sejre og nederlag, men det er også en his-
torie, der viser os, at byerne er dynamiske og
at dagens tabere meget vel kan blive morgen-
dagens vindere.*

>Af Jens Kvorning<

Mine forældre flyttede til en nordvestjysk provinsby i

begyndelsen af 50’erne, knapt et år før jeg skulle begyn-

de i skolen. Vinduesrækken i skolen blev min indføring i,

hvem der betød noget, og hvem der ikke betød så meget

i det lokale samfund. I klassen sad pæne folks børn i vin-

duesrækken, og børn af dem, der af en eller anden grund

ikke var så pæne, sad i vægrækken. Midterrækken var lidt

ubestemmelig. Det stod ikke skrevet nogen steder, og det

blev ikke sagt, at sådan skulle det være, men sådan var

det.

I min klasse og i de mange parallelklasser – det var en

syvsporet skole – var der børn af alle dem, der betød

noget. Det var storkøbmændene, direktørerne for de få

store virksomheder, lægen og dyrlægens børn, sagfører-

nes børn og så børnene af de ret få offentligt ansatte med

en vis status, gymnasielærerne, skolelærerne og de over-

ordnede embedsmænd i kommunen.

Storkøbmændene var i 1950’erne stadig rigtige stor-

købmænd, det vil sige de havde en forretning, der både

handlede med grovvarer og aftog korn fra bønderne, de

handlede med brændsel, og de drev det, vi i dag ville

kalde dagligvarehandel. Nogle af dem var også grossister

i forhold til de små købmænd. Storkøbmændene ejede i

fællesskab tømmerhandlen, som på det tidspunkt var skilt

ud fra det sortiment, som traditionelt hørte storkøbman-

den til. De ejede sammen med de største bønder den

største og mest indflydelsesrige af de lokale banker.

Sparekassen var socialdemokraternes bank og

Folkebanken var de mindre bønders bank. De store virk-

somheder var Jernstøberiet, Fiskeindustrien og Slagteriet.

Jernstøberiet var opstået i den tidlige industrialiserings-

periode. Fiskeindustrien havde ekspanderet kraftigt knyt-

tet til efterkrigstidens ændrede forbrugsformer og famili-

estrukturer, men var oprindeligt baseret på mellemkrigsti-

dens luksusforbrug. Slagteriet voksede kraftigt med land-

bruges industrialisering.

Da jeg gik ud af gymnasiet i 1965, var alle storkøb-

mændene og grossisterne væk. Først kom Korn og

Foderstofkompagniet og senere andelsbevægelsens

grovvarefirmaer og overtog den del af handelen. Så

begyndte folk at få oliefyr. Storkøbmændene købte alle

en lille lastvogn med tank på og begyndte at sælge fyr-

ingsolie, men det varede ikke ret længe, inden de store

olieselskaber havde oprettet lokale depoter og overtaget

også den handel. Der begyndte så småt at komme kæde-

dannelser i detailhandelen, organiseret omkring lands-

dækkende grossistvirksomhed, og så røg grossistfunktio-

nen i forhold til de små købmænd. Selvbetjeningsbutikken

og senere supermarkedet blev den nye standard, og den

var de gamle storkøbmænd ikke hurtige nok til at hæfte

sig på, så også den sidste del af deres store virksom-

hedsområde begyndte at glide fra dem. Og det var ikke

Provinsbyen før, nu og herefter
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kun blandt storkøbmændene der skete store ændringer.

Den store fiskeindustri blev solgt til en meget større,

udenlandsk koncern. Jernstøberiet fik nye aktionærer.

Slagteriet blev slået sammen med andre slagterier i regio-

nale fusioner. Bankerne begyndte at få konkurrence på

hjemmebanen af de store nationale banker.

På de 12 år jeg gik i skole, blev store dele af den øko-

nomiske og sociale orden, som havde struktureret pro-

vinsbyen -  og vist sig i vinduesrækken i folkeskolen – altså

opløst, og en ny orden trådte til. Det kan man se som

udtryk for den dynamik, der altid er til stede i byen, måske

i lidt accelereret form. Men man kan også hævde, at det,

der skete her, var et mere dramatisk brud, og så at sige

var det, der burde være sket efter næringsfrihedsloven i

1857 og industrialiseringen i slutningen af 1800-tallet og

begyndelsen af 1900 tallet, nemlig at købstaden som en

lokal, økonomisk enhed blev opløst.

*II.*

Købstaden i sin oprindelige form var udtryk for en kon-

trolleret økonomisk og territorial magtdeling. Købstaden

havde sit garanterede opland, og det betød at alle køb-

stæderne havde det samme grundindhold af netop stor-

købmænd og andre handelsfunktioner. Nok var der for-

skelle på frugtbarheden og dermed rigdommen i deres

oplande, og nok var der forskelle i beliggenhed, som gjor-

de det muligt for nogle byer at opnå særstatus i forhold til

udenrigshandel. Der kunne også være særlige funktioner

som amtsadministration eller kaserne, som gav byen en

særlig tone. Men fællestrækkene var i overtal. 

Industrialiseringen frigjorde i princippet købstaden fra

den direkte afhængighed af oplandets rigdom, men den

tidlige industrialisering var også en meget jævn industria-

lisering, der servicerede det lokale marked, og derfor var

der stadig store ligheder imellem byerne. Jernstøberiet,

tekstilfabrikken, tobaksfabrikken og senere slagteriet

fandtes i næsten alle byerne. Industrierne kunne potenti-

elt udvikle forskellige relationer til det nationale og inter-

nationale marked og dermed danne basis for, at nogle

byer voksede kraftigere end andre, men der var igen

denne base af lokalt orienterede fællestræk, som satte sig

kraftigt igennem. Selvom potentialet for forskellighed var

blevet introduceret med næringsfrihed og industrialise-

ring, bevarede købstæderne altså meget af deres karakter

af selvbærende og ensartede centre i et veldefineret

opland, indtil efterkrigsøkonomien og massekonsumptio-

nen satte sig igennem i løbet af 50’erne og 60’erne. Det

er her den selvbærende og selvtilstrækkelige provinsby

bryder op.  Og vi ser også allerede her i kim-form nogle af

de temaer, vi er tilbøjelige til at forbinde med den aktuel-

le globaliseringsdiskurs og med fænomener som net-

værksbyer og netværkssamfund. Provinsbyens krise

begynder her!

Den lokalt baserede kapital måtte på alle de vigtige

områder i den tidlige højkonjunktur vige pladsen for den

nationale og internationale. Der kom en ny industrialise-

ringsbølge med alle møbelfabrikkerne, plastfabrikkerne,

de små maskinfabrikker og så videre, der for alvor realise-

rede industriens potentiale til at frigøre byens udvikling

fra det agrare opland. En del af dem var i deres udspring

lokalt forankrede, men de blev meget hurtigt gennem

aktieselskabsdannelse og opkøb underlagt en ikke lokal



29Kulturo nr.23/2006

logik.

Mobiliteten i fysisk forstand blev øget, i takt med at

privatbilen blev tilgængelig for andre end de mest velstå-

ende grupper i samfundet. Det gjorde at man kunne køre

til nabobyen og handle, hvis det var mere interessant, og

man kunne også søge arbejde der. Mobiliteten blev også

øget i social forstand. Uddannelsesniveauet steg og

uddannelserne blev mere formaliserede, det var ikke

længere de lærepladser, der hørte provinsbyens patriar-

kalske logik til, som dominerede i uddannelsesbilledet.

Selvom mange flere provinsbyer fik gymnasier og dermed

i første omgang kunne opretholde deres selvforståelse af

at rumme det hele, så fandtes de næste led i uddannel-

seskæden ikke i alle byer. De blev koncentreret i ganske få

universitetsbyer og var dermed med til at sætte en kraftig

hierarkisering i gang byerne imellem.

Forstadsudviklingen var ikke længere bare forstad,

forstået som nogle få, nye huse, men store nye områder,

der dannede begyndelsen til en ny slags by, som under-

støttede nye livsformer og nye forbrugsformer og også

satte sig igennem som krav om omstrukturering af den

historiske bymidte.

*III.*

Mange af de temaer, som den polsk-britiske sociolog

Zygmunt Baumann (f. 1925) knytter til globaliseringen,

dukker op i 50’erne og 60’erne. Bauman taler om de fra-

værende eller ansvarsfri godsejere, han taler om mobilite-

ten, og han taler om turisten og vagabonden som fæno-

mener, der karakteriserer globaliseringen. Men alle disse

forhold viser sig i kim-form allerede på dette tidspunkt. 

Hvor kapitalejeren tidligere havde boet i byen og

været afhængig af den, så har de nye typer af kapitaleje-

re ikke længere den samme tilknytning. De bliver der så

længe, det er lukrativt. Hvis det ikke er lukrativt, så flytter

de. Baumans ansvarsfrie eller fraværende godsejer, som

ikke føler noget ansvar for den by eller det land, han hen-

ter sin profit i, er trådt ind på scenen. Måske ikke i den

rene, globalt opererende form, men alligevel som et mar-

kant brud med den lokale forankring, der hidtil havde

karakteriseret det meste af den økonomiske aktivitet i

provinsbyen.

Mobiliteten i både fysisk og social forstand sprænger

den grænse, som har ligget omkring provinsbyen, hvad

enten vi kalder den oplandet eller tilhørsforholdet.

Dagsrejsen, der dannede de skjulte, men forklarende cirk-

ler som var nedfældet i Danmarkskortet, bliver ophævet af

privatbilismen og de højere hastigheder. De sociale og

kulturelle tilhørsforhold, som blev fastholdt gennem mes-

terlæren og familien, opløses af nye uddannelsesformer

og det krav om øget social mobilitet, som de er forbundet

med. Baumann taler om turisten, som den der kan udnyt-

te mobiliteten, og vagabonden, som den der bliver kob-

let fra af mobiliteten.  Det vi ser her er begyndelsen til et

billede, hvor vagabonden bliver i provinsbyen og turisten

flytter til de byer, der byder på flest muligheder i forhold

til de sociale og kulturelle præferencer, der gælder på det

pågældende tidspunkt. Turisten har altså en adfærd der

ligner den fraværende godsejer. Han er ikke bundet af ste-

det, men kan vælge frit.

Hvis vi indfører begrebet bysystem som udtryk for den

relation, der er imellem byerne, så havde vi indtil den tid-
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lige efterkrigstid et bysystem, som bestod af en række

ligeværdige byer og nogle få overordnede og specialise-

rede byer. Igennem 60’ernes og de tidlige 70’eres høj-

konjunktur afløses denne orden af et meget mere hierar-

kiseret og meget mere dynamisk og labilt bysystem. Det

det drejer sig om i 60’erne, er at tiltrække de nye virk-

somheder, der var knyttet til efterkrigstidens massefor-

brug. Principielt set blev det altså potentialet for forskel-

lighed, som industrialismen havde introduceret, som

omsider kom i centrum. Men i den lokale politik blev køb-

stadens traditionelle selvforståelse som den selvbærende

lokale enhed opretholdt. Alle købstæderne forsøgte sig

med præcis den samme model for en modernisering af

bymidten med gågade og store parkeringsområder, så de

kunne opretholde deres tiltrækningskraft under en øget

mobilitet. Og det var også de samme modeller, der skab-

te alle de nye boligområder og industrikvarterer.

Den diskussion om den >generiske< karakter af den

moderne by, som den hollandske arkitekt Rem Koolhaas

(f. 1944) har introduceret som specifikt knyttet til den pos-

tindustrielle og globaliserede verden, viser sig også alle-

rede her – ikke som brølende østasiatiske byer, der alle

ligner hinanden – men som den bevidst generiske udgave

af den danske provinsby. Hvor de oprindelige købstæder

var generiske i deres grundstruktur, men havde regionale

forskelle hvad arkitekturen angik, så bliver provinsbyen op

igennem 60’erne og 70’erne underlagt en homogenise-

ring, hvor forskelle i de oprindelige strukturer bliver fjer-

net, og de nye bydele alle følger den samme model.

Potentialet for forskellighed, som industrialismen satte på

dagsordenen, bliver altså udfoldet på en baggrund af sti-

gende og tilstræbt homogenitet i de rumlige strukturer.

På samme måde som den tidlige industrialisering reelt

blev en forholdsvis jævn repetition af de samme typer

lokalt orienterede industrier, så kan det forklares med, at

der også i efterkrigstiden er tale om en forholdsvis jævn

industrialisering – det var de samme møbelfabrikker,

maskinfabrikker og plasticfabrikker, der dukkede op i de

fleste byer, og dermed kan man sige, at homogenisering-

en af de rumlige strukturer afspejlede en tilsvarende

homogenitet i de økonomiske strukturer. Men det er nok

især homogeniteten i masseforbrugets former der er ker-

nen, både den reelle ensartethed og ensartetheden i fore-

stillingen om det nye massekonsums former, som den kom

til udtryk hos diverse rådgivere og på den politiske scene. 

Netop denne homogenisering bliver det store pro-

blem når den postindustrielle dagsorden begynder at vise

sig. Når turisten i Baumans forstand for alvor udfolder sin

turistkarakter og kun slår sig ned der hvor noget særligt er

på færde, så er den homogeniserede bystruktur ikke

længere det neutrale udgangspunkt for at tiltrække det

nye, men det store handicap for at etablere det særlige.

Sådan vil en analyse, der baserer sig på de dominerende

tolkninger af det postindustrielle, i hvert fald argumente-

re. Men måske er realiteten anderledes eller mere

sammensat.

*IV.*

Begynder vi med at følge de dominerende påstande om

det postindustrielle samfund, så er betydningen af det

kulturelle konsum, som bl.a. sociologen Sharon Zukin

argumenterer for, blevet central for identitetsopbygning-
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en. Det kulturelle konsum omfatter konsumeringen af alle

typer af kulturelle produkter og aktiviteter - også arkitek-

turen og byens rum. Den provinsby, der gennem 60’erne

og 70’erne bevidst udslettede de specifikt lokale og spe-

cifikt historiske træk for at tilpasse sig en generisk model

for den moderne provinsby, har selvsagt ikke det stærkes-

te udgangspunkt for at præsentere sig med en særlig

>flavour< i det kulturelle konsumeringslandskab. Hvis

man så yderligere ikke har størrelsen og ikke har

befolkningssammensætningen til at etablere nogle af de

kulturelle institutioner og aktiviteter og de typer af særligt

kodede byrum, som er indikatorerne i aflæsningen af

dette kulturelle landskab, så har man det som provinsby

svært. 

Når vi er kommet hertil, så sætter de regionale for-

skelle ind og nye arbejdsdelinger, nye marginaliseringer

og nye netværksforbindelse mellem byer bliver aktuelle. I

de store, ekspansive byregioner kan købstæderne, hvis de

har bevaret nogle af deres specifikke træk, eller hvis de

hurtigt kan finde dem frem igen, indtage rollen som

>luksus-resort-byer<, fritaget for pligten til at have et

arbejdspladsgrundlag og delvist også fritaget for pligten

til at have det brede, kulturelle udbud. Det findes andre

steder i regionen. Vi kan se en form for luksusbyer -

eksempelvis Kerteminde i tilknytning til Odense og Køge,

Dragør, Hillerød og Helsingør i tilknytning til København -

træde frem som eksponenter for en postindustriel orden

og segregering i byregionerne. De har særlige historiske

kvaliteter, de har særlige kvaliteter i forhold til landskabet,

for eksempel kysten eller et særlig attraktivt guldalder-

landskab. I samme udstrækning som denne tendens bliver

tydelig, bliver krisen for de provinsbyer, der ikke har dette

historiske eller landskabelige potentiale eller ikke ligger i

tilknytning til en af de store byregioner, der kondenserer

den postindustrielle orden, så meget desto større.

Dette nye blik på byernes potentialer rummer en iro-

nisk dimension, for så vidt som her er tale om en venden

tilbage til nogle af de oprindelige konstituerende kvalite-

ter, der udpegede købstæderne. Kystbyerne blev udpe-

get primært ud fra deres mulighed for kontakt til andre

byer over havet og sekundært ud fra kontakten til baglan-

det. 

Henover sommeren 2006 kunne man i dagbladet

>Politiken< læse anmeldelser af nogle af de mest popu-

lære danske havne. På overfladen er disse anmeldelser en

service over for bådejere, på samme måde som anmel-

delser af restauranter er en service over for et bestemt

segment af Baumans turister. Men disse anmeldelser kan

også læses som en symbolsk måde at nærme sig provins-

byen på. Ved at komme fra vandsiden i stedet for landsi-

den afkobles hele efterkrigshistorien. I stedet lægges

fokus på byens oprindelige kvaliteter – dem vi postindus-

trialistiske turister er interesserede i. Der bliver lagt vægt

på kysten og havnen. På restauranterne og cafeerne på

havnen. På kvaliteten af det nye byggeri med de dyre lej-

ligheder ved havnen. Og så turen op i middelalderbyen

med udsigten tilbage over havnen. Kvaliteten af butikker-

ne i hovedgaden. Resten af byen er ligegyldig, den bliver

overhovedet ikke nævnt. Og det er legitimt ikke at nævne

den, for vi kommer jo fra vandsiden. Vi lever så at sige på

havnen, ved vandet, i et nyt rekreativt hybridrum. Man kan

smutte op i baglandet og nyde middelalderbyen, som det
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hedder i en af anmeldelserne. Vi nyder, vi konsumerer

byen. Og de byer, der ikke smager godt, har det heller

ikke godt økonomisk.

*V.*

Så langt den dominerende tolkning af den postindustriel-

le logik udfoldet på provinsbyen.

Holder den så? 

Ja, hvis man lever i en verden, hvor oplevelsesøkono-

mi og den kreative klasse er den vedtagne forklaring på

verdens øjeblikke tilstand. Men hvis man prøver at spæn-

de den historiske dimension en lille smule mere ud, end

den tid det tager, inden Richard Floridas nyeste bog ryger

på udsalg, så er der måske lidt flere dimensioner i billedet.

I den periode, hvor provinsbyerne havde travlt med at

omskabe sig til det generiske billede, som i dag er blevet

nogles problem, gik det på sin vis godt. Byerne levede op

til det billede, der var af det gode liv i massekonsumets

æra. Det samme gjorde forstæderne uden om de store

byer – de var indbegrebet af det efterkrigsmoderne, at

have sin egen villa, at leve i grønne omgivelser, at kunne

købe ind i det moderne butikscenter, at kunne køre tur i

bilen. Men Københavns Kommune – det historiske

København - havde på det tidspunkt alvorlige problemer.

København var i 60’erne og 70’erne – og til dels også i

80’erne – udtryk for alt det, der ikke var moderne. Det var

her alle de sociale problemer fandtes. Der var ikke nogen

der ville investere i København. Men i virkeligheden var

København i gang med den forandringsproces, som skul-

le bringe byen fri af den industrielle logik og ind i den pos-

tindustrielle. Mens provinsbyerne var ved at bygge sig ind

i en sen-industriel logik, som meget snart skulle vise sig

som et problem for nogle af dem. 

Dette fortæller os, at byerne er meget dynamiske. At

der hele tiden er opbruds- og fornyelseszoner, som ofte er

dem, der var krisezoner kort forinden. At lovformer og

dermed kulturelle, sociale og rumlige præferencer skifter

ret hurtigt. Det fortæller os dermed også, at en alt for

håndfast analyse, der alene er funderet på kreativitetens,

innovationens og oplevelsesøkonomiens boblebegreber,

er farlig. 
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Det er ikke tilfældigt, at Madonna spillede i
Horsens. Koncerten var det hørlige resultat af
et årelangt forsøg på at brande byen som en
kulturby. Andre byer som Slagelse, Farum og
Bilbao har forsøgt brugt sport og arkitektur
som branding, for i dag er det ikke nok bare at
være en by i provinsen.

Af Signe Hansen

Da verdensstjernen Madonna for første gang nogen

sinde gav en koncert i Danmark, skete det ikke foran

40.000 tilskuere under Parkens tag. Madonna, hendes

seks meter høje neon-kors og hendes hær af dansere

optrådte foran 85.000 mennesker på en mark i

Horsens. Madonna er ikke det første store navn, der

spiller i Horsens. Både Bob Dylan og Elton John har

tidligere været forbi den jyske by. Omtalen i forbin-

delse med alle koncerterne har været massiv i hele

Danmark. Efterhånden er det kun de indsatte, der ken-

der Horsens, som byen med statsfængslet.

Når Madonna vælger Horsens, er det ikke fordi, at

hendes manager har kastet en dartpil mod et

Danmarkskort. Forud ligger mere end ti års målrettet

arbejde med at brande Horsens. Siden 1994 har kom-

munen arbejdet indædt på at blive kendt for andet

end statsfængslet.      

Horsens er måske det mest succesrige eksempel på

branding af en dansk provinsby, men byen er langtfra

den eneste, der prøver. Over hele Danmark er der gået

reklamebureau i provinskommunerne. Ude omkring på

landets rådhuse er der inde for de seneste ti år blevet

ansat hele hære af kommunikationsmedarbejdere, der

har til opgave at profilere den enkelte kommune for

det, der gør den til noget særligt.

Denne provinsernes landsdækkende branding-ekser-

cits har det fælles formål at tiltrække ”gode skattebor-

gere” og virksomheder. Det handler om at få den gode

cirkel til at rulle. For virksomhederne kommer kun, hvis

de kan tiltrække dygtige ansatte til kommunen, og de

gode skatteborgere kommer kun, hvis der er arbejde

at få.

I kampen om skatteborgere og virksomheder har

hovedstaden en række fordele. Det er her, at landets

styre holder til. Det er her, at de nationale scener,

biblioteker og museer ligger, og det er her, at de fles-

te turister lægger deres yen og dollar. Alle veje, skin-

ner og flyruter fører til København. København er

resten af Danmark koncentreret.     

*Kampen om tilflytterne*

Provins er i dansk sammenhæng en betegnelse for alt,

hvad der ikke er København. Det skriver den frie ency-

klopædi Wikipedia og pointerer, at negative konnota-

tioner er levn fra en tid, hvor de bedste skoler og tea-

tre lå i hovedstaden. Den tydeligste og måske derfor

hyppigst oversete forståelse af provins lader sig såle-

des definere relationelt i forhold til det, som provinsen

ikke er nemlig hovedstad.

I kampen om at tiltrække virksomheder og skattebeta-

lere konkurrerer provinsbyerne både med København

og med hinanden. I forhold til hovedstaden kan pro-

vinsen profilere sig på ro, nærhed, natur, lokalmiljø,

Det er ikke nok bare at være en by i provinsen 



tryghed og alle de andre ting, der står i kontrast til

storbyens mere hektiske, mangfoldige liv. I den kon-

kurrence står provinsbyerne næppe så dårligt, som de

fleste storbyafhængige måtte tro. CNN’s Money

Magazine har i en nylig undersøgelse af, hvilke byer

det er bedst at bo i, vist, at flere vægter småbyernes ro

og lokalkulturelle tilbud højere end det at bo i en stor-

by. 

Derfor er det ikke i provinsbyernes interesse at tilstræ-

be et storbymentalitetsbrand, når det gælder kampen

om tilflyttere. De vil alligevel aldrig kunne tiltrække

mennesker og virksomheder, der ønsker nem adgang

til hovedstadens unikke faciliteter. For provinsbyerne

drejer det sig derfor om at skille sig ud fra alle de

andre provinsbyer i Danmark.  Det er på den bag-

grund, at musikeventyret i Horsens kan ses som en

ubetinget succes.

*Byen med fængslet* 

Forud for byens triumf på musikområdet ligger en

brandingproces, der har taget over 20 år, hvilket gør

Horsens til et skoleeksempel på, hvad der skal til for at

højne en provinsbys image i befolkningen. Allerede i

1984 indledte kommunen en markedsføringskampag-

ne, der søgte at tiltrække flere virksomheder til byen.

Kampagnen kuldsejlede, men skabte på længere sigt

belæg for en undersøgelse af, hvorfor kommunen

havde svært ved at tiltrække erhvervsdrivende. 

Undersøgelsen blev sat i gang, da Vagn Ry Nielsen til-

trådte som borgmester i 1994, og viste blandt andet,

at Horsens først og fremmest stod i danskernes bevids-

thed som byen med statsfængslet. Det image afholdt

de erhvervsdrivende fra at slå sig ned i byen, fordi ude-

frakommende kun associerede Horsens med fængslet.

Med økonomisk opbakning fra Horsens Erhvervsråd

besluttede byrådet at afsætte ca. to millioner kroner til

imagemarkedsføring. Kommunen hyrede kommunika-

tionsbureauet JØP, Ove og Myrthu til at formulere en

strategi for, hvordan byen skulle gribe pr-arbejdet an.

Det blev til en omfattende og langsigtet strategi, der

blandt andet medførte tilbud om medietræning for

politikere og byens øvrige ansigter udadtil samt et

medieberedskab, der kunne reagere hurtigt, hvis der

opstod fejlagtig information om byen. Og under hele

processen skulle der jævnligt måles på de opnåede

resultater. Det er nogle af de målinger, der i dag gør

det muligt at følge udviklingen over tid. I år 2002

spurgte man fx et udsnit af beslutningstagere, journa-

lister og almindelige borgere uden for Vejle Amt, hvad

de forbandt med Horsens. Hertil svarede 51 procent

”statsfængslet” og otte procent ”kultur/museet/festi-

valer”.  De tilsvarende målinger for 2004 viser, at 37

procent tænker på statsfængslet, mens den andel af

personer der først og fremmest ser Horsens som en

kulturby er steget til 23 procent. 

Horsens’ måde at imageudvikle adskilte sig fra tradi-

tionelle markedsføringsstrategier ved det, at fokus

ikke kun var udadrettet i brugen af kampagner, rekla-

mer og slogans. Vægtningen af kommuneinterne kur-

ser og informationsmateriale til både borgere og

erhvervsfolk i kommunen skabte en sammenhængs-

kraft i Horsens, som langsomt tiltrak både kulturelle
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arrangementer og erhvervsdrivende. Når strukturrefor-

men første januar 2007 effektueres, betyder det brand,

som Horsens har fået etableret, at den nye storkom-

mune, der omfatter de nuværende Horsens,

Brædstrup og Gedved kommuner, kommer til at

hedde Horsens.

I forbindelse med strukturreformen, hvor landets kom-

muner bliver lagt sammen og reduceret i antal fra 271

til 98, har brandingens sigte været politisk, båret af

stolte lokalsamfunds brændende håb om at forblive

selvstændige kommuner. Eller, i tilfælde af kommune-

sammenlægning, i hvert fald at vinde kampen om det

nye kommunenavn. En måde at gøre det på er ved at

satse på oplevelsesøkonomi. Det er på én gang for-

drende for et positivt image hos befolkningen, et godt

argument for at et allerede velkendt bynavn skal fast-

holdes, og endelig høster en økonomisk veldrevet

kommune respekt på landsplan, hvilket i sidste ende

gøder jorden for øget indflydelse.

Historien om Horsens er kun ét eksempel på, hvordan

oplevelsesøkonomi kan bruges til at brande kommu-

ner. Provinsbyer, der er kendt for at have righoldige

kulturelle tilbud lige om hjørnet, kan tiltrække velstå-

ende, aktive borgere, der ikke er tilfredse med at spil-

le banko om lørdagen og vaske bil om søndagen. Er

satsningen på oplevelsesøkonomien tilstrækkelig radi-

kal, kan det ændre selve byens identitet i omverdenens

øjne. Det var det, der skete for den lidet attraktive bas-

kiske industriby Bilbao, da kunstmuseet Guggenheim

åbnede en afdeling i byen, tegnet af arkitekten Frank

O. Gehry. Med et var Bilbao andet og mere end et

relativt ukendt regionalt industricentrum. Gehrys byg-

ning skilte sig ud med dens organiske former og sølv-

skinnende titaniumbeklædning. Takket være den blev

Bilbaos navn profileret i aviser og magasiner verden

over. 

*Anjas Slagelse*

Musik og museer fungerer som fluepapir i bybranding-

en. Men også sport kan skaffe provinsbyer en plads på

enhver herboendes mentale danmarkskort. I Slagelse

er der en populær kvindelig borgmester, og der er vist

nok også nogle rødder på gadehjørnerne, men Anja

Andersen og Slagelse Dream Team har fået kastet

håndtegn og håndbolde så vidt omkring, at man reelt

skal være både døv og blind for ikke at forbinde

Slagelse med håndbold. Fra kommunalt hold har det

ikke nødvendigvis været en bevidst strategi, og mens

Horsens kommunale hjemmeside linker direkte til

Madonnakoncertens officielle site, er det ikke muligt at

finde links til håndboldklubben på Slagelse Kommunes

site. Så selvom det kan være klogt af kommunen at

lægge en hvis distance mellem politik og sport, lukre-

rer kommunen ganske givet på Anja Andersen og

Slagelse Forenede Håndboldklubber. Det gavner øko-

nomisk, fordi spillerne trækker et stort publikum, og

samtidig styrker det byens brand. Også her har byen

haft så stærkt et varemærke, at den som følge af struk-

turreformen omdøbes til Ny Slagelse Kommune, der

kommer til at rumme Hashøj, Korsør og Skælskør kom-

muner.

Ligesom noget kunne tyde på, at Slagelse ikke ønsker
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at blive for tæt koblet med den jævnligt dramabe-

fængte Anja Andersen, havde Farum Kommune helt

sikkert gerne været foruden den politiske skandale

som Brixtofte-sagen udviklede sig til. Det, der begynd-

te som fantastisk bevisførelse for, at privatisering og

øget velfærd sagtens kunne hænge sammen, blev til

en utilsigtet branding af Farum som det sted, hvor

borgmesteren havde skabt et overvældende stort rod

i kassen. Men den velfærdstankegang, som Peter

Brixtofte engang stod som fortaler for, vakte opsigt.

Provinsen Farum skulle være eksemplet på, hvordan

man gennem kultur og idræt skaber fællesskaber:

”Idræt og kultur er noget, vi alle kan samles om på

tværs af hver vores specialiserede hverdag. (...) Vort

fællesskab har brug for idræt og kultur, hvis det ikke

skal opløses som følge af fagidioti

og særinteresser. Derfor er det vigtigt, at idræt og kul-

tur får en fremtrædende plads i fremtidens kommune,”

skrev Peter Brixtofte i "Fremtidens kommune" fra

1999. Med de ord får han redegjort for vigtigheden af

Farums idrætsanlæg og sætter samtidig ord på noget

meget centralt i forhold til provinsbyer og branding,

nemlig fællesskabet i byen.

Horsens-eksemplet viser, at det er den fælles indsats,

der kan løfte en provinsby ud af sumptilstanden, så

erhvervsdrivende får mod på at slå sig ned uden frygt

for manglende tiltrækningskraft på arbejdssøgende.

Det er fællesskabet og de enkelte initiativer, der får

musik- og teaterscenen til at tro på byens publikum-

stal. Måske er det der, at provinsernes branding kan

skille sig ud fra storbyens sporadiske strøm af reklamer

for nye forestillinger eller nye koncerter.

Litteratur:

http://money.cnn.com/magazines/moneymag/bpli-

ve/2006/

Peter Brixtofte: Fremtidens kommune. Børsens forlag,

1999, s. 188. 

Finn Frandsen et. Al: Den kommunikerende kommune.

Børsens forlag, 2005.

Evt. faktaboks:

2004 København Horsens Slagelse Farum

Indbyggertal 1. januar 501.664 58.061 37.021

18.509 Andel udpendlere (pct.) 39,4

30 39,5 70,5 Andel indpendlere

(pct.) 51,4 34,3 46,8 66

Udg. til kultur i øvrigt pr. indb.(kr.) 315 638

503 748 Udg. til sport og fritid pr.

indb.(kr.)1.209 994 1.239 2.576
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*Sommerfest i Vester Thorup*

>Af Naja Marie Aidt<

Vi cykler fra landsbyen gennem plantagen og så det vindblæste stykke ned mod havet, heste på engen, en nedlagt

købmandsforretning, slidte huse, der trykker sig. Det er aften. Juli. En rød bræmme over himlen. Her er  >hoppe-

borgen<, >ølteltet<, brødrene Hans og Erik der spiller op til dans. Men først det store fiskebord. Og øl. Og mere øl.

Al musikken i et elorgel. Jeg danser med smeden fra Hurup. Du sidder pludselig med en tyk, ung pige på skødet.

Ungerne farer opkørte rundt under bordene. Jeg smiler bøvet. Smeden tager godt fat i kødet, her >taler< man ikke

under dansen. Til sidst rejser alle sig, nu står vi i rundkreds, med hinanden i hænderne, og afsynger "Skal gammelt

venskab ej forgå." Sådan gør man. Et øjeblik >forstår< vi. Eller gør vi? Nej. Herefter udflydende ansigter og opløs-

ning. De unge fiskere smækker bildørene og kører ind til Fjerritslev for at drikke pernod og rød sodavand i >kan-

der<. For at slås med bønderne. Vi trækker slingrende hjem, det suser i trætoppene, hylden lyser, en mærkelig stik-

kende følelse af at høre til uden at høre til; det er næsten morgen.  

*Forfatterinfo:*

Naja Marie Aidt, født 1963 I Egedesminde på Grønland. Forfatter og dramatiker. Debuterede i 1991 med digtsam-

lingen >Så længe jeg er ung<. Har siden udgivet en række digt- og novellesamlinger, senest novellesamlingen

>Bavian< (2006).
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*Filminstruktøren Kasper Torsting har igennem
et år arbejdet på et dokumentarisk og hudløst
ærligt portræt af den tidligere ”Popstars”
vinder Jon Nørgaard. I hælene på Jon har han
turneret provinsens diskoteker, natklubber,
værtshuse, ungdomsboliger, spillesteder og
hotelværelser. Resultatet kan ses i biograferne
til foråret.*

*Af Kasper Torsting*

Vi ankommer sent. Byen er lav og mørk. Han skal på om

halvanden time. Det er mig ,der kører bilen, men det er

ham, der får os guidet hen til en parkeringplads. Den lig-

ger lidt væk fra spillestedet. Egentlig kunne vi sagtens

holde lige foran indgangen, men det er vigtigt ikke at

fylde for meget, forklarer han mig. Det er fredag aften,

og trafikken på den lille gågade består udelukkende af

små, sorte klynger af unge, der langsomt glider rundt i

lyset fra handelstandsforeningen hvidgule røntgenlys.

Han er bange. Sidst jeg var med ham ude til et lig-

nende job, var han gennemblødt af lunken fadøl fra

pøblen, da han gik af scenen. Det var til et julebal på

en handelsskole i trekantsområdet. Salen var fuld af

ironisk lir og hånlatter, men han fik faktisk fyret godt og

grundigt op under festen. Der blev da også givet et

par velmenende klask på skulderen bagefter og et

ræbende “RESPEEEKT”. Måske mest af alt for at stå

den ud. Ihvertfald respekt for ikke at vise smerte.

Respekt for ikke at lade sig kue af mobberiet. Respekt

for ikke at turde skride. Det var kun mig der så, hvor

ked af det han var.

Her på den isnende parkeringsplads i Nordøstjylland

står han og laver lange slanger på asfalten af pis. Jeg

står og tænker lidt over klichéen i, at byen før kunne

bryste sig af noget fiskeri og lidt marine, men at det nu

er Danish Crown, Jem&Fix og Lidl, der svinger takt-

stokken. Det er ikke længere gammeldaws og hygge-

ligt. Det er vindblæst og angstprovokerende. 

“Kom”, siger han. “Lad os få det overstået”. Jeg

låser bilen og smider kameratasken over skulderen.

Jeg filmer ham fra ryggen hele vejen fra parkerings-

pladsen ned til gågaden. Ingen af os siger noget. Nu

skal vi bare hurtigst muligt igennem mængden af vod-

kastive narhoveder, der kun er kommet for at grine af

giraffen og score noget fisse.

Jon har trukket kasketten godt ned over øjnene og

hættetrøjen ud over kasketten. Han minder mest af alt

om en bokser på vej ind til en skæbnesvanger kamp.

Sammenligningen er måske ikke så ringe endda, bort-

set fra at det er een mod 3-400, og der hverken er bok-

sehandsker eller kampdommer i nærheden.

På trods af vores hastige og målrettede kurs mod ind-

gangen går der ikke mange sekunder, før vi er opda-

get. Om det er vores lidt for hurtige og skræmte atti-

tude, hans kasket og hættetrøje, der tydeligvis skjuler

noget spændende, eller mit lille Sony kamera, der

afslører ham ved jeg ikke. Men jeg ved, at den flaske,

der knalder ned i brostenene lige bag os, højst sand-

synligt er tiltænkt os.

Vi runder et hjørne og ser køen foran to tunge, røde

døre. Der er ikke noget vindue og dørene ser meget

utilnærmelige ud. Vi kanter os igennem mængden og

Blandt hundjævle og lænkehunde
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står forbavsende hurtigt forrest. Jon har skubbet hæt-

tetrøjen om i nakken og står og smiler selvsikkert og

charmerende til et par af drengene. Jeg føler mig som

en blanding af den beskyttende Terminator og rejsen-

de onkel Mac fra ”Fragglerne”. Jeg har enorm lyst til

at passe på ham, men er samtidig kynisk bevidst om

grunden til, at jeg overhovedet er tilstede. 

Vi står tæt. Jeg har kilet mig fast i mellem en kold mur-

stensmur og tre-fire bobbede poptøser, der kigger på

mig som om, at jeg er selveste optagelsesudvalget til

en verden af fri narko, diamanter og letmetalfælge.

Jon har lige sagt noget sjovt, og de nærmeste griner

anerkendende. Han er go´, tænker jeg. Jeg kender

ham efterhånden ret godt, men kan stadig være i tvivl

om, om han rent faktisk nyder det. Han udstråler det i

hvert fald meget overbevisende. Men måske star han

bare og får ulvene til at smile, så de glemmer, de er

sultne. Den ene af de tunge døre bliver pludselig

revet op, og vi bliver hevet ind. Jon går resolut hen til

den ene af de to dørmænd. “Hvor skal vi være?” “Det

ved jeg ik´”, siger dørmanden roligt, med et underligt

– blødt? - imødekommende ansigtsudtryk.  “Gider du

finde ud af det?” Jon river ham ud af hans drømmetil-

stand, og han trækker dovent på skuldrene og fører os

ind igennem et pumpende stroboskop-helvede.

Gennem et lille smadret køkken, op ad en snæver trap-

peskakt og ind i vores helle, vores parantes, vores

BACKSTAGELOKALE! 

Det skal indskydes, at jeg har været i mere end

mange backstagelokaler, og det er sjældent særligt

spændende. Men i det mindste gør man typisk det for

de optrædende, at der står noget vand, lidt mad og et

par håndklæder. Dette lokale er meget trangt, meget

koldt og meget tomt. Der er ingen vinduer. Der kom-

mer frostdamp ud af vores måbende munde, og de to

vakkelvorne sivstole ligner noget, der er løgn. Der er

dog et køleskab. Vi åbner det forventningsfuldt. En

indtørret flaske sød sennep, er alt hvad der er. Vi kan

ikke lade være med at grine af, hvor latterligt det er. Vi

er nok også lidt lettede over at være kommet frem til

dette lokale i live. 

Vi har sundet os lidt, og jeg laver nogle ret fede bil-

leder af Jon, der bare stirrer blindt og stille ud i luften.

Den første ansatte kommer op. Han vejer 120 kg, har

tætsiddende øjne, lavtsiddende ører og hareskår. Han

taler utrolig hurtigt og nordjysk, så Jon må be´ ham

gentage forespørgslen fire gange. Det viser sig, at han

bare gerne vil have en autograf til hans kusine og to af

hans venner. Det får han. Jon spørger ham om afte-

nens publikum, om der er ballademagere, aldersforde-

lingen og den slags. Han svarer, at det ikke er så slemt,

og at det ”fandme er fedt, at [han] gider komme helt

herover fra København af”. “Jeg kommer fra Grenå, så

det er skam ikke så langt”. “Nå, der kan man bare se”.

“Jeg bor hos min mor for tiden”, siger Jon.

“Okay...Det bli'r fed i aften”. “Det håber jeg”.

”...Ja...Sååh...”

Den næste ansatte kommer op. Det er en pige. Rund

og glad. Jeg ser hurtigt den lille diamant-lignende

sten, der sidder hæftet fast på hendes ene fortand.

Hun giver mig et hurtigt anerkendende nik og spørger

Jon, om han glæder sig. Det er som om hun ved, at
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hun er trådt ind i en film, hvor denne scene skal illus-

trere mødet mellem ensomheden og godmodigheden.

Som om hun ved, at hun nu skal spille rollen som den

friske og egentlig helt igennem sympatiske pige, der

klarer ærterne og får trukket al fremmedgjorthed og

nervøsitet ud af situationen. Hun spiller rollen til per-

fektion. Ikke een gang kigger hun i kameraet. Stenen

glimter lystigt. Fyren fra før er trådt lidt i baggrunden.

Han er tydeligvis glad for pigen. Han virker nærmest

stolt over hende og hendes direkte facon. Han kom-

mer med et par lystige indspark om indavl og fedme,

som hun elegant returnerer med et par hurtige og

spidse bemærkninger om hans mærkelige tøjsmag,

dårlige ånde og krumme ryg. Deres skuldre hopper og

deres stemmer bliver skingre. Tykke mennesker, der

griner. Jeg KAN ikke stå for det.

Stemningen er god nu. Jon taler, griner, ryger og

smiler. Pludselig siger han, ”Jeg har fået en idé”.  Han

kigger på mig med et snedigt blik og tænder langsomt

endnu en smøg. Herefter beskriver han punkt for punkt

en taktik, der vil tage brodden af angrebene fra de

værste af tyrenakkerne nedenunder. Han vil lade den,

der højest kan råbe fisse, komme op på scenen og

bunde fem fadbamser på tid. Hvis han klarer det, inden

en bestemt sang er ovre, vinder vedkommende mulig-

heden for at få mikrofonen og svine Jon til, det bedste

han har lært - i et helt minut. Jeg har en mærkelig for-

nemmelse af, at det nok skal virke.

Der er nu kun ti minuter til Jon skal på scenen. De

ansatte er fortrukket til den altfortærende, pumpende

energiudladning nedenunder. Jon har taget sin

>Ibook< frem og har gang i en ensom karaoke.

Stemmen skal smøres. så han kan overdøve de værste

tilsvininger og ramme hittet lige mellem øjnene.

Han er nervøs igen. Jeg laver et par hurtige totaler,

hvor hans kasket kaster en kold skygge ned over hans

koncentrerede ansigt. Benene tramper rytmisk ned i

det flossede, hudfarvede gulvtæppe og klichéen sker

fyldest, idet et lysstofrør et sted i loftet begynder at

blinke.

Pigen fra før kommer op igen: ”Bare tag det roligt.

Folk glæder sig helt vildt, og jeg har lige placeret

nogle af pigerne sammen med nogle af tossehoveder-

ne”. Jon smiler taknemmeligt til hende. ”Du peger

bare på mig, når den heldige skal drikkes omkuld. Jeg

står i baren til venstre for scenen. God fornøjelse”. Hun

forsvinder ned ad trappen, og Jon er klar. Han stiller

sig foran mig og stirrer kækt lige ind i kameraet. ”Det

bliver superfedt det her. Nu skal jeg vise dig, hvad jeg

taler om. Kom, lad os bare få det overstået...” 

Koncerten går som ventet. Jon får det største af

vildsvinene op på scenen, og han når rent faktisk at

bunde øllene. Men da han får mikrofonen, er han så

vissen, at han går i CroMagnon-mode og bare står i et

minut hoppende på stedet, mens han savlende og

øffende stødvist råber ”techno, techno, techno, tech-

no...” Publikum er ellevilde. Den forreste rand består –

naturligvis – udelukkende af yderst letpåklædte hun-

djævle, der med deres svajende begejstring tvinger

jalousien frem hos lænkehundene længere tilbage i

rummet. Da de første lunkne plastikkrus ryger

gennem luften, er vi allerede på vej mod udgangen. Vi
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stiler direkte mod parkeringspladsen uden at se os til-

bage. Kameraet bliver smidt om bag i vognen, og vi

hamrer afsted mod mørket og landevejen. Det var en

blandet fornøjelse. Måske var vi en anelse paranoide

på forhånd. Men stemningen i bilen, da den brøler

forbi byskiltet og væk er ikke til at tage fejl af. ”Let´s

get da fuck outta here!”

(Filmen om Jon er færdig klippet til efteråret og har

forventet premiere til foråret 2007)

Kasper Torsting (f. 1975) er uddannet fra Den Danske

Filmskole i 2001. 

”Rocket Brothers” – dokumentarfilm og Kashmir.

”The Aftermath” – koncertfilm med Kashmir.

”Hr. Vinterberg & Mr. Bowie” – et samtale portræt. 

Kasper Torsting er født i Kjellerup, og opvokset i

Tåstrup, Vejle og Odder.
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