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Det er en gammel sandhed og kliché, at krigen kom til
verden første gang, nogen indhegnede et stykke jord og
kaldte det sit eget. Private jordlodder er siden blevet
nationale grænser, og verdenshistorien står i dag skrevet i
hegn og led, i geografi - og i kort.

Men den stabilitet, der tidligere har været tillagt
kartografiske repræsentationer af verden, udfordres be-
standigt. Grænser falder, brydes og overskrides: Rumrejser
og månelandinger, Berlinmurens fald samt nye kommu-
nikationsteknologiers udvanding af begreber som ’her’ og
’nu’, er blot et par eksempler på stedslighedens ændrede
karakter.

I nutidens storbyer findes de dyreste lejligheder
øverst i skyskraberne: ’de rige’ betaler for luft og lys. Efter
11. september er denne vertikale boligtendens dog vendt
i New York. Terrorangrebet har givet byens indbyggere
et nyt credo: “Ground is Good”. Jorden repræsenterer i
dag en anden form for sikkerhed end den klassisk
økonomiske.

Geografien er under forandring og angreb, og dens
tidligere faste værdier destabiliseres. Nu har vi Schengen-
grænser og en ’axis of evil’, hvor vi tidligere havde en
silkerute og vidste, at verdens ende ligger i Portugal.

En ny verdensforståelse fordrer nye måder at
(be)gribe verden på; nye kort og dermed nye kortlæg-
ningsstrategier. Og det er præcis, hvad Kulturo denne
gang søger at tilvejebringe.

Nanna Bjerre-Jepsen åbner denne udgave af Kulturo med
en diskussion af forskellen mellem kort og kortlægning,
og argumenterer for kortlægningens potentialer i forhold
til politisk anspændte situationer. Politisk kortlægning er
ligeledes et tema for Signe Sophie Bøggilds analyse af terri-
toriel arveret i Israel-Palæstina-konflikten. Fra den anden
side af kloden analyserer Christian Broen lokale myn-
digheders ambitiøse forsøg på at få aids-viruset under
kontrol igennem kortlægning af homoseksuelle mænds
tilfældige møder i 1980’ernes Melbourne.

At kortlægning kan være et spørgsmål om liv eller
død fremgår også af Hans Dam Christensens analyse af
sproglig og visuel kommunikation på flyredningstavler.
Fra højderne dukker Mikkel Bagge Lange og Ditte Vilstrup
Holm ned i materiens forunderlige verden i et interview
med den mexicanske filosof Manuel DeLanda.

Også hjemlig grund besøges i dette nummer: Kristian
Hvidtfelt Nielsen gennemgår sammenhænge mellem
dannelsen af landet Danmark og skabelsen af danmarks-
kortet, mens et aktuelt lokalområde, fristaden Christiania,
inspirerer til alternative kortlægninger i June Maestri Dit-
levsen, Søren Holm Hvilsby, Pernille Skov og Martin Søbergs
behandling. Med Marie Yde bevæger vi os til Bazar Vest i
Århus og diskuterer kortlægningens nytte i forhold til
integration og urban rumlighed.

Kunsten har i de seneste årtier også taget kort-
lægning til sig. Pernille Bach har interviewet den engelske
kort-kunstner Chris Kenny; Sabine Nielsen diskuterer
islandske Olafur Eliassons The Cartographic Series, mens
Kasper Langaa og Rasmus Bo Sørensen opruller litterære
topografier hos Jan Kjærstad.

Endelig har vi i dette nummer af Kulturo for første
gang bedt kunstnere give deres bud på temaets poten-
tialer: Billedmateriale udarbejdet særligt til os af Freaks
Gallery, Jakob Exner og Jesse Jacob M. Jensen, Lasse Krog
Møller, Lone Manicus, og Camilla Rasborg, samt værker af
Julio Cortázar og Bengt Fredrik Wahlström bryder ind
mellem artiklerne.

God læselyst!

Om dette nummer...





At falde i staver over et kort eller at blive forundret, når
man slavisk har fulgt et korts linier og pludselig befinder
sig, hvor man gerne ville være.At se sin egen gade og sit
eget kvarter fremstillet i kartografisk form; så velkendt og
alligevel helt fremmed. Det har altid undret mig, hvordan
kortet på samme tid kan være både dét, det fremstiller, og
samtidig noget helt andet.

Inden man fortaber sig i den kartografiske verdens
forunderlige muligheder, er det dog væsentligt at
overveje – og skelne imellem – hvilke egenskaber og
metoder, der er kortets, og hvilke, der er kortlægningens? 

Ifølge den amerikanske teoretiker Denis Wood
handler kortet først og fremmes om placering. Det tilbyder
en placering af os selv, af vores verden og vores forståelse
af selv samme:

“The world we take for granted – the real world
– is made like this, out of the accumulated
thought and labor of the past. It is presented to
us on the platter of the map, presented, that is,
made present, so that whatever invisible,
unattainable, erasable past or future can become
part of our living … now … here.” (Wood, s. 7)

Kortlægninger kan omvendt ses som det stabile korts
sammenbrud og dermed som en bevægelse væk fra sta-
bile kategorier. Som den franske filosof Gilles Deleuze
forklarer, giver det ikke (længere) mening at tale udeluk-
kende om ét kort. Kort er således ikke en fast størrelse,
men muterer gennem overlejringer af andre kort:

“Kort er overlejret på hinanden på en sådan
måde, at hvert kort finder sig selv modificeret i
det følgende kort snarere end at finde sin oprin-
delse i det foregående: fra et kort til det næste er
det ikke et spørgsmål om at lede efter en oprin-
delse, men om at evaluere forskydninger [dis-
placements]”. (Deleuze, s. 63)1

Som citatet indikerer, kan kortlægninger altså ses som en
palimpsest, der overlejrer kortet og hermed ikke giver os
adgang til kortets oprindelse: det udgangspunkt udfra
hvilket, det er skabt. Den pluralitet, som palimpsesten
indeholder, er også kortlægningens, og det er netop ved at
insistere på at bibeholde forskydningens (displacements) fler-
tydighed, at kortlægningen, i modsætning til kortet,
udvikler et heterogent felt.

I det følgende vil jeg opholde mig ved dette skel
mellem kort og kortlægninger med stadigt blik for, hvor-
dan de to systemer hele tiden forskyder og destabiliserer
hinanden.

Med afsæt i Woods overvejelser vil jeg undersøge
relationen mellem kortet og dét, kortet repræsenterer
– makes present – og vise, hvorledes man i en undersøgelse
af kortet ikke kun skal forholde sig til det, som kortet
præsenterer eller foregiver at være, men i høj grad også til
den måde, hvorpå det repræsenterer sit materiale.

Desuden vil jeg i forlængelse af Deleuze undersøge,
hvad der sker med kortet, hvis det overlejres af andre kort,
dvs. hvis det udsættes for kortlægninger, og hvad der sker
med den repræsenterede verden, når kortet ophører med
at være en stabil kategori.Ved at forlade kortets insisteren
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på repræsentation og i stedet fokusere på det, som Deleuze
kalder displacement, kan man optegne nye forbindelser
mellem, hvad der tidligere syntes at være adskilte kate-
gorier. Den franske kurator Cathrine Davids udstilling
om Beirut, Tamàss (2002), vil afslutningsvist blive brugt
som en strategi ud af mange til at arbejde i og med kort-
lægningernes felt.

Kort

I bogen The Power of Maps søger Denis Wood at indkred-
se, hvad kort er, og hvordan de virker. For ham er et af
de væsentligste karaktertræk ved kort, som også det
ovenstående citat gør opmærksom på, at kortet bringer
fortidens akkumulerede viden ind i nutiden og gør det til
en aktiv og selvfølgelig del af den hverdag, vi navigerer i.

Samtidig med at kortet præsenterer fortidens viden
og erfaringer, udtrykker det dog også en bestemt måde,
hvorpå selv samme materiale udvælges. Som Wood for-
klarer:

“Maps account for but a single layer in the great
bundling of boundaries with which we have
tided up the planet: maps of treaty states, maps of
boroughs, counties, parishes and townships; maps
of water and soil conservation districts; maps of
garbage collection routes and gas service     dis-
tricts; fire insurance and land-use maps; precinct
maps; tithing maps; there is no reason to end this
list here – or anywhere – for there are as many
different kinds of – what to call these? Boundary
maps? Powerprojection maps? – as there are ways

of holding sway upon the earth.” (Wood, s. 11)

Et kort er således ikke bare et neutralt redskab, men fun-
gerer som et tegnsystem, der i højere grad refererer til sin
egen virkelighed end til en neutral geografisk situation.
Kort er, ifølge Wood, et repræsentationssystem, dvs. en
operativ størrelse, der kan lægges ned over et hvilket som
helst materiale og efterfølgende producere et kort over
det.

At der er lige så mange måder at tegne kort på, som
der er måder at bemestre verden, illustrerer også kortets
utrolige evne til at akkumulere alt, det møder. Men dette
afføder et væsentligt spørgsmål: Hvis alt kan fremstilles i
kartografisk formel, hvornår kan vi så skelne mellem ver-
den og det kort, der repræsenterer den? 

Denis Woods tese er, at netop denne manglende
skelnen mellem ‘verden’ og ‘kortet’ er et af kortets væsent-
ligste egenskaber: “This is essentially what maps give us,
reality, a reality that exceeds our vision, our reach, the
span of our days, a reality we achieve no other way”
(Wood, s. 4). Den ‘virkelighed’, som kortet præsenterer os
for, har altså langt overskredet de anvendelsesformer, der
stammer fra de tidligste kartografiske tiltag. Hvor kortet
er kommet til verden i et forsøg på at forstå og syste-
matisere denne verden, er det nu blevet til en størrelse,
der ikke blot gør verden tilgængelig, men som også pro-
ducerer en verden, som opfattes som selve verdenen.

Det er i forlængelse heraf interessant at bemærke, at
på dansk kan denne forståelse af kortets entydige autori-
tet genfindes i ordets etymologi. Ordet ‘kort’ udtrykker
nemlig på samme tid entals- og flertalsformen. Måske
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kunne man forstille sig, at en del af kortets autoritet er
indlejret i denne grammatiske finesse: at kortet opererer i
ental og derfor bliver den endelige, uomtvistelige – og
uerstattelige – autoritet? Og i forlængelse heraf er det
sandsynligt, at kortet skylder sin levedygtighed som frem-
stillingsform af verden til det faktum, at kortet – selv i dets
sproglige indlejring – ikke rummer mulighed for andre
perspektiver – både i konkret og i overført betydning? 

En anden årsag til kortets tilsyneladende troværdig-
hed er, at det kartografiske sprog globalt accepteres som
en nødvendig abstraktion over en kompleks virkelighed,
vi ikke har andre midler til at fremstille skematisk.
Kortet forbinder så at sige territoriet med dets grafiske
afbildning og fremstiller, hvad kunsthistoriker og kultur-
teoretiker Irit Rogoff kalder “a supposedly seamless
relation between unifying geographical accounts and
systems of representations” (Rogoff, Terra Infirma, s. 73).

Men som Deleuze indikerer, kan man med fordel
overveje, hvorvidt det giver mening at lade kortet bi-
beholde sit monopol på repræsentationen af verden: når
kort hele tiden modificeres i nye kort, giver det så mening
at forsøge at finde den ultimative repræsentation eller
forsøge at spore dets oprindelse? Hvis man accepterer
denne forståelse, accepterer man også kortet som en både
tidslig og kulturelt defineret størrelse, og herved bliver det
muligt at omgå kortets repræsentationssystem. I stedet kan
man lade kortet være netop dét, der tillader nye displace-
ments og dermed nye placeringer af både os selv, vores
viden, og den verden, vi bebor.

Placering

Men netop det at være displaced, uden fast placering,
volder tilsyneladende problemer. I artiklen “Lost and
Found” overvejer Irit Rogoff forskellige forhold omkring
den begivenhed at være ‘lost’ (faret vild) og ‘found’ (fun-
det). Gennem diskursive og lingvistiske overvejelser over
det at være ‘lost’ beskriver Rogoff, hvorledes denne til-
stand altid er forbundet med en eller anden aktiv form for
lokalisering – enten geografisk eller mentalt. Hun nævner
eksemplerne: “’lost in time’, ‘lost in space’, lost in the
woods’, ‘lost in thought’, ‘she has lost it’”(Rogoff, “Lost
and Found”, s. 1). Man kunne også tilføje udsagnet ‘I am
lost’, men dette fungerer også som en fast kategorisering,
hvor man er væk. Der er således også her tale om en kon-
kret tilstand frem for en tilstand, der er udefineret og
uplaceret.

Man er således enten i én tilstand eller på vej mod en
anden, og ‘undervejs’ er det umuligt ikke at være defi-
neret af en eller anden form for lokalitet.At fare vild, blive
væk, eller være fortabt er altså altid forbundet med at være
positioneret et eller andet sted, fra hvilket man kan vende
tilbage til en stabil kategori. Det er således sværere at blive
væk, end det umiddelbart skulle synes.

At være dis-placeret markerer altså altid en overgang
mellem to stabile kategorier – en overgang fra at ‘være
fortabt’ til at ‘finde hjem’. Disse forhold omkring place-
ring eller lokalisering er et fænomen, Rogoff lokaliserer(!)
som et grundlæggende spørgsmål for geografien og dens
epistemiske system. Hvor geografi for Rogoff på samme
tid er “a concept, a sign system and an order of know-
ledge established at the centers of power” (Rogoff, “Lost
and Found”, s. 8) er spørgsmålet omkring positionering
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således forbundet med spørgsmål om magt og autoritet til
at navngive steder og til at optegne kort over dem.

De seneste år har man inden for geografien           dis-
kuteret de historiske, politiske og økonomiske
omstændigheder, der var med til at udvikle det karto-
grafiske sprog. Der er blevet tydeligt, at dét at optegne
kort over verden i høj grad hænger sammen med
erobringen af selv samme verden. Netop fordi geografien,
som Rogoff skriver, er “a body of knowledge and an
order of knowledge” (Rogoff, “Lost and Found”, s. 7)
producerer den på samme tid kort over verden og den
position, hvorfra den skaber disse kort.

På trods af kortets tilsyneladende neutralitet, dets
evne til at fremstå som om, det ikke har et særligt per-
spektiv på dét, det fremstiller, handler produktionen af
kort i høj grad om, hvem der har autoritet til at optegne
kortene. Geografien har altså, ligesom sproget, svært
ved at håndtere en ikke-positionering, at være fuldstæn-
digt faret vild, placeret uden for en relationel forbindelse
mellem to definerede – mentale eller geografiske –
punkter, fordi det fra sin begyndelse bygger på en
placering af verden i verden, og dermed på territoriernes
bemægtigelse.

Som Rogoff påpeger, er selve den geografiske og
kartografiske praksis i høj grad positioneret – om ikke
perspektivisk så i epistemologisk forstand. Den er rundet
af særlige historiske processer og bestemte kulturelle syn

på verden. Derfor skal den, som hun argumenterer, være
underlagt samme kritiske praksisser som ethvert andet
videnssystem.

For måske er det netop her, igennem en kritisk gen-
nemgang af geografiens grammatik, at man både kan
modsvare kortets evigt akkumulerende felt og samtidig
tillade sig for alvor at blive væk? Når kortets sprog ikke
længere anses for en neutral grammatik, men i stedet som
udtryk for bestemte verdenssyn, livsformer og perspek-
tiver, så gives der muligheder for at destabilisere kortet.
Man kan således tillade sig ophold mellem klart de-
finerede punkter og poler og tillade sig ikke at have den
fjerneste anelse om, hvor det er, man er på vej hen, men
bare have en fornemmelse af, at man befinder sig et sted
omkring det, Deleuze kaldte displacements.

Kortlægninger

Netop fordi kortlægninger arbejder med forskydning af
positioner og afdækning af nye relationer, kan kort-
lægninger fungere som en kritisk aktivitet, der, som
Irit Rogoff nævnte, aktivt genovervejer nogle af de
(geografiske) antagelser, vi troede, vi havde styr på. På
denne vis har kortlægninger et i deleuziansk forstand
deterritorialiserende potentiale, der kan bruges til at frem-
bringe nye kort oven på dem, vi i forvejen havde. Eller
som teoretikeren James Corner udtrykker det: “mapping
unfolds potentials; it re-makes territory over and over
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Place des Martyrs, 1960’erne.
Pladsen var i 1960’erne Beiruts centrum - og et af byens eneste offentlige rum. Det var her byens
særlige blanding af europæisk modernitet og arabisk kultur kom klarest til udtryk.



again, each time with a new and diverse consequence”
(Corner, s. 213).

Corner insisterer på, at kortlægning er en produktiv
proces, der skaber nye og uventede konsekvenser. Der er
således ikke blot tale om en ny måde at forstå verden på,
men i høj grad også om produktionen af en ny verden at
forholde sig til. Som Corner udtrykker det:“Mapping is a
fantastic cultural project, creating and building the world
as much as measuring and describing it” (Corner, s. 213).

Denne ‘fantastiske’ produktion kan antage mang-
foldige former og formater. Det kan foregå i – men ofte
også imellem – forskellige videnskabelige og kreative
discipliner, og den forholder sig kreativt til sit materiale
uden at være bange for at tage livtag med feltet og uden
at frygte at afsløre sin egen forankring i det undersøgte
materiale. Man kan måske indvende, at også kortet i sin
oprindelse repræsenterede et fantastisk kulturelt projekt,
men forskellen er den, at kortlægninger i modsætning til
kort ikke giver udtryk for at være endelige eller objek-
tive størrelser.

Med kortlægningens strategi bliver det således muligt
at begive sig ud i ‘vildfarelsernes morads’ og gennem
afsøgninger af tidligere adskilte sfærer, at producere en
kartografisk logik, der ikke lader sig reducere til et over-
ordnet repræsentationssystem, men som vedkender sig sin
investerede interesse i netop det terræn, det opererer på.
Og i forlængelse heraf bliver det også muligt rent faktisk

at producere et terræn, det tidligere ikke ville være muligt
at begribe.

Beirut år 0 – igen

Billeder af Beiruts udbombede bygninger og bydele er
allerede del af en større global visuel bevidsthed. En af
historiens mest blodige borgerkrige udspillede sig her fra
midt i 1970’erne og frem til Taif-aftalen, der i starten af
1990’erne sikrede en permanent våbenhvile. Krigen
havde skiftende fronter og skiftende grupperinger, for
hvad, der startede som en religiøs kristen-muslim
konflikt, udviklede sig snart til en kompleks politisk kon-
flikt mellem forskellige interne og eksterne grupperinger
og nationaliteter.

Byens mytologiske storhed i 1960’erne som ‘et
mellemøstens Paris’, med en avanceret blanding af
moderne og traditionelle livsformer står i grel modsæt-
ning til disse efterkrigsbilleder af byen. Selvom byen i dag
er ved at være – fysisk – rekonstrueret, er der stadig en
lang række uforløste spørgsmål, der trænger sig på for at
forstå byens nylige historie, og derigennem hvilken frem-
tid, byen står over for.

Beiruts historie og byens fysiske udformning er
præget af, at en lang række folkeslag, religioner og regi-
mer gennem tiden har befundet sig i og bemægtiget sig
byen. Fønikere, grækere, romere, byzantinere, arabere,
korsriddere, mamelukker, ottomaner og franskmænd er
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Place des Martyrs 1990’erne.
Under borgerkrigen lå pladsen i zonen omkring den Grønne Linie, der delte byen i et kristent
Østbeirut og et muslimsk Vestbeirut. Pladsen blev udsat for omfattende ødelæggelser under kri-
gen, og der hersker stadig delte meninger om, hvordan den skal genopbygges.



blot nogle af de skiftende beboere, der gennem tiden har
sat deres præg på byen og dens organisering 

Beiruts heterogenitet og fragmentering, hvad enten
den er urban, religiøs, social eller politisk, er således en
tilstand, som byen altid har skullet forholde sig til.
Forskellighed og heterogenitet synes altid at have været
Beiruts raison d’être. Spørgsmålet er derfor, hvordan man
efter landets længste og blodigste borgerkrig kan begyn-
de at skabe sig et overblik over byens kulturelle, politiske
og sociale situation uden igen at antænde de årelange
konflikter, der kun lige er blevet begravet? Hvordan kan
man skabe en fremtid for byens mange sider, for dens
heterogene realitet – frem for at homogenisere og dermed
skabe nye splittelser mellem folkeslagene i byen? 

Den franske kurator Cathrine David har gjort et for-
søg. Hendes udstilling om Beirut med titlen Tamàss, der
fungerer som et led i det større researchprojekt
Contemporary Arab Representations, kan på mange måder ses
som en kortlægning af en betændt politisk situation og
samtidig som en insisteren på at håndtere byens diversitet
– på godt og ondt. En mere traditionel optegnelse over
hvilke historiske begivenheder, der har ført til hvilke
resultater, ville her drukne i et uoverskueligt og forgrenet
net. Det ville resultere i et nytteløst forsøg på at fastholde
en situation, der alligevel er forbi. Som David udtrykker
det:“The project aims to tackle heterogeneous situations
and contexts”, men dette er ikke en selvskreven sag; for
“there are no theories, no forms that can be up to the
phenomenological complexity of the contemporary
Beirut and Lebanon” (David, s. 4).

At arbejde uden teori og at takle heterogene situa-

tioner synes umiddelbart at være en stor udfordring: Hvor
starter man med at arbejde, når alle kort og masterplaner
er blevet sprængt i stykker? Hvordan kan man håndtere
en virkelighed, der ændrer sig dagligt, og som har været
under forandring de seneste mange år? Davids svar på
disse spørgsmål synes at være: man starter. Man samler,
skaber møder og kobler ting sammen, nogle gange på en
tilfældig måde. Men på et tidspunkt får man et materiale,
der kan stilles frem; ikke et færdigt, definitivt program,
men et projekt, der er i konstant udvikling.

Tamàss-udstillingen havde et heterogent format på to
måder: dels var det en vandreudstilling, der også inklude-
rede seminarer, workshops, forelæsninger m.m., og dels
var selve udstillingen en sammensætning af kunstnere,
arkitekter og andre kulturelt arbejdende professioner.
Værkerne berørte en lang række forskellige problemfyld-
te temaer: rekonstruktion af byen, selvmordsbomber og
politik, angst og eksistentielle spørgsmål, løgn og fortæl-
linger som måder at italesætte tabubelagte spørgsmål på
m.m. Udstillingen spejler således en række forskellige
indgangsvinkler og presserende spørgsmål til det at arbej-
de kunstnerisk i byen såvel som forskellige måder, hvorpå
byens betændte politiske situation optræder som afsæt for
dette arbejde – både implicit og eksplicit.

Udstillinger, der opererer som kortlægninger, er ikke
stabile formater, man per automatik kan benytte. Man er
nødsaget til at variere det afhængigt af forskellige situa-
tioner og problemfelter. Men som i tilfældet Tamàss kan
det vise sig at være en indirekte vej ind i et felt, man
ellers ikke vidste, hvordan man skulle håndtere. Heri
består kortlægningers fantastic cultural project, som Corner
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omtalte, idet det kan bruges til at frisætte nogle af de
spændinger, der eksisterer mellem fikserede grupper –
dem og os – da de bevæger sig på et andet niveau.

På denne måde kan kortlægninger være med til at
tegne en ny og alternativ geografi over en tilsyneladende
fastlåst og tabubelagt situation. Kortlægninger producerer
i dette tilfælde ikke nye kort eller anderledes metoder
til at opmåle territoriet, men er i stedet medvirkende til
at regruppere stedets potentialer og kraftfelter på en
måde, der blotlægger nogle alternative dynamikker. Det
er vigtigt at fastholde, at der ikke direkte er tale om nye
opfindelser eller opdagelser, men snarere om at kortlæg-
ninger kan artikulere et givet materiales immanente
konflikter, problemer og potentialer.

I bedste fald kan kortlægninger hjælpe os med at
stille nye spørgsmål, der afføder en ny og nuanceret for-
ståelse af et allerede artikuleret problemfelt. Dermed kan
de – som med Tamàss – tillade, at en politisk og historisk
kompleks situation dels kan blive artikuleret og dels efter-
følgende kan vedblive at bibeholde sin kompleksitet.

Kortlægninger kan betragtes som en slags kort uden
koordinater, der ved at være løsrevet fra fikserede
længde- og breddegrader kan forholde sig mere mobilt til
sit materiale. De besidder en mobilitet, fleksibilitet og
evne til at ændre sig som følge af forandringer i deres
materiale. Kortlægninger er derfor afdækningen af et
potentiale snarere end skabelsen af et produkt og bør
forstås i sin kompleksitet frem for i en tilpasset tilgænge-
lighed.

Noter

1) Oversat fra engelsk:“Maps are superimposed in such a
way that each map finds itself modified in the following
map, rather than finding its origin in the preceding one:
from one map to the next, it is not a matter of searching
for an origin, but of evaluating displacements.”
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Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse præmierer
projekter, de mener, gør København skønnere. I 2003 fik
Christiania en sådan præmie for Fristadens ‘lange og
utrættelige arbejde for at skabe og udvikle et alternativt
boligtilbud i København’. Foreningen beskrev i den
anledning Christiania som en bydel, der fremviser en
lille verden af alternative løsninger på bosætnings- og
byplanlægningsproblemer. Bydelen udgør af samme
grund en mageløs inspirationskilde for planlæggere,
boligfolk og boligbrugere, nationalt som internationalt.
I skrivende stund er der i medierne og den politiske debat
atter fokus på Christiania, hvor fremtidsscenarierne veks-
ler mellem at ville bibeholde området som alternativ
enklave eller omdanne det til boligområde på markeds-
vilkår. Den politiske del af spillet om Christiania skal
dog ikke udgøre det primære diskussionsemne i denne
artikel; derimod skal bydelen, som den ofte har gjort, få
lov til at fungere som inspirationskilde og udfordring for
forskellige kortlægningstaktikker.

I det følgende præsenteres fem forsøg på en kortlægning
i Christiania. Alle tager de udgangspunkt i et specifikt
aspekt af området. De enkelte projekter er indbyrdes
meget forskellige, men alle afspejler en grundlæggende
insisteren på, at Christiania må ses som en overlejring af
vidt forskellige processer, præget af både kausale og tilfæl-
dige forbindelser. I den sammenhæng er det dog værd at
bemærke, at nok fremstår Christiania som en særlig form
for urbant alternativ, men ikke som noget helt anderledes
end omkringliggende bymiljøer. I stedet lader det til at
være mere korrekt at betragte Christiania som en urban

variation blandt mange andre. Den moderne urbane be-
givenhed er således generelt præget af en uoverskuelig
kompleksitet, af såvel rationel planlægning som tilfældig-
heder, komplicerede rumlige og tidslige strukturer og
svært gennemskuelige forbindelse. Alligevel indtager
Christiania en særstilling i det urbane rum. Fx eksisterer
der her i særlig udstrækning kvaliteter som kreativitet,
decelereret hastighed og social nærhed. Den komplek-
sitet, som Christiania udgør, har derfor sin egen logik. Og
det stiller krav til forsøg på at indkredse området gennem
repræsentationssystemer såsom kort, arkiver eller dia-
grammer. For at kunne behandle materialet præcist har
de følgende kortlægninger alle gennemgået en proces,
hvor metoderne blev tilpasset, forandret, eller hvor helt
nye kortlægningsmetoder blev skabt. Samtidig har arbej-
det med Christiania vist, at forholdet mellem teori og
praksis må anskues som et simultant virkende, dynamisk
og forbundet felt.

Morfologiske interventioner 

– skurvognsmani for viderekomne

Skurvognen er én af de særegne bygningstypologier, der
eksisterer på Christiania. I dag fremstår skurvognsbygge-
rierne som en kompleks beboelsesform, der udfolder
sig i mangfoldige variationer. Vi blev i første omgang
opmærksomme på skurvognene pga. det overvældende
antal, der findes på området, og begyndte dernæst at
reflektere over skurvognens mobile egenskaber.Vi fore-
stillede os, at en hippie engang i 70’erne var kommet
trækkende med sin skurvogn og havde placeret den et
sted på Fristaden.Han lod hjulene blive under vognen, for
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måske ville politiet rydde Christiania, og det ville blive
nødvendigt at flytte skurvognshjemmet til et andet sted.
Denne lettere romantificerede forestilling om den til-
rejsende hippienomade med det rullende hjem er dog
ikke en dækkende beskrivelse af nutidens skurvogne på
Christiania.

Spørgsmålet er, om det er muligt at skabe et overblik over
områdets mange skurvogne og deres forskellige udform-
ninger? Vores bud har været at udarbejde et arkiv over
samtlige skurvogne på området. I arkivet er skurvognene
registreret i kategorier – bl.a. den mobile, den stationære,
den hybride – alle med et immanent potentiale for ikke
nødvendigvis kun at høre hjemme i en kategori, idet
skurvognenes mange udformninger ikke lader sig placere
i afgrænsede typer, men snarere peger på vedvarende
morfologiske processer. Skurvognen som bygnings-

typologi indeholder således en konstruktionsfleksibilitet,
der medfører, at dens anvendelse ikke på forhånd er givet
en bestemt afgrænset form. Det generiske potentiale
åbner op for en udstrakt beboerindflydelse, hvor skur-
vognen morfer med sin beboer, hvilket tydeligt ses i de
mange til- og ombygninger, der er foretaget gennem
tiden.

For at skabe et overblik over skurvognenes fysiske place-
ring på området, har vi indskrevet dem på et kort.
Almindeligvis forudsætter en kortlægning nogle fikserede
punkter, indskrevet på et stabilt kort, men den mangel på
stabilitet, som karakteriserer Christianias skurvogne, illus-
trerer udmærket, at kortlægning ikke altid formår           at
forholde sig til forandringer i tid og rum. Da skurvogne-
ne er under konstant om- og tilbygning, kan det abstrak-
te korts bundethed i tid og sted næppe magte  skurvog-
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nens særprægede dynamik. Registreringen af skurvogne-
nes placering har dog heller ikke resulteret i en topogra-
fisk analyse, som man umiddelbart forbinder med kort-
lægning, men derimod i en undersøgelse af stedets skur-
vognsmorfologier, aktiveret via en krydskategorisering
internt i arkivet, hvilket åbner mulighed for at      for-
binde kort og arkiv. Registreringen af Christianias skur-
vogne kan beskrives som en arkæologisk kortlægning af
en bygningstypologi, som til stadighed udfolder sig inden
for rammerne af et specifikt afgrænset område. Kortet
fungerer inden for arkivets rammer som en slags arkitek-
tonisk syntetisk a priori, idet vi i brugen af kortet har for-
søgt at konstruere en situation, der kan garantere en anti-
hierarkisk omgang med skurvognsarkitekturen. Med
andre ord er kortet at forstå som en konstruktion, på hvil-
ke alle elementer kan placeres efter antihierarkiske og
demokratiske principper.

Men er det upartiske kort en kartografisk mulighed? Der
foregår i kortlægningens dynamiske handling nødven-
digvis altid en betydningsskabende praksis, så en af
forudsætningerne for det demokratiske kort, i mangel af
bedre udtryk, må være en forståelsesmæssig adskillelse
mellem kortet og kortlægningen. I etableringen af
Christianias skurvognsmorfologier er den betydnings-
skabende praksis mere gennemskuelig i arkivet end i
kortene, idet kortet ender som en lukket repræsentation
over en del af arkivets arkæologiske indhold. Arkivet
derimod præges af en urolig spænding mellem kortet og
arkivet – undersøgelsens to dokumentationsformer.

Kortlægning er mere end en repræsentation af den
virkelige verden. Det er også en kilde til autoritet, der
vedrører fundamentale spørgsmål som inklusion og
eksklusion, idet der nødvendigvis altid foretages en
reduktion af materialet i kortlægningsprocessen. Noget
ekskluderes, andet inkluderes, alt efter den udøvende
autoritets praksis, og kortlægningen har derfor en betyde-
lig indflydelse på det eller dem, der kortlægges.
Kortlægning peger med andre ord i retning af spørgsmål
omkring identitet og tilhørsforhold og antyder hermed,
at man mellem arkivets linier og kortenes ikke-kortlagte
ruter måske kan læse en relation mellem subjekter og  ste-
der og mellem steder og arkitektur, der potentielt kan
skabe grundlæggende ny viden omkring det urbane miljø
og vores måde at arbejde med dette miljø på.

Empirisk skalering 

– fugl, frø eller midtimellem

I 1991 vedtog den siddende regering Christianialoven,
som bl.a. indbefattede en lokalplan med krav om bygge-
stop på området. I løbet af 90’erne blev byggestoppet
opretholdt af Fæstnings- og Natursekretariatet under
Forsvarsministeriet, der førte en dialog med christianit-
terne, hvor begge parters krav og ønsker blev vurderet
fra situation til situation. Derfor var byggestoppet ikke
totalt, men til forhandling. I 2003, i forbindelse med
Christianiaudvalgets udskrivning af idekonkurrencen for
forslag til en helhedsløsning af Christiania, blev der
foretaget en registrering af alle områdets bygninger. I
registreringen blev alle ny- og tilbygninger efter 1990
fremhævet. Disse registreringer tog form af et kort, der
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overvejende blev skabt på baggrund af luftfotoregistre-
ringer. Allerede dengang var det tydeligt, at der var en
diskrepans mellem luftfotoets tilsyneladende neutralitet
og situationen set fra christianitternes øjenhøjde. Som en
tredje part i denne registrering udførte vi en anden kort-
lægning, en empirisk undersøgelse, hvis intention var at
undersøge forholdet mellem de to skalaer.

Som teknologisk repræsentationsform opfattes fotografiet
umiddelbart som værende i stand til at skabe en objektiv
kortlægning. Men fotografiet har en helt særlig visuel
konstruktion, der fremstiller virkeligheden i forsimplet
form; fx umuliggør fotografiets geometriske rumkon-
struktion en objektiv registrering af dybdeforhold.
Samtidig er det også nødvendigt at forholde sig kritisk til
situationen set i øjenhøjde, idet christianitternes udlæg-
ninger af hændelsesforløb i forbindelse med ombygning-
er og tilbygninger ofte indbefatter en ikke altid lige påli-
delig hukommelse og en åbenlys forudindtaget holdning.
Vores empiriske undersøgelse af den faktiske situation set
i forhold til de to etablerede diskurser muliggjorde en for-
midling mellem de to og viste samtidig flere uoverens-
stemmelser mellem de to skalaers registreringer af til- og
ombygninger.

Denne kortlægningsstrategi afslørede altså et behov for at
anskue virkeligheden fra flere forskellige niveauer for at
finde en mere realistisk beskrivelse af området. Kortet
baseret på luftfotoet skaber en substitution for virke-
ligheden ved at simplificere den, men hævder samtidig
ikke at indeholde al den information, der er til rådighed.

Det kan nødvendigvis kun repræsentere udsnit af virke-
lighedens kompleksitet ud fra sine aktuelle betingelser.
Kortets markerede felter afkaster viden, der bliver
arrangeret så utvetydigt som muligt, og dets abstrakte
niveau skaber et overblik. Christianitternes fysiske

15Kulturo nr.19/2004



erfaringsdannelse lader til at være i modstrid med kortets
repræsentation af virkeligheden. For dem er Christiania et
sted, der lever og leves, og ikke noget, der kan reduceres
til et abstrakt kort. De kender deres område ned til mind-
ste detalje og behøver ingen nøgtern oversigtsmanual.
Men måske er en kombination af den levede, empatiske
praksis og den konceptuelle metode mulig. Når vores
empiriske tilgang således opdager forskelle mellem de to
niveauers fortolkninger af den samme situation, opdager
man tillige et væld af nye informationer og nuancer, der
potentielt bevæger sig ud over det enkelte perspektivs
grænse. Snarere end at læse Forsvarsministeriets kort som
tegn på en højere autoritets registrering af et problemfelt
eller at opfatte christianitternes mundtlige udsagn som
afvisninger af det opstillede kriterium, bliver projektets
arbejde med flere skalaer et bud på en reel beskrivelse
af den faktiske situation i en vurdering af de enkelte
niveauers tilgang ud fra deres respektive potentialer og
mangler.

Den indolente tid

– dovenskabens kreative potentiale

Ude i Stadsgravens vand strakte sig tidligere en frønnet
badebro. Men da den tilstødende børnehave behøvede en
strand mod vandet, og man derfor påfyldte vandkanten et
læs sand, trak vandlinjen sig tilbage. Man lod badebroen
blive stående, skønt den ikke længere kunne opfylde sin
intenderede funktion som fortøjningsplads. Broen viste
sig senere at være et udmærket sted at sidde med udsigt
mod vandet.

På sydsiden af en af bastionerne lå i sin tid et solbe-
skinnet hus. Da husets beboere og deres naboer faldt i
stridigheder, besluttede beboerne sig for at flytte og satte
i al afmagt ild til huset, der brændte ned til grunden.
Naboerne ryddede den udbrændte tomt, men lod den
murede skorsten stå. Den havde som eneste del af huset
overlevet branden. Skorstenen står nu som et monument
over stedets hændelser, som en markør i landskabet.
Græsset har bredt sig på brandtomten, og de tilbage-
værende beboere har taget den til sig som et smukt
beliggende sted at tilbringe et par afslappede timer en
sommerdag.

Tilsvarende små historier findes der mange af på
Christiania. Når en arkitektonisk struktur her overgår fra
ét fysisk stadie til et andet, sættes nogle helt særlige
kræfter i spil – en proces, der bedst kan betegnes med
begrebet efficient laziness. Efficient laziness beskriver en
måde, hvorpå de rester af overflødig bebyggelse, der ligger
overalt i området, organiseres. Frem for at fjerne resterne
efter at de har udtømt deres funktion – ofte i forbindelse
med hvad christianitterne betragter som uhensigtsmæssig
indgriben udefra – har man ladet dem stå. På længere sigt
viser det sig, at denne mangel på direkte handling, som i
værste fald er udtryk for ren dovenskab, ikke er så lidt
funktionel endda. Eftersom resterne er i stand til at op-
tage nye funktioner, bliver der i stedet tale om en effektiv
måde at strukturere og rationere sine kræfter på. Man
handler ikke, før den mest indlysende og dermed mest
effektive løsning har vist sig.
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Men hvordan kortlægger man handlinger, der udspiller sig
over en længere periode med varierende hastigheder og
vanskeligt lader sig aflæse i landskabet som andet end
rester af strukturer frarøvet deres oprindelige betydning?
Umiddelbart kunne man gribe til diagrammer eller tids-
tabeller; i dette tilfælde har tegneserien imidlertid vist sig
som en mere præcis fremstillingsform. Med udgangspunkt
i fotografisk dokumentation af områdernes nuværende
fremtoning illustrerer en række tegninger de valgte steders
forskellige tilstande – ikke udelukkende på baggrund af
christianitternes beretninger, men også ud fra vores egne
fortolkninger af de forløbne begivenheder. Dermed for-
måede vi at fastholde den essentielle gådefuldhed, som den
tilsyneladende funktionsberøvede  bådebro i sandet og den
isolerede, fritstående skorsten besidder. Tegneseriens sær-
lige subjektive univers binder på den måde stedernes
nuværende fremtoning sammen med personlige beret-
ninger og vekslende visuel hukommelse og aktiverer sam-
tidig problematikker vedrørende forholdet mellem tid og
re-præsentation inden for denne indramning af
Christiania. I sit montageforløb understøtter tegneserien
derved en spænding mellem fiktion og fakta.

Psykogeografisk kortlægning 

– vektorielle snit i et urbant rum

Tilgangene til Christiania, som kan spores i denne artikel,
deler i nogen grad praksisfællesskab med den metode,
hvormed situationisterne i sin tid gik til det urbane
miljø. Samtidig kan selve Christiania betragtes som felt
for eksperimenteren med nogle af de tanker, som situatio-
nisterne bekendte sig til. Situationisterne havde visioner
om fremtidige byer, hvori der ville udfolde sig en kon-
stant eksperimenterende praksis inden for såvel arkitektur
som menneskelig adfærd. De forestillede sig, at fremtidens
byer kunne bryde ind i de eksisterende byers banalitet   og
derved skabe mulighed for en ‘legende frihed’.
Situationisterne betegnede denne form for urbanisme
som unitary urbanism. (Heynen, s.152ff.) 

Ifølge situationisterne var samtidens byer organiseret, så
mennesket blev forhindret i at forstå sig selv som en
faktor, der kunne påvirke byens forandring. Fremmed-
gørelse var et kodeord for tidens sociale kritik, og ligesom
arkitektur blev urbanisme set som et afgørende felt, hvori
en selvrealisering – og dermed en annullering af frem-
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medgørelsen – kunne opnås. Et af unitary urbanisms formål
var derfor at skabe grundlag for et liv, hvor drivkraften var
en fortsættende kreativ eksperimenteren med individets
muligheder. I store træk handlede det om deltagelse og
selvrealisering, hvilket må siges at være meget lig de egen-
skaber, på grundlag af hvilke Christiania både blev skabt
og fortsat eksisterer.

Situationisternes forestilling om byen er også manifesteret
i måden, hvorpå de afsøgte eksisterende byrum. Ofte var
der tale om dérive, en strategi beskrevet af situationisten
Guy Debord, som en form for planløs bevægelse, hvor
man i et på forhånd fastlagt tidsrum krydser konstant
forandrede urbane miljøer (International Situationiste,
nr. 2, 1958). Dérive blev et instrument til undersøgelse af
byernes såkaldte psykogeografi. Debord forklarer, at
psykogeografien udforsker indflydelsen af det geografiske
miljø på individets følelser og adfærd. Bevægelsen i det
urbane rum er bestemt af en kombination af et system og
tilfældighed, og intentionen er at bevæge sig gennem
byen uden mål og dermed fremprovokere uventede
hændelser og møder.

Aleatoriske bevægelser 

– en strategisk snublen over Christiania

En fjerde tilgang til kortlægningen af Christiania har i
forbindelse med dataindsamlingen praktiseret en tilgang
meget lig den Guy Debord omtaler. Her fokuserede vi
nemlig på det banale, det legende, det tilfældige og det,
som ikke er resultatorienteret. En sådan planløshed gav
frirum til en performativ arbejdsproces præget af den

enkeltes placering og bevægelse i byrummet frem for en
praktiseret urban ideologi. Kortlægningen handler derfor
på én gang om, hvordan en række samtaler kom i stand,
og hvordan disse mange fortællinger og situationer kan
håndteres i konstruktionen af et kort.

Dataindsamlingen forløb over fem dage, og på den første
dag faldt vi over en christianit, der fortalte om sig selv.
Med afsæt i samtalen blev fokus de følgende dage rettet
mod Det tilfældige møde, et valg der gav mulighed for at
arbejde med overraskende urbane fænomener og samtidig
bevare en åbenhed i undersøgelsen af Christiania. For
at tackle det problematiske i at ville snuble over en
christianit og samtidig opretholde det spontane, det
uforudsigelige og en eksperimenterende måde at omgås
virkeligheden på, undlod vi at fastlægge spørgsmål, rute
og antal af samtaler. Dog blev folk bedt om at fotografere
Something Significant, ligesom der efterhånden blev
udviklet tre lege eller spil, der tilsammen udgjorde vores
Method of Interaction. Indførelsen af disse spil var et forsøg
på at destabilisere både os selv, og dem vi mødte. I legene
indgik spørgsmål, der hentede temaer eller ordlyd fra de
første dages samtaler på Christiania.

Processen betonede således det flygtige møde mellem
mennesker, og i samtalen og situationen blev der ofte
aktualiseret et rum, der overskred konventioner for social
udveksling. Et sådant rum er netop bundet til situationen
og til de greb, der fremprovokerer rummet, og i denne
afgrænsede varighed overlever rummet derfor ikke situa-
tionen (Arendt, s. 199). Men er det dermed umuligt at
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artikulere undersøgelsen grafisk? Kan man kortlægge de
komplekse situationer, erfaringer og data kun midlerti-
digt aktualiseret ved en dérive-lignende snublen? Og
hvordan stiller Det tilfældige mødes fortrolighed og gensi-
dige engagement sig over for kortlæggernes nødvendig-
vis forskudte og potentielt overgribende genfortælling i
kortet?  

I erkendelsen af, at kortet måtte blive noget andet, men
med muligheden for at rumme lignende stemninger og
potentialiteter som Det tilfældige møde, konstruerede vi et
kartografisk diagram over undersøgelsen. I vores arbejde
med det abstrakte korts evne til at indeholde eksperi-
menterende bearbejdninger af virkeligheden, fungerede
den gensidige tillid i Det tilfældige møde som en markant
grænse for vores valg og fravalg og fik dermed indflydelse
på de grafiske greb, vi foretog.

Selve konstruktionen af det kartografiske diagram kan
forklares med afsæt i James Corners skematisering af kort-
lægningens tre essentielle operationer: Field, Extracts og
Plotting (Corner, s. 213ff.). Som Corner forklarer det,
skabes der først et Field, hvilket indebærer, at man ned-
sætter regler og etablerer et system. Dernæst isoleres eller
de-territorialiseres data, hvormed de bliver til Extracts.
Extracts er derfor de ting, kortlæggeren observerer i sin
undersøgelse af det afgrænsede område og dernæst ind-
skriver i et grafisk felt. Den sidste operation, Plotting,
handler om at opstille relationer, som kan betegnes som
en re-territorialisering af enkeltdelene. Plotting handler
derfor om at opridse nye latente relationer, der kan

aflæses imellem forskellige Extracts inden for et felt
(Corner, s. 230-31).

Struktureringen og bearbejdningen af dataindsamlingen
forløb parallelt med vores empiriske, performative
undersøgelse af Christiania. Designet af Field - det grafis-
ke system, hvori informationerne organiseredes - gik
således ikke forud for undersøgelsen og blev derfor ikke
bestemmende for, hvad vi så, og hvordan vi gik til stedet.
I praksis er det kartografiske diagram opstillet på bag-
grund af udvalgte observationer, Extracts, som nødven-
digvis er løsrevet fra de situationer, de opstod i. Ved
udvælgelsen af disse specifikke observationer foretog vi
samme greb som i udformningen af de tre førnævnte
spil, idet de fundne temaer, overraskelser eller mere nøg-
terne fakta, vi snublede over på Christiania, blev gjort
bestemmende for udformningen af diagrammet. På den
måde blev det fundne gjort synligt i selve konstruktionen
af feltet. Dette blev yderligere accentueret ved, at vi på
banal vis indskrev os i diagrammet i form af tre kvinde-
piktogrammer, hvormed den manglende distance og de
konstante valg og bedømmelser af potentielle Extracts
blev betonet.

I den åbenlyse forskydning, der præger undersøgelsens
Field, omgås faren for at reducere dataindsamlingens
komplekse materiale samtidig med, at det umulige i et
sammenfald mellem genfortælling og det faktiske møde
efterleves. Det er derfor på en absurd måde, at diagram-
mets og ikonernes traditionelt set ekstreme reduktion har
vist sig bedst til at rammesætte og samle den oplevede og
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inkluderende, inkonsekvente dataindsamling. I det lys er
kortet over undersøgelsen, det absurde kartografiske
diagram, ikke et forsøg på at gøre situationerne nærvæ-
rende, skønt Det tilfældige møde var performativt. Det  er
derimod et forsøg på Plotting, på at strukturere og
sammenstille elementer på en måde, så nye fortællinger
kan komme til. Når man via Plotting fremprovokerer nye
relationer i feltet, udfoldes diagrammet og fungerer som
en åben fortælling og skævt handlingsgrundlag for videre
aktivitet. At bearbejde et sådant materiale er en interes-
sant måde, hvorpå man kan erhverve sig ny viden om et
sted – måske en re-territorialisering af et område ud fra
de informationer og fortællinger man sætter i værk.

Bunkerologiske undersøgelser

– en hysterisk omgang med objekter

Den femte og sidste tilgang til en kortlægning af
Christiania lægger sig op ad den situationistiske dérive-
metode, men med en anden betoning. Intentionen var
her ikke at fremprovokere uventede hændelser, men der-
imod at gøre fund.Tilgangen kan derfor bedre beskrives
med det engelske begreb serendipity, hvilket vil sige
evnen til at gøre fund – en evne der fremmes, når
søgningen ikke specificeres efter bestemte ønsker om
fundenes beskaffenhed, men efter tilfældige regulativer,
der træder ind som styrende elementer modarbejdende
subjekternes forestillinger om ‘det gode fund’. Ved at
opstille et sæt spilleregler for en færden på Christiania og
for kortlægning af information lykkedes det os at ind-
kredse fysiske strukturer, der er helt karakteristiske for
området, men som ved første øjekast forekommer ubru-
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gelige og uinteressante. Det fundne materiale var bunker,
og de viste sig at være nøglen til en del af Christianias
særegenheder.

Bunkerne er placeret overalt i området og er vidt forskel-
lige i deres sammensætning af materialer, samt i måden,
hvorpå de indgår i relationer til områdets beboere. Med
sit stramme fokus på objektet betoner kortlægningen af
disse bunker på næsten hysterisk vis kvantitet, konsekvens
og stringens frem for kvalitative og narrative aspekter.
Registreringerne er siden hen blevet bearbejdet til en
Bunkerologi – en guide til Christianias bunkearkitektur.
Ved at benytte guideformatet forfølges ideen om den
nøgterne tilgang til og præsentation af objekterne, men
på samme tid skinner det absurde i denne intention igen-
nem i kraft af fremstillingen af noget midlertidigt i en
gennemdesignet, fast form. Bunkearkitekturens flyg-
tighed bryder samtidig med en traditionel forestilling om
arkitekturens og monumentets permanens. Skismaet
mellem karakteren af form og fakta nedbryder og under-
streger den kanoniserede fremstillingsforms, guidens,
begrænsninger, men rummer samtidig via manglen på
genkendelig, subjektiv spekulation omkring genstands-
feltet et potentiale af viden, i hvis åbenhed objekterne
formår at animere os.

Cartonoia City 

– paranoide akademikere i det urbane landskab

De kortlægningspraksisser, der her er aktiveret, forsøger at
undslippe det autoritære, stabile kort ved at manøvrere
mellem flere skalaer og betydningsniveauer. Der bliver

tale om en form for ‘cartonoia’, hvor kortet udsættes for
forvrængning, men uden derfor at miste sit intelligente
indhold. Som en konsekvens heraf vibrerer kortene i de
fem projekter i anfald af cartonoia. De anfægter direkte
kortlægningens og kortets tidslige og rumlige komplika-
tioner samt spørgsmål om repræsentation og indramning.
Alt sammen noget, der måske kan betegnes som en   para-
noid kritisk aktivitet. Denne form for aktivitet er beskre-
vet af den surrealistiske kunstner Salvador Dalí som en
spontan metode baseret på den kritiske og systema-tiske
objektivering af irrationel viden i form af delirøse associ-
ationer og fortolkninger (Dali, s. 115). I projekterne ople-
ves denne paranoia gennem en hysterisk besættelse af
materialet, der gøres kritisk via en nærmest kartesiansk
rationalitet i formidlingen af undersøgelserne.

Projekternes forskellige undersøgelser – eller besættelser
om man vil – skaber alle en form for forvrængning af ver-
den i kortlægningens bevidste dobbeltbevægelse af inklu-
sion og eksklusion, der er intenderet til at skabe en ny
viden om ikke kun det undersøgte sted og den praksis,
der er blevet begået der, men også om den benyttede
teori. Fra vores rejse ind i det paranoide landskab hjem-
bringer vi forskellige souvenirs, som i vores projekter
transformeres fra subjektive elementer til objektificerede
beviser, der bringer opdagelserne fra de paranoide eks-
kursioner tilbage til verden, ideelt i former, der fremstår
åbenlyse og ubestridelige. Eventuelt i form af en guide
over et steds bunkearkitektur eller skurvognsmorfologi,
måske som en ny metode, der kritisk forholder sig til for-
holdet mellem tid og repræsentation, eller den planløse
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bevægelse – en strategi, der gør det muligt at krydse og
berette om et urbant miljø i konstant forandring. Eller
et subjektivt empirisk møde som en effektiv formidler af
skalaer, der ellers ikke ville kunne mødes i en menings-
fuld sammenhæng og dermed have været forblevet uvir-
kelige i forhold til hinanden.
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Julio Cortázar: Geografier

Eftersom det er blevet bevist, at myrerne er skabelsens sande dronninger (læseren kan tage
det som en hypotese eller en fantasiforestilling; han vil under alle omstændigheder have
godt af en tur i antropofugøsen), følger nu en side af deres geografi:

(S. 84 i bogen; i parentes indskydes de mulige modsvar til visse udtryk, i overens-
stemmelse med Gaston Loebs klassiske fortolkning.)

“ … parallelle have (floder?). Det endeløse vand (et hav?) vokser på visse tidspunkter
som efeu-efeu-efeu (forestilling om en meget høj mur, der betegner tidevandet?). Hvis
man fortsætter med at gå-gå-gå-gå (tilsvarende begreb gældende for afstand), når man
frem til Den Store Grønne Skygge (en tilsået mark, en lund, en skov?), hvor Den Store
Gud rejser det uudtømmelige kornkammer for sine Bedste Arbejdersker. I dette område
myldrer det med De Forfærdelige Umådelige Væsener, der tilintetgør vore stier. På den
anden side af Den Store Grønne Skygge begynder Den Hårde Himmel (et bjerg?). Og alt
er vort, men fuldt af farer.”

Denne geografi er blevet gjort til genstand for en anden fortolkning (Dick Fry &
Niels Peterson Jr.). Passagen skulle topografisk svare til en lille have i calle Laprida nr. 628,
Buenos Aires. De parallelle have er to vandafløb; det endeløse vand en andedam; Den
Store Grønne Skygge et salatbed. De Forfærdelige Umådelige Væsener kunne tyde på
ænder eller høns, selv om muligheden for, at det virkelig drejer sig om mennesker, ikke
kan afvises. Hvad Den Hårde Himmel angår, har den udløst en voldsom polemik, som
ikke risikerer at aftage i den nærmeste fremtid. Fry & Petersons tese om, at det er en hav-
emur, anfægtes af Guillermo Sofovich, som formoder, at der er tale om et bidet glemt
blandt salathovederne.

Af Julio Cortázar.Argentinsk forfatter (1914-1984).“Geografier” er fra Historier om kronoper og  famø-

ser. Basilisk 2003. Oversat af Peer F. Bundgård. Bragt med venlig tilladelse fra forlaget.
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Drøm om kort.Vi er på cykel på vej mod Østerlars og vil finde
den nemmeste vej uden alt for mange bakker. Min kæreste er sul-
ten; jeg er sur; solen står varmt og bagende i zenit. Jeg trækker
kortet op af cykeltasken, men jeg kan ikke hive det op. Det er
endeløst. Sveden pibler frem på panden. Det er jo bare et forpu-
let cykelkort, for fanden! Jeg lægger et stykke af kortet ud på
vejen foran os. Det breder sig hen over vejen ned i grøften og ind
på marken. Der er stadig mere i tasken. Kortet er lige så stort
som landskabet, det afbilleder.Vi kører hen over det for at komme
videre. Kortet lægger sig som en tæt, klistret membran over asfal-
ten; vi kører på kortets landskab.Vejen er væk, kortet er verden.

Transformationer

Kortskalaen 1:1 har voldt talrige tankebrud og mange
mareridt. Umberto Eco skriver i sit essay, “On the
Impossibility of Drawing a Map of the Empire on a Scale
of 1 to 1”, om de praktiske besværligheder, et sådant kort
frembyder. Hvordan skal kortet placeres i forhold til land-
skabet? Skal det hænges op over landet, eller skal det være
transparent? Og hvordan skal det foldes?

Der er også logiske paradokser forbundet med 1:1-
kortet. Hvis det skal være et fuldstændigt kort, må det
nødvendigvis også rumme sig selv, da det – qua dets
størrelse – selv er en del af landskabet. Og kortet må ikke
alene afbillede sig selv, men også sin egen afbildning,
som så igen må afbillede sin egen afbildning osv. 1:1-
kortet er derfor en uendelig selvspejling, hvilket er logisk
problematisk og svært at realisere med eksisterende kort-
lægningsteknikker.

Uanset 1:1-kortet foreløbig kun findes i fantasien, og
de dertilhørende problemstillinger, som Eco fremfører,

derfor er yderst spekulative, er kortlægning en aktivitet,
der involverer – og transformerer! – landskabet og landet
på en 1:1-skala. Dét, som Eco og andre har haft så svært
ved at forestille sig, foregår nærmest dagligt i forbindelse
med og som konsekvens af kortlægningsarbejde. Kort-
lægning kan nemlig forstås som mere og andet end den
neutrale proces, hvorigennem geografiske områder bliver
kortlagt, uden at kortlægningen selv har en indflydelse på
det kortlagte. At lægge kort er en større historisk, trans-
formativ proces, hvor kort og land bliver skabt og
omskabt som del af kortlægningen.

I det efterfølgende vil jeg udbygge denne tanke ved
at se på de institutionelle, fysiske og personlige transfor-
mationer, som kortlægning i og af Danmark har været en
del af – og været med til at frembringe.

1. udsnit: Danmark og danmarkskortet

I sit lille tankevækkende hæfte fra 1982, Hvordan
Danmarkskortet kom til at ligne Danmark, beskriver mu-
seumsdirektør Keld Nielsen det første nationale kortlæg-
ningsprojekt i Danmark under Videnskabernes Selskab i
midten af 1700-tallet. På sin vis er Keld Nielsens historie
en meget traditionel videnskabshistorie, der skildrer,
hvorledes nye instrumenter og nye matematiske teknikker
muliggjorde en endnu bedre kortlægning af landet, end
førhen havde været mulig. Det er, som titlen siger,
historien om, hvordan danmarkskortet for første gang
kom til at ligne Danmark.

Keld Nielsen har også – måske uden direkte at ville
det – skrevet en anden historie om forholdet mellem
Danmark og danmarkskortet, og det er historien om,
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hvordan Danmark kom til at ligne Danmarkskortet. Han
skriver nemlig udførligt om, hvordan landets nationale
institutioner ændrede sig i takt med kortlægningen.
Opmåling og kortlægning af landet er i Nielsens fortæl-
ling en politisk-institutionel proces, der ikke alene
resulterer i nye kort, men også i om/nydannelsen af
landets institutioner og politiske agendaer.

Mindst to nye institutioner så dagens lys som følge
af Videnskabernes Selskabs kortlægningsprojekt: Den
danske Gradmaaling og Generalstabens Topografiske Af-
deling. Kortlægningsprojektet var ledet og planlagt af den
unge landmåler og teolog Thomas Bugge, som også stod
bag oprettelsen af den landmålingskommission, der var
kortlægningens formelle, organisatoriske sæde. Udover
det nationale kortlægningsarbejde varetog Bugge også en
række andre administrative og repræsentative opgaver for
Videnskabernes Selskab og for kongemagten. Han blev
således i 1765 leder af landmålingsarbejdet i  forbindelse
med udskiftningen i landbruget, sad i adskillige andre
kommissioner og udvalg i forbindelse med kortlægning
og landmåling, og var den danske udsending i 1798 til en
konference i Paris om fastsættelse af metersystemet. Efter
Bugges død overgik ledelsen til professor i astronomi H.
C. Schumacher, der tog initiativ til en mere permanent
statslig kortlægningsinstitution, nemlig Den danske
Gradmaaling.

2. udsnit: Danmarkskortets militære betydning

Fremkomsten af nye landmålings- og kortlægningsinstitu-
tioner og deraf følgende nye nationale såvel som interna-
tionale relationer er nok den mest tydelige og direkte
transformation af Danmark, som kortlægningsprojektet
medførte. Mere indirekte kan man dog også pege på, at
projektet var led i de ændringer, som militære interesser og
militær praksis gennemgik på daværende tidspunkt.

I takt med at landmålings- og kortlægningsteknikker-
ne ændrede sig, blev det at føre krig en anderledes
dynamisk affære.Tidligere havde man opfattet hæren som
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en statisk enhed, men i forbindelse med den preussiske
syvårskrig (1756-1763) og senere de franske revolution-
skrige begyndende i 1792 blev det klart, at man med
kendskab til landskabets terræn havde mulighed for at
forvandle en hær til en række mindre, mere mobile
enheder. Efter preussisk og fransk forbillede oprettede
man i Danmark i 1808 en militær generalstab, som bl.a.
skulle forestå udarbejdelse af nye militære kort.
Generalstaben anvendte Videnskabernes Selskabs kortlæg-
ning som udgangspunkt for deres egen topografiske
kortlægning af højdeforskelle i landet. I 1841 oprettede
staben en egentlig topografisk afdeling under ledelse af
militærofficer C. C. G. Andræ. Andræ var ambitiøs på
sin afdelings vegne, og han gennemtrumfede, at General-
stabens Topografiske Afdeling skulle gennemføre sin helt
egen opmåling og kortlægning af landet.

Selv om Gradmålingen og Generalstabens Topo-
grafiske Afdeling havde sammenfaldende arbejdsopgaver
og personel, fortsatte de som separate institutioner helt
frem til 1928, hvor de blev samlet i Geodætisk Institut
under Krigsministeriet. Af andre kortlægningsinstitutio-
ner kan her nævnes Søkortarkivet, oprettet i 1784 til
produktion af søkort, og Matrikelkontoret (oprettet i
1848), hvis opgave det var at kortlægge og udarbejde
fortegnelser over landets ejendomme. Disse to blev i 1989
slået sammen med Geodætisk Institut i Kort- og
Matrikelstyrelsen.

Alle disse institutioner, som hver især kunne fortjene
særlig omtale, er her blot medtaget som eksempler på,
at det nationale landmålings- og kortlægningsarbejde er
foregået i takt med en institutionel udbygning. Danmark

er ikke bare blevet kortlagt; kortlægning har været med til
at skabe nogle af de mange institutioner, der er en
væsentlig del af nationen Danmark, som vi kender den.
Kortlægning er derfor langt fra den neutrale og endimen-
sionelle proces, som Keld Nielsens titel, Hvordan
Danmarkskortet kom til at ligne Danmark, kunne antyde.
Kortlægning transformerer ikke bare landets kartografiske
udseende, men også dets institutionelle.

Bilen er varm, luften tung. Min bror og jeg skændes dovent og
rutinemæssigt på bagsædet, mor og far sidder tavse og trætte
foran. Vi kører ud gennem Marselisborgsskoven, passerer
Dyrehaven og skal ud til stranden ved Moesgård.
Ved vejkrydset efter vildsvineindhegningen sker der noget oppe
foran. Far, som sidder ved rattet, spørger:
“Sig mig, skat, er det ikke til højre her?”
Mor rækker ud efter kortet og svarer:
“Lad mig se… Jeg synes ikke, den dér vej er der på kortet.”
“Jo, den er. Er det ikke den dér?” siger han og peger.
“Nej, det er den, vi lige er kørt forbi.” Mor kigger tilbage ud af
bagruden.
“Hmm. Er du sikker? Kan det ikke passe med, at vi er kommet
her op forbi vejen op til Skåde Bakker, og nu er her?” siger han
og peger igen.
“Nej. Glem kortet, det passer ikke. Prøv selv at se. Den vej, du
er på vej ind af, er slet ikke en rigtig vej. Det er en skovsti!”
“Jamen, kortet viser noget andet.Vi skal den her vej,” siger han
og drejer til højre.
Min bror og jeg kigger på hinanden.Vi er ligeglade med hvor-
dan, bare vi kommer hurtigst muligt frem til ishuset ved
Moesgård.
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Barnlige tanker

Diskussionen finder ikke alene sted i bilens trange og
hede rum, men også i visse videnskabelige sammenhænge
som en mere eller mindre fastlåst dikotomi mellem
realisme og konstruktivisme.

På den ene side har vi far (realisten), som mener, at
kortet giver et realistisk billede af landskabet. Kortet er,
siger han, i en vis forstand lige så virkeligt som landskabet
selv og skal derfor tages mindst lige så alvorligt. For ham
har kortet stor autoritet, da det bygger på en kortlæg-
ningsekspertise, som ved mere om vej og sted end hans
egen – og andres – stedsans.

På den anden side er der mor (konstruktivisten), som
insisterer på at se bort fra kortet og i stedet kigge ud ad
vinduet. I hendes øjne er kortet og dét, det siger om
landskabet, blot én ud af mange måder at konstruere
virkeligheden på. Mor siger, at kortet er et redskab base-
ret på en bestemt konfiguration af magt og viden, der nok
er anvendelig i visse situationer, men som i den konkrete
situation skaber distance i forhold til familiens faktiske
fysiske tilstedeværelse og dens aktuelle navigeringsproble-
mer.

Der er næppe noget endegyldigt argument, der kan
afgøre sagen til fordel for den ene eller den anden side,
hverken i bilen eller i videnskaberne. Lad os derfor høre,
hvad børnene på bagsædet har at sige om sagen. De sid-
der dér og drømmer om svalende badevand og kølige is.
For dem er det ikke kortets status som enten det ene eller
det andet, der er vigtigt, men derimod hvordan kortet
fungerer i og er knyttet til den aktuelle situation. Kortet
er – for dem – med til at omdanne mor og far fra to

elskelige og isgivende mennesker til stridbare kombat-
tanter, der gennemspiller en for børnene ligegyldig
epistemologisk tvist. Kortet er altså ikke et medium for
geodætisk-kartografisk viden (far) eller for sociale magt-
interesser (mor); det er en aktiv medspiller i de processer,
hvorigennem kort, landskab, viden, interesser og personer
skabes og omskabes. Det er den ‘barnlige’ tankegang, som
jeg forsøger at udfolde i denne artikel.

3. udsnit: Spor i landskabet

Striden mellem realister og socialkonstruktivister er hed
og trang. I stedet for at vælge side i denne strid vil jeg
hellere holde mig til en helt tredje definition af kort, og
den kommer fra Hanne Brande-Lavridsens bog om kar-
tografi:
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Figur 2:Thomas Bugges triangulering af Sjælland.
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“Et kort er et glimrende medie til præsentation
af stedfæstede informationer (informationer, der
viser relationer/sammenhænge, der er knyttet til
jorden).” (Brande-Lavridsen, s. 4)

Brande-Lavridsen peger på, at et kort altid er tæt forbun-
det med landskabet. Kort er et medium for den særlige
type af informationer, som på forskellig vis kan gøres fast
til landet, til et bestemt sted. I sin lærebog viser hun,
hvordan denne stedfæstnelse finder sted i kartografisk
praksis, og det er klart, at den langt fra kun foregår på et
institutionelt plan, men også gennem en fysisk transfor-
mation af landet.

Som Brande-Lavridsen beskriver det, er det at lægge
kort en fysisk begivenhed, som netop handler om at sted-
fæste kortets informationer. Stedfæstelsen sker ved at
sætte sig spor i landskabet og derefter fortolke disse spor
på bestemte måder. Sporene er som oftest næsten usynli-
ge, men ikke desto mindre er de der, og kortinformatio-
nerne er helt afhængige af, at disse spor er ordentligt fæst-
net til jorden. Jeg vil demonstrere dette ved at kigge nær-
mere på en bestemt slags kort, nemlig fikspunktkort, som
rummer en række vigtige informationer om Danmark til
brug for udformning af danmarkskortet. Fikspunktkort er
bogstavelig talt fastgjort til – og dermed blevet en del af –
Danmark.At lægge sådanne kort har transformeret landet.

Videnskabernes Selskabs kortlægning af Danmark
blev udført efter fransk forbillede og baserede sig på tri-
angulation til opmåling af større afstande.Triangulations-
princippet er gammelt, og det var franskmanden Jean
Picard, der første gang benyttede det til opmåling af stør-

re afstande i 1669-1670, hvor han målte dele af meridia-
nen fra Paris mod Amiens.

Triangulationsmetoden bygger på vinkelmåling i tre-
kanter, som landmålere bogstaveligt talt lagde midlertidigt
ud i landskabet.Thomas Bugge beskrev i sin bog fra 1779
det triangulationsnet, som han havde ladet lægge ud over
Sjælland. Først lod man udmåle en 10 km basislinje fra
Brændby Høj til Tinghøj, som blev nøje opmålt med
målestokke. Fra basislinjens endepunkter sigtede Bugge
ind til Rundetårn og fik dermed trianguleringens første
trekant.Trekantens vinkler bestemte Bugge med et særligt
instrument, kaldet den geografiske cirkel, som var special-
fremstillet af en svensk instrumentmager, Johannes Ahl, og
som bl.a. bestod af et kikkertsigte og en vinkelmåler.
Herefter konstruerede han ud fra denne første trekant en
række andre trekanter med endepunkter i andre trekants-
stationer (typisk høje steder i landskabet).Vinklerne i alle
trekanterne blev opmålt, og ud fra kendskab til disse
kunne Bugge udregne afstande i trekantsnettet. Det sjæl-
landske triangulationsnet bestod af 80 trekanter og blev
efterfølgende udstrakt til hele landet. Hele nettet var
orienteret i forhold til en nulmeridian gennem observa-
toriet på toppen af Rundetårn, som var en national
udgave af nulmeridianen gennem Greenwich og basis for
nettets koordinatsystem.

Videnskabernes Selskabs trianguleringsnet blev hur-
tigt efterfulgt af et mere detaljeret net lagt ud af
Generalstabens Topografiske Afdeling, som igen er
blevet efterfulgt af to sidestillede netværk, hhv. et plan-
fikspunktnet og et højdefikspunktnet. Disse net ligger i
bogstaveligste forstand hen over Danmark, idet de er
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forankret til landet og landskabet med faste spor. Plan-
fikseringspunktnettet baserer sig på det såkaldte System
34, som er et særligt dansk koordinatsystem fra 1934, og
er markeret i landskabet med enten granitsøjler eller
betonstøbninger. Højdenettet består tilsvarende af højde-
fikspunkter, der er markeret ved bolte i mure eller hus-
fundamenter eller ved såkaldte universalkalotter på
betonstøbninger.

Til højdefikspunktnettet hører en fælles referencefla-
de for højdeangivelser, der hedder Dansk Normal Nul og
er fastlagt af Geodætisk Institut. I 1945 udarbejdede
Stadkonduktørens Direktorat en fortegnelse over belig-
genheden og højden af de faste højdefikspunkter i
København, i alt 1713. Disse var – og de fleste af dem er
stadig – fastgjort til byens bygninger med forskellige
teknikker. Højdefikspunktnettet er dermed en integreret
del af byen, om end næsten usynlig.

Udover den fysiske forankring af de landsdækkende
netværk og de mange spor, som landmålere og kortlæg-
gere har sat sig i landskabet, har Danmarks kortlægning
også haft andre og måske mere vidtrækkende konsekven-

ser for landets udseende, især i forbindelse med det, man
kalder Danmarks økonomiske opmåling (se fx Balslev og
Jensen). Siden udarbejdelse af de første matrikler i 1660-
1664 har økonomisk opmåling og kortlægning  spillet en
stor rolle for, hvordan man har opdelt og – ikke mindst –
fordelt landet.

Den første økonomiske opmåling blev iværksat
under enevælden ud fra ønsket om en bedre matrikule-
ring og dermed et bedre fordelingsgrundlag for ejen-
domsskatterne. Opmålingen var dog ufuldstændig og blev
kun i ringe omfang ført ajour med de mange omvælt-
ninger og omstruktureringer, der skete inden for land-
bruget i forbindelse med gennemførelse af nye former for
landsbrugsdrift i starten af 1700-tallet. I den fysiske
omstrukturering af det danske landbrug, der kendes som
udskiftningen i anden halvdel af det 18. århundrede
og begyndelsen af det 19. århundrede, var landmåling og
kortlægning ofte et vigtigt element i de mange, først og
fremmest lokale beslutningsprocesser, som udgjorde ud-
skiftningens grundlag. I det omfang, de fandtes, var kort i
høj grad med til at præge udskiftningsprocessen og der-
med landets udseende (nogle steder i Jylland gennem-
førte man udskiftning uden kort). Tilsvarende har kort
og kortlægning været en vigtig del af andre historiske
processer, som har indebåret en fysisk transformation af
landet, tænk bare på opdelingen af Europa efter anden
verdenskrig.

Jeg elsker kort. Og jeg tror også, kort elsker mig. Bare en tur til
Falster for at besøge svigerfamilien kan bringe kartomanen op i
mig. Det kan godt være svært at forklare bilens øvrige passage-
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rer, hvorfor jeg hellere vil sidde og kigge på kortet end snakke
med om løst og fast eller kigge ud på landskabet. Kort fortryller
og fascinerer, og jeg bliver en anden med kort i hånden.

4. udsnit: Det personlige kort

Kortlægning er en institutionel og fysisk aktivitet, der er
med til at transformere landet på forskellige måder. Det
har jeg argumenteret for i det ovenstående. Kortlægning
og landmåling er dog også et almindeligt arbejde, som har
betydet noget for en lang række personer. Det, at arbejde
med at lægge kort, er på helt tilsvarende vis med til at
skabe folks personlige identitet – eller rettere sagt: kort-
lægningsarbejdet er et element i kortlæggernes personli-
ge selvskabelse.

Hvem er kortlæggerne? Hvordan er deres faglige
identitet? Hvorledes er den præget af det at lægge kort?
Det giver bogen Topografernes historier, som er udarbejdet
af Foreningen af Topografer og Kartografiske Tegnere ved
Geodætisk Institut, et godt bud på.

Bogen påpeger eksempelvis, at der er en vigtig
forskel mellem topografer (landmålere) og kartografer
(korttegnere og -designere), som er resultatet af det 20.
århundredes professionalisering af de to fag. Topografen
E. Imhof gav i 1965 flg. beskrivelse af de to professioner:

“En god topograf er altså ikke også en god
kartograf. Topografens hjerte tilhører naturen,
ikke papiret. Hans blik er rettet mod landets fæ-
nomener, ikke på dets formindskede billede.
Hans ørneøjne, hans stikpasser og hans sylespid-
se blyant forleder ham til at tro, at kortlæseren

har samme skarpsindighed og interesse for
enhver sten. Enhver detalje synes ham vigtig.
Generali-sering betyder for ham falskhed. Han
mangler sansen for målestoksforholdet.

Kartografen er på fagets vegne en hjemme-
fødning. Hans arbejde binder ham til tegnebor-
det, men hans motiv er landskabet. Derfor skal
han lære dets karakteristiske former og farver at
kende, ikke kun fra bøger, men fra naturen selv.”
(Sørensen et al., s. 17)

Citatet gør rede for forskellen mellem topografers og
kartografers faglighed. Men det viser også, at fagene i vis
forstand er blevet en integreret del af de enkelte topogra-
fers og kartografers personlighed.

Historien om topografernes og kartografernes civile
professionalisering i første del af det 20. århundrede, som
udgør den offentlige del af disse folks skabelse af en
selvstændig, kombineret faglig-personlig identitet, er en
historie om kamp for anerkendelse. Med oprettelsen af
Geodætisk Institut og dets Topografiske Afdeling (den
tidl. Generalstabens Topografiske Afdeling) i 1928 ansatte
man ni civile topografelever. De skulle komme til at vare-
tage og videreføre den topografiske praksis, som havde
mange militære traditioner.

Sammenblandingen mellem det militære hierarki og
de nye civile medarbejdere gav anledning til en del
kontroverser. I 1933 oprettede de civile topografer en
topografforening til at varetage deres interesser i forhold
til løn og ansættelsesvilkår, og det var ikke noget populært
træk blandt afdelingens officerer. Senere, i 1946, var to-
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pografforeningen med til at sikre, at topografembedet
blev anerkendt som en tjenestemandsstilling.

Trods disse faglige splittelser mellem en autoritær og
konservativ ledelse og de frustrerede topografer, der

havde store vanskeligheder med at fastslå deres identitet
og dermed nå til en erkendelse af, hvor langt deres fagli-
ge kompetencer rakte, var faget og arbejdet med til at
holde sammen på tropperne:
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“For karakteristisk nok gik det aldrig ud over
arbejdet – vist blev der iblandt raslet med sablen,
men begge parter – ledelse som medarbejdere –
følte sig altid forpligtet over for kortet; det skul-
le laves uanset de interne stridigheder. Her har vi
igen kortets fortryllelse; kortlægning er et af de
mest levende og rigt facetterede arbejder, der fin-
des.” (Sørensen et al., s. 15)

Den faglige identitets udvikling i den senere del af det 20.
århundrede hænger nøje sammen med fagets køn. Før
1955 var der ingen kvinder ansat i topograffaget, men de
kunne dog godt komme i topografilære, efter at det i
1947 var lykkedes Dyveke M. Meier at blive optaget.
Inden da havde Birthe Holsbo oplevet modstanden mod
kvindelige topografielever. Hun forsøgte i 1944 og 1945
at blive topograf efter nogen tid som korttegner, men fik
svaret: “Topograf kan De ikke blive, men De kan læse til
geodæt.” (Sørensen et al., s. 44)

Da Holsbo senere forsøgte at blive optaget i topograf-
foreningens læseklub, mødte hun igen modstand. Afslaget
var begrundet med, at hun som kvinde ville  nedsætte sma-
gen i foreningens bogkøb! Topografi var altså kun noget,
som mænd havde forstand på; kvinder var for useriøse.

Langt op i 1970’erne og 1980’erne blev topografi
dog stadig opfattet som et mandefag, fordi det var svært
og krævende. Mange mandlige topografer gjorde et stort
nummer ud af at udpensle de mange og hårde strabadser,
som topografer hver sommer gennemgik i forbindelse
med det topografiske feltarbejde. Grethe Fuglsang, topo-
graf, siger herom:

“I løbet af vinteren fik vi en grundig orientering
om alle de rædsler, vi som piger ville blive udsat
for under den kommende sommers markarbejde.
I flæng kan nævnes tunge uhåndterlige kasser,
primitive indkvarteringsforhold, brunstige bøn-
derkarle, vilde dyr på marken osv. I grunden er
det mærkeligt, at så mange topografer havde
overlevet de rædsler i så mange år. Jeg selv har
kun gode minder fra den første udkommando.
Det var sjovt arbejde, og de føromtalte genvor-
digheder var naturligvis vildt overdrevne.”
(Sørensen et al., s. 45)

Topografi var alligevel ikke mere mandefag, end at
kvinder godt kunne begå sig i det. For de kvinder, der
trods modstand alligevel er blevet topografer, har det selv-
følgelig betydet noget særligt at bevæge sig ind i en man-
deverden.

Det, som specielt topograferne alle har oplevet gen-
nem deres uddannelse og arbejde inden for faget, har
givet dem en fælles følelse af topografi og en personlig
identitet som topograf. Man kan med en kortmetafor
sige, at topografens personlige geografi er blevet til i
vekselvirkning med fagets – på samme måde, som
Danmarks institutionelle og fysisk geografi er blevet til i
vekselvirkning med danmarkskortet og dansk kortlæg-
ning i øvrigt.

En kort bemærkning

Selv om det har voldt Umberto Eco og andre store
vanskeligheder at forestille sig det, er det hverken praktisk
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eller logisk umuligt at lægge kort i skalaen 1:1.
Danmarkskortet hører sammen med og er en konkret del
af de institutioner, de fysiske spor og de personer, som har
været nødvendige for at lægge danmarkskortet. Derfor er
Danmark i en vis forstand blevet til i forbindelse med
kortlægningen, og kortlægningens resultat er derfor ikke
bare kort på papir og i elektronisk form, men en omska-
belse af dele af landet, der har fundet sted i skalaen 1:1.

Min pointe med at henlede læserens opmærksom på
disse transformative processer er ikke så meget at vise, at
Eco eller andre har taget fejl angående kort og skalaen
1:1. Det har de selvfølgelig ikke. Det, jeg gerne vil have
frem, er, at kort og kortlægning udmærket kan forstås som
dele af en større sammenhæng. I dette perspektiv bliver
det at lægge kort i skalaen 1:1 ikke så meget en logisk
umulighed som en praktisk nødvendighed.
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“Jeg foreslår ikke en ny måde at se tingene på,
sådan som kunsthistoriens avantgardetænkning
er skruet sammen. Tværtimod håber jeg, at jeg
viser, at den måde, vi allerede ser på, også er en
konstruktion. Jeg forsøger ikke at moralisere,
men understrege at bare det at se – det syn, de
koder, de værdinormer, vor tid har givet os – de
er også konstruktioner.Vi begår den fejl at tro, at
de er naturlige, givet på forhånd.Vi må lære at se
os selv i tredje person.”(Olafur Eliasson)

1

Olafur Eliassons værk The Cartographic Series skifter hele
tiden karakter, afhængig af hvor man placerer sig i forhold
til det. På afstand bemærker man kun, at det består af et
stort kvadrat sammensat af flere mindre kvadrater: En
række felter med nogle udefinerbare figurationer i grå
nuancer. Man bliver dog også opmærksom på, at værket
besidder en vis sanselig kvalitet, og at det er subtile varia-
tioner i stofligheden, som kommer til syne i gråtonernes
mange nuanceforskelle. De danner nogle strukturer, som
tenderer det abstrakte, men samtidig også virker sært gen-
kendelige. Bevæger man sig tættere ind på værket, får man
imidlertid øje på en række naturfænomener som fx en
flod, en sø eller en klippe, og man bliver opmærksom på,
at man betragter et landskab fotograferet fra luften.
Bevægelsen ind mod værket åbner således for et nyt blik
på værket. For det er her, værkets figurative elementer
tager over fra den tidligere distancerede abstraktion; og
det er på dette sted, at de forskellige forekomster i land-
skabet bliver identificerbare, og de mange detaljer i stof-
ligheden begynder at træde tydeligt frem.

Den islandske natur

Den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson (født 1967)
har med The Cartographic Series (2000) skabt et værk, som
består af mindre landskabsfotografier, der på forskellig
vis skildrer den islandske natur. Olafur Eliasson har
fremstillet Island i en lang række værker: dels gennem
fotografiske serier som The ariel river series (2000),The gla-
cier series (1999) og The fault series (2001), dels gennem
installationer, der genskaber fænomener, der knytter sig
til det islandske landskab så som is, mos og tåge. Til en
større udstilling på Kjarvalstadir, Reykjaviks museum for
moderne kunst, skabte Olafur Eliasson eksempelvis
Ice Pavillon (1998), et enkelt ottekantet stålskelet med
sprinkler, hvor det piblende vand frøs til lange istapper og
beklædte pavillonen med en smukt draperet baldakin af
frossent vand. En visuelt betagende installation, der på den
ene side dyrker naturen som en romantisk åbenbaring, og
på den anden side peger på sig selv som et artificielt
projekt, hvor kunstneren og hans stab med alskens tekni-
kaliteter har skabt en kunstig fortolkning af et natur-
fænomen.

I løbet af de sidste otte til ti år har Olafur Eliasson på
lignende vis udstillet sine varierede og raffinerede instal-
lationer på alverdens museer og gallerier. Eksempelvis
udformede han en installation til et galleri i Los Angeles,
som han kaldte Your Sun Machine (1997). Installationen
bestod i al sin enkelthed af et tomt rum, hvor han havde
skåret et ovalt hul i loftet. Solens stråler stod således
ned gennem hullet og flyttede sig med døgnets rytme
igennem rummet, aftegnende sit spejlbillede på gulvet og
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formede en kurve, der strakte beskuerens opfattelse af
rummet ud i tid. Sidste år viste Tate Modern i London
ligeledes en spektakulær udstilling med Olafur Eliasson
kaldet The Weather Project. Her fik de museumsbesøgende
mulighed for at opleve strålerne fra en stor, lysende

solskive af 200 sodium-pærer, alt imens en atmosfærisk
tågedis langsomt indhyllede udstillingsrummet. Også
Carnegie Museum of Art i Pennsylvania har vist en instal-
lation af Olafur Eliasson, der tager afsæt i tågen som et
håndgribeligt og dog alligevel sært, immaterielt natur-
fænomen. Med Your natural denudation inverted (1999)
skabte Olafur Eliasson en sted-specifik installation
til museet, hvor et bassin, vand, damp, stilladser og træer
dannede byggestenene i en forunderlig rumlig iscenesæt-
telse. En iscenesættelse, der på smukkeste vis fik tågedisen
til at stige op fra den skiftevis regnvåde og sneklædte mu-
seumsplads.

Et nøgternt blik

I de ovennævnte installationsværker – hvor Olafur
Eliasson genskaber en række fænomener, der alle implicit
knytter sig til det islandske landskab – kan man tale om
en kortlægning i bred forstand: dels af det islandske land-
skab og dels af de måder, hvorpå vi opfatter naturen. I
The Cartographic Series tager Olafur Eliasson imidlertid
direkte afsæt i en række geodætiske luftfotografier, dvs.
fotografier som anvendes til fotografisk kortlægning af et
geografisk område. Kartografi, som der henvises til i tit-
len, er kunsten at udarbejde et landkort, dvs. det system,
som videnskaben anvender, når et geografisk område skal
repræsenteres i symbolske figurer. I The Cartographic Series
tematiserer Eliasson kortlægningens abstraktion, men
udnytter samtidig det fotografiske mediums evne til at
registrere virkeligheden. Som værk er The Cartographic
Series da også kendetegnet ved at pege i begge retninger:
mod det realistiske gennem dets indeksikale forbindelse
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til den islandske natur og mod det abstrakte i kraft af dets
grafiske kvaliteter.

Det er en afgørende pointe i forhold til The Cartographic
Series, at der ikke tages udgangspunkt i kunstnerens
subjektive blik. Synet er derimod gjort neutralt gennem
anvendelsen af de upersonlige luftfotografier. Som besku-
er præsenteres vi på denne måde for et objektivt syn,
der nøgternt registrerer det islandske landskab uden at
lade sig følelsesmæssigt involvere. Også den konsekvente
anvendelse af det kvadratiske format er med til at under-
bygge værkets saglige og faktuelle udtryk, idet den syste-
matiske metode herved bliver accentueret.

Med en objektiv stil som udgangspunkt sammenstiller
Olafur Eliasson en række optagelser af næsten ens land-
skabsscenarier. Herved bliver landskabets typologiske
mangfoldighed i form af en sø, en flod eller et bjergmas-
siv gjort sammenlignelige. Inden for de videnskabelige
discipliner er en typologi – forstået som en udskillelse af
basale former til visuel og forstandsmæssig udforskning –
helt grundlæggende, for kun herved opnås den sammen-
lignelighed, der afslører det partikulære. I The Cartographic
Series har Olafur Eliasson tydeligvis tilegnet sig denne
metode med bevidstheden om, at det især er det nøgternt
registrerende fotografi, der formår at ordne naturens fæ-
nomener i sammenlignelige kategorier. Fænomener, der
på grund af deres ensartethed næppe før kunne skelnes fra
hinanden, afsløres herved som indbyrdes forskellige. Fx
fremstår flodernes bugtede forløb og klippernes multi-
facetterede formationer som endog meget forskellige.

Dette sammenlignelighedens koncept forudsætter imid-
lertid en ensartet, minimalistisk, præcis og faktuel
registreringsform – både i relation til optageteknik og
skalaforhold.Af samme årsag har Eliasson da også valgt at
anvende det sort-hvide fotografi, idet farvefotografiets
mange nuanceforskelle kun ville virke som et forstyr-
rende element i gengivelsen af det islandske landskab.
Sidst, men ikke mindst har Eliasson også givet selve værk-
titlen et sagligt udtryk. The Cartographic Series har således
fået en deskriptiv titel, der udelukkende henviser til den
videnskabelige intention om at kortlægge en given geo-
grafisk lokalitet.

Konceptuelle strategier

Med sit nøgterne udtryk lægger Olafur Eliassons værk sig
tydeligvis i forlængelse af den tendens, som gjorde sig
gældende inden for konceptkunsten i slutningen af
1960’erne og starten af 1970’erne.Amerikanske koncept-
kunstnere som fx Ed Ruscha og Douglas Huebler og
danske konceptkunstnere som Stig Brygger, Kirsten
Justesen og Lene Adler Petersen var alle særlig optagede
af fotografiet. De opfattede fotografiet som et dokumen-
tarisk medium og lagde således først og fremmest vægt på
mediets evne til at gengive og registrere virkeligheden. I
deres værker såvel som i deres kunstteoretiske overvejelser
understregede de desuden ofte betydningen af, at kunst-
neren fastholder en systematisk og konsekvent tilgang til
det valgte emne. Som oftest var disse koncept-kunstnere
da også mere interesserede i anonymiteten som stilistisk
princip end i at deres billeder skulle ‘ligne kunst’.
Dette aspekt ved konceptkunsten har udøvet en stor
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Olafur Eliasson: The Cartographic Series, (2000).



inspiration på Olafur Eliasson. I lighed med flere af pio-
nererne inden for den konceptuelle brug af fotografiet
betragter Olafur Eliasson tydeligvis ideen og tanken bag
værket som en afgørende del af dets betydningstilblivelse.
The Cartographic Series består således først og fremmest i
en gestus, hvor Olafur Eliasson genbruger en række
videnskabelige fotografier i en kunstnerisk sammenhæng.
Sat lidt på spidsen kan man hævde, at det først er i det
øjeblik, hvor Olafur Eliasson vælger at genbruge foto-
grafierne til sin konceptuelt udtænkte kortlægning af
den islandske natur, at fotografierne bliver tilskrevet en
kunstnerisk værdi.

At man som beskuer møder The Cartographic Series i en
museumssammenhæng får imidlertid betydning for
tolkningen af værkets udsigelsesforhold.
Museumskonteksten bevirker, at man uvilkårligt holder
den videnskabelige kortlægning af den islandske natur op
mod kunstens    traditionelle fremstillingsform, og her-
med bliver man   opmærksom på nogle helt andre aspek-
ter ved det afbildede landskab. Man bemærker fx den
bevægelse – eller rettere de synlige spor efter bevægelse –
som fotografierne afbilder: jord, der bliver transporteret
væk fra ét område for igen at blive aflejret i et andet; flo-
dernes svulmen og ebben ud; smeltende snemasser og
gletschere i langsom bevægelse. Det er et poetisk landskab
i konstant for-andring, som træder frem, naturen som en
form for        kontinuerlig transformationsproces.
Desuden har The Cartographic Series en udpræget sanselig
karakter, der gør oplevelsen af de forskellige stofligheder i
de grafiske  detaljer til en helt afgørende del af værkets

betydningsdannelse. En kvalitet, som ikke normalt forbin-
des med  det videnskabelige billede, men derimod snare-
re med kunstens visuelt-æstetiske virkemidler.

Afstand og bevægelse

The Cartographic Series oscillerer på denne måde mellem
en videnskabelig kortlægning af det islandske landskab og
et abstrakt arbejde med fotografiernes grafiske kvaliteter –
en strategi, som i høj grad er tilrettelagt, så beskueren
bevidstgøres om sin egen aktive deltagelse i aflæsningen af
fotografierne. På afstand er man som beskuer blot i stand
til konstatere, at værket fremtræder som et grid bestående
af 25 mindre kvadrater: En række felter med nogle ube-
stemmelige fænomener i grå nuancer. De minder om
noget, man ikke umiddelbart kan sætte ord på. Bevæger
man sig tættere ind på værket, bliver man imidlertid
gradvist i stand til at identificere en række naturfænome-
ner, og på denne måde bliver man klar over, at man
betragter et landskab fotograferet fra luften.

I The Cartographic Series er det i beskuerens bevægelse ind
mod fotografierne at værket lader sig afkode som en
fotografisk kortlægning af det islandske landskab.
Kunsthistorikeren Anette Østerby har bemærket, at den
kognitive proces i høj grad knytter sig til vores kropslige
afsøgning af værket.2 I sansningen dechifrerer vi løbende
værkets perceptuelle tegn, de sammenstilles med vores
viden og begreber, afstemmes og tilpasses. Jo nærmere vi
befinder os på de enkelte fotografier, jo mere præcist er vi
i stand til at definere og sætte ord på de afbildede natur-
fænomener. Herved sætter værket fokus på vores behov
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for at kortlægge det, som ved første blik forekommer
ukendt og udefinerbart. Fordi det islandske landskab er
fotograferet fra en anden vinkel, end vi er vant til – det er
gestaltet som flade og ikke som rum – og fordi der ikke
er fokuseret på enkeltstående fænomener, fremstår vær-
kets visuelle informationer som uoverskuelige, indtil vi får
justeret vores optik og bliver i stand til at afkode den
måde, hvorpå landskabet er gengivet.

Gennem sin kortlægning af det islandske landskab iscene-
sætter Olafur Eliasson forskellige syn på den afbildede
natur. Den ovenfor beskrevne udveksling mellem besku-
erens syn, der er forankret i tid og rum, og videnskabens
syn, eksemplificeret ved luftfotografiets mekaniske natur-
repræsentation er et afgørende aspekt ved The Cartographic
Series. Værkoplevelsen er på denne måde iscenesat, så
beskueren bevidstgøres om sin egen aktive deltagelse
i værkets betydningsproduktion. Det skaber splittelse i
opmærksomheden, idet denne både retter sig mod værket
og samtidig også mod beskuerens egen sansning og
refleksion. Eller som Olafur Eliasson har udtrykt det: “If
the public gets involved in a stimulating situation, the
situation ‘commits itself ’ in return. There’s a reversal of
subject and object here: the viewer becomes the object
and the context becomes the subject. I always try to turn
the viewer into what’s on show, make him mobile and
dynamic.”3

At se sig selv se

Med The Cartographic Series søger Olafur Eliasson at
bidrage til forståelsen af vor betingethed af omverdenen.

Af hvordan vi hænger sammen, hvordan naturen hænger
sammen, og hvordan naturen og vi hænger sammen. Og
endelig viser Eliasson, at disse lovbundne mekanismer kan
anskues og opleves fra andre positioner end de kendte.
Både i sine værker og i sine kunstteoretiske overvejelser
søger Eliasson at illustrere, hvilken ekstremt kompleks
mekanisme øjet er. Øjet er skabt til at fastholde en lang
række differentierede synsindtryk og visuelle impulser.
Alligevel opfatter vi ofte det at se som en elementær sans-
ning, hvor virkeligheden perciperes i overensstemmelse
med en given orden, og verden af samme grund sættes i
perspektiv på en måde, der skaber en bestemt form for
omverdensforståelse. Man kan derfor hævde, at vores syn
er determineret af en bestemt forståelsesramme. De
synsindtryk, som frembringes i mødet med et værk som
The Cartographic Series er følgelig altid underlagt et
begrebs-system eller en grundlæggende kode, som fast-
lægger den måde, hvorpå vi som beskuere er tilbøjelige til
at aflæse værket.

Med afsæt i disse perceptionsanalytiske overvejelser,
opfordrer Olafur Eliasson imidlertid til en større fæno-
menologisk opmærksomhed på perceptionen. Med et
værk som The Cartographic Series ønsker han at skærpe
vores opmærksomhed omkring de mekanismer, der
behersker vores retinale oplevelse af verden. Det er
således afgørende for Olafur Eliasson at opfatte verden
med præcis samme kompleksitet som øjets egen og
dermed opløse den i stadig nye, foranderlige toner og
nuancer. Kun på den måde lærer vi at forstå os selv og
kunsten i forlængelse af vor egen sansning, kun på den
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måde dannes vi og den omverden, som vi til stadighed
forsøger at kortlægge på forskellig vis. Det er denne
komplekse position, som Olafur Eliasson ønsker at bringe
beskueren i med The Cartographic Series. En position, hvor
værket og beskueren ikke alene udtrykker og anskuer
verden på en ny måde, men også er i stand til –
metakunstnerisk og erkendelsesmæssigt – at se sig selv
se og være sig bevidst om det. For Olafur Eliasson er
kunsten således et mellemværende mellem beskueren og
verden – et mellemværende, som på den ene side lader én
ane fænomenerne ude i virkeligheden, og på den anden
side peger på beskuerens egne forudsætninger og gør
vedkommende opmærksom på sig selv som en aktiv del
af værkets betydningstilblivelse.

Noter

(1) “Modstand” in Weekendavisen, 12. april 2002.
(2) Anette Østerby: “Ethnographic Mapping: Olafur
Eliasson” in ARKEN bulletin, p. 23.
(3) Samtale mellem Olafur Eliasson og Hans Ulrich
Obrist, Berlin, oktober 2001 in Olafur Eliasson, Musée
d’Art Moderne de la Ville de Paris, 2002.
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For mennesker verden over er Jerusalem et grænseland af
magisk tiltrækningskraft beliggende et sted mellem orka-
nens øje og Himmerige. Mangfoldigheden af byens
inkarnationer antydes af den israelske teoretiker Ariella
Azoulay:

“Jerusalem, as everyone knows, is the name of a
city. But what this city is is difficult to say.There
is an earthly city Jerusalem, and there is a hea-
venly one; a Jerusalem of stone and one of paper,
a Jerusalem of iron and one of gold. There is a
Christian, a Muslim, and a Jewish Jerusalem.
Evidently Jerusalem is the capital of a Palestinian
state, which is but a dream and a symbol of a
national struggle; Jerusalem is also the capital of
the State of Israel, which claims today to encom-
pass all the other cities in one city ‘united for-
ever’.” (Azoulay 1999 s. 131)1

Jerusalem har i årtusinder udgjort, hvad den franske filo-
sof Michel Foucault har kaldt en heterotopi: Inden for
byrummet sammenstilles en mangfoldighed af irreduci-
ble, indbyrdes uoversættelige rum. Jerusalem fungerer
som en selvorganiserende maskine, ukontrollabel for
menneskelig vilje; en centrifuge, der skyder med sprede-
hagl og ustandseligt får grus i maskineriet. Som Foucault
udlægger det:

“Heterotopier bringer uro, uden tvivl fordi de
hemmeligt undergraver sproget, fordi de hindrer,
at det her og det dér kan navngives, fordi de knu-

ser fællesnavnene eller roder dem sammen, fordi
de på forhånd ‘ødelægger’ syntaksen, ikke kun
den syntaks, der opbygger sætningsforløb, men
også den mindre manifeste, der ‘holder sammen
på’ ordene og tingene.” (Foucault, 1999, s. 25-26) 

Blandt byens imaginære og fysiske rum udgør historien
det mest forhandlede og manifeste; den sker konkret,
mytisk, affektivt, religiøst. Således florerer en række his-
torier, hvis former afgøres af, hvilke øjne der ser. Flere his-
toriske tempi – begivenheder, perioder, civilisationer –
sameksisterer og materialiseres i en hob af rumlige struk-
turer. Disse sedimenteringer konstituerer den stadige
proces af tilblivelse: Jerusalem som politisk kampplads.

Den Jødiske Historie

Imidlertid skabes (og dikteres) ét narrativ fra officielt hold
som støbeske for israelsk politik: En bred pensel dyppes i
homogeniserende monokrom med det erklærede formål
at overmale alle andre historiske forestillinger om byen
samt at naturalisere én national identitet, én kultur (og én
religion). Som produkt af nationalstatens, evolutions-
tænkningens og kolonialismens opkomst i det 19. århun-
drede skabte zionistiske historikere ’Den Jødiske
Historie’, det hegemoniske narrativ, der stadig dominerer
den øverste instans’ udlægning af historien.2 Gennem en
række troper som historiens retfærdighed (oprettelsen af
Israel), antisemitisme og det jødiske folks indre dynamik
og kreativitet, etableredes en mytologi om fællesskab og
identitet.

Den historiske erindring tilspidses til et magtfuldt
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politisk instrument: Det israelske samfunds opmærksom-
hed over for dets relation til fortiden er en integreret del
af de processer, gennem hvilke staten oprettedes. Der
gøres stadig en stor indsats for at forankre denne fortid
konkret som repræsentationer i det offentlige rum for at
materialisere båndet mellem folket og landet.

Jerusalem er med andre ord et levende arkiv: Nogle
af de praksisser, der har formet byen som arkiv, dens
mentale såvel som det offentlige rum, dens jødiske
mening og zionistiske identitet, er arkæologi, bosættelser,
museer, omformning af urbane og rurale rum, ’hebrai-
seringen’ af stednavne og koreografien af offentlige events
som fejringen af 3000 året for Jerusalem som Davids
hovedstad i 1996 og processen mod Eichmann, arkitekten
bag ‘Die Endlösung’, som blev et tv-skuestykke i 1961.

Fastholdelsen i arkhé er roden til alt ondt

Arkivet indtager en hovedrolle i det politiske og sociale
liv i Israel/Palæstina mere end i noget andet landområde
i verden. Her forstås ’arkiv’ i udvidet forstand lig den
franske filosof Jacques Derridas tænkning af begrebet i
Mal d’Archive: “spørgsmålet om en arkivets politik”
(Derrida, s. 15)3 kan umuligt diskuteres løsrevet som én

politik blandt andre; det gennemløber totaliteten af
politiske forhold. Den politiske arena i Israel/Palæstina er
en strid om arkivet: Hvem har adgang til arkivet, hvem
har retten til at forme arkivet, skrive arkivet, læse arkivet,
fortolke arkivet – kort sagt, hvem har ret til repræsen-
tation i alle ordets betydninger? 

Som afledt af det oldgræske ‘arkhé’ optager ‘arkiv’ en
quasireligiøs dobbeltbetydning: Arkhé indeholder på én
gang “le commencement” (begyndelsen, oprindelsen,
den første tid) og “le commandement” (1. befaling, ordre,
påbud (De Ti Bud), 2. myndighed, rådighed, opfordring
(jur.), 3. (mil.) kommando, beherskelse (af terræn), 4.
føring (i sport)). Som Derrida formulerer det:

“Denne benævnelse sideordner tilsyneladende to
principper i ét: princippet ifølge naturen eller
historien, dér hvor tingene begynder – et fysisk,
historisk eller ontologisk princip – men ligeledes
princippet ifølge loven, dér hvor mennesker og
guder befaler, dér hvor autoriteten, den sociale
orden udøves, på dette sted hvorfra ordren/ordenen
[l’ordre] bliver givet – et nomologisk princip.”
(Derrida, s. 11) 
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Arkhé er lig den nationalisme og det fællesskab, det
producerer: Ingenting i sig selv og uden essens.Arkhé må
reaktualiseres i nutiden som begivenhed; det har perfor-
mativ karakter.

Hvor finder – eller tager – arkhé sted i tilfældet
Jerusalem? Med dette for øje vil jeg grave i tre fæno-
mener med rod i begrebet arkhé:Arkivet, arkæologien og
arkitekturen. Dette vil jeg gøre ved at vende mig mod tre
steder, hvor arkhé potentielt kan finde sted: Jerusalems
bymuseum, Tempelbjerget/Haram al-Sharif, og bosæt-
telser. Ofte betragtes disse steder og deres medfølgende
praksisser som rene, apolitiske størrelser hjemmehørende
i æstetikken og historien, men de vil afsløre sig som
politisk ladede rum, ‘tilsmudset’ af et væld af interesser;
kampzoner i Israels forsøg på at hævde legitim (arve)ret-
tighed og suverænitet over territoriet.

Foucauldiansk intermezzo

Nogle bemærkninger skal falde om forholdet mellem
rum (geografi) og tid (historie). Foucault indleder “Des
Espaces Autres”(“Andre Rum”) ved at proklamere, at det
19. århundredes  tvangstanke var historien, mens det 20.
århundrede var rummets epoke – dermed peges frem
mod det 21. århundrede som heterotopiens århundrede.
Foucault udtrykker det således:

“Vi befinder os i det simultanes århundrede, i det
sideordnedes, vi befinder os i århundredet for
det nære og det fjerne, for det samlede og det
spredte.Vi befinder os i en tid, hvor verden, tror
jeg, opleves mindre som ét stort liv, der udvikler

sig gennem tiden, end som et net der forbinder
punkter og fletter sine tråde.” (Foucault,
1997/98, s. 87)

Dermed smides historien ingenlunde ud med bade-
vandet – tværtimod. Der er snarere tale om et opgør med,
hvad Foucault i L’archéologie du savoir navngiver ’total his-
torie’ – såsom den føromtalte ’Jødiske Historie’ – via en
geografisk bevidst historie.

Rum er ikke et euklidisk vakuum, hvori ting finder
sted, men en relationel størrelse, der skabes af og med-
virker i konstitutionen af social interaktion.Rum har altid
en historie, og hvert rum har sin egen historie. Geografisk
bevidsthed i forhold til historisk materiale er afgørende
for forståelsen af, hvordan forskelle i tid og sted fragmen-
terer et metanarrativs logik og kohærens: Forskellige tider
og steder producerer, forvalter og fortolker en ‘fælles his-
torie’ på forskellig vis.

I stedet for den totale histories kausale linearitet
opererer Foucault med et ‘spredningens rum’ eller hetero-
topien: Mættede økologier af foranderlige og uiden-tiske
ting, mennesker og begivenheder. Herigennem åbnes op
for en dynamisk og historisk bevidst kort-    lægnings-
praksis, der tager højde for heterogenitet og uforenelig-
hed.

Arkiv: Jerusalems bymuseum

Kulminationen på ‘konserverings-projektet’, der fulgte
‘genforeningen’ af Jerusalem var opførelsen af det officiel-
le bymuseum The Tower of David Museum of the History of
Jerusalem i 1988 nær Jaffa-porten i den vestlige bymur,
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som den jødiske historiker Josephus navngav Kong
Davids Citadel. Her lå kong Herodes, kaldet ‘den Store’s
palads, der senere blev korsfarerborg. Umiddelbart før
museet åbnede var ruinen osmannisk, engelsk, jordansk
og senest israelsk fængsel.

Spørgsmålet er, om appropriationen af den til
museum ophæver dens historiske betydning som strate-
gisk magt-rum: Museet er placeret i en af de vigtigste
strukturer i den gamle bykerne og er agent i konstruk-
tionen og fortolkningen af byens offentlige rum, men
konteksten, Israel/Palæstina konflikten, afhægtes. Det
politiske brændpunkt forskydes ved at præsentere byen
som sted og objekt for konflikter mellem de tre mono-
teistiske religioner.

Frekventerer man “The Jewish Virtual Library” på
internettet kan man læse, at: “According to its director,
Shosh Yaniv, the museum that she has headed for close to
five years is the place where Jerusalem begins.”
(www.us-israel.org) Førhen var Davids Tårn virkelig
stedet, hvor Jerusalem ‘begyndte’, idet beliggenheden i
den vestlige byport markerede bygrænsen. I dag
iscenesætter dette postulat en oprindelsesmyte via den
kronologi, der skitserer det historiske narrativ, som
etableres i museet: En ring sluttes fra David til national-
statens oprettelse.

I hvert af museets rum markeres på en tidstavle, hvor
man befinder sig i tid. Vægten lægges på diaspora og
længsel mod Jerusalem, da byen kun har haft jødisk styre
i 600 ud af 3000 år. Den 1300 år lange epoke af muslimsk
dominans skæres i tynde skiver for at afbilde muslimerne
som fremmede erobrere.Ved at betegne arabiske regenter

som klaner og dynastier er den resulterende kronologi
mirakuløst inddelt i enheder, der alle er kortere end det
jødiske styre.

Uden for tidsliniens ramme er en planche med
følgende ‘fakta’: “Jerusalem is an inseparable part of the
state of Israel and its eternal capital” og “Jerusalem was
divided for 19 years. The Eastern city was annexed to
the Jordanian Kingdom and West Jerusalem became the
capital of Israel.”(Azoulay, 1994, s. 87)

“Walking through The Tower of David Museum is
like walking through a space age time capsule”, kan man
læse på “The Jewish Agency for Israel”s hjemmeside
(http://www.jafi.org.il): Museets hermetiske rum op-
fattes som en tidsmaskine, der kan bringe den besøgende
i umiddelbar kontakt med fortiden – rent nærvær, intet
fravær; en heterotopi med ambition om et arkiv, der kan
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rumme alle tider på ét sted, men som selv står uden for
tiden. Historien opleves som homogen og tom tid, mens
rummet fremtræder i en illusion om transparens: Fortiden
reddes og iscenesættes ‘som den virkelig var’ inde fra
stedet selv.

Museet kan betragtes som et kort til at navigere
efter i læsningen af Jerusalem; et kort, der maskerer de
interesser, som har frembragt det: Hvad der mimer en
objektiv tour de force gennem byens historie, er et magt-
fuldt ideologisk greb, der skal legitimere det israelske styre
over en forenet by, så andre krav synes illegitime.

Arkæologi:Tempelbjerget/Haram al-Sharif

“We shall stand united in front of the whole
world, if it becomes apparent that an agreement
wasn’t reached over the issue of our sovereignty
over the First and Second Temples. It is the
Archimedian point of the universe, the anchor of
the Zionist effort (...) we are at the moment of
truth.” (Citeret i Weizman, 2003, s. 77)

I så stærke vendinger kommenterede Israels daværende
premierminister Ehud Barak de kuldsejlede Camp
David-forhandlinger juli 2000, hvor en deling af
Tempelbjerget/Haram al-Sharif søgtes gennemført.
Skråstregen mellem Tempelbjerget og Haram al-Sharif
antyder uoversætteligheden/barrieren mellem konflik-
tens parter – striden udspiller sig i mellemrummet.

Med nogle af de vigtigste helligdomme for tre
religioner placeret klos oven i hinanden udgør bjerget en
sælsom spirituel geografi. Monumenterne kaster glans

over byen, men hviler samtidig over den som en tung
sky, der skygger for enhver udsigt til fredelig sam-
eksistens og forsoning. Plateauet, hvor jøder fremmaner
det faldne Tempel ved Grædemuren, hvor Al-Aqsa-
og Klippemoskeen er centrum for muslimers riter og
identitet, er hjertet i konflikten mellem israelere og
palæstinensere. Som et af de helligste steder for de tre
monoteistiske religioner inddrager kivsmålet faktisk hele
verden.

Historien gentager sig her som ‘frugtbar destruktion’:
Salomons Tempel blev massakreret af babylonierne, gen-
opbygget som det Andet Tempel, der blev jævnet med
jorden og erstattet med et Jupiter-tempel af romerne.
Klippemoskeen blev konverteret til kirke af korsfarerne
og genindviet som moské. Da israelerne erobrede Øst-
jerusalem blev Mughrabi-kvarteret, et pilgrimskvarter fra
det 14. århundrede straks jævnet med jorden – 600 be-
boere flyttedes, 135 huse destrueredes: En åben plads
skabtes foran Grædemuren, hvorfra jøder i århundreder
havde været forment adgang. Rabiate kristne og jødiske
grupper som The Temple Mount Faithful arbejder pt. på at
opføre et Tredje Tempel.

Således udgør området en palimpsest af 5000 års his-
toriske lag. Da zionistiske pionerer ankom til området
begyndte en arkæologisk renselsesproces i tæt parløb med
den religiøse: Terrænet opfattedes som en beskyttende
ham, under hvilken det historiske landskab, man havde
længtes efter, befandt sig. Arkæologien fik til opgave at
fjerne dette lag og udstille det oprindelige ‘jødiske’
landskab, skjult efter århundreders ‘forsømmelse’:
‘Oprindelsesvidenskaben’ skulle ikke kun blotlægge det
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bibelske Zion, men også bevise, at forsømmelsen af
det frugtbare land fra Skrifterne skyldtes mennesker ikke
klimaet.

Nutidens Israel anser sig som arvtager af det bibelske
og konstruerer en ny national identitet rodfæstet i jordens
dybder. Ofte præsenteres redningen af fortiden som en
fælles kamp, der transcenderer enhver national, religiøs og
etnisk interesse, men arkæologien er en vigtig aktør i
‘kampen om oprindelsen’. Levn fra fortiden fremføres på
juridisk vis som indicier på førstefødningstilstedeværelse i
området og det angiveligt retfærdige krav på suverænite-
ten over territoriet.

Arkæologien viste sig tydeligt som kampplads ved
Camp David-forhandlingerne: Her nåede man frem til, at
jødedommens helligste sted adskilles fra de muslimske
moskeer af en vertikal distance på knapt 10 meter!
Kontroversielt i forhold til de fleste arkæologers vur-
deringer fastholdt den israelske delegation, at efterladen-
skaber af Templet måtte gemme sig under moskeerne.
Clintons absurd salomoniske mægling var en vertikal
kortlægning i volumener.

Araberne skulle tildeles suveræniteten på bjergets
top, mens Israel skulle betros undergrunden,Grædemuren
og luftrummet. Muslimerne nægtede; for dem omfatter
Haram hele bjerget, topologisk som geografisk.

Arkitektur: Bosættelser

Ligesom arkæologien er arkitektur og planlægning
vigtige agenter i skabelsen af de rum, hvori Israel/
Palæstina-konflikten udspiller sig. Krigen udkæmpes på
tegnebordet såvel som med tanks og bomber, blot i et sej-
ere tempo, mindre direkte synligt, men mere mani-pule-
rende og med dybtgående følger. Israel æder sig ind på
Vestbredden i den hellige bys navn – det hellige og histo-
rien bliver en planlægningssag! Østjerusalem med den
gamle bykerne og Tempelbjerget og den store bid af peri-
ferien, der annekteredes i 1967 blev en politisk, økono-
misk og urban udfordring, som legitimeredes via en
række greb, der leflede for bølgen af eufori og religiøs
vækkelse efter krigssejren og genforeningen af byen.

Et greb var at genoplive en lov om at bygge med
arkaisk-lignende ‘Jerusalemsten’, udstedt af æstetiske,
bevaringsmæssige grunde under det engelske protektorat.
Stenen performer både arkhé som oprindelsen (autentisk
historisk/religiøst tegn) og loven (Toraens og Storrs lov):
I repetitionen af stenens tegn, omgærdes forstæder med
en aura af Jerusalems hellighed og historie for at ret-
færdiggøre byens stadige ‘sprawl’; en hellig by er i
princippet grænseløs – et uimodsagt alibi for koloni-
sering.

Zionismens hovedformål var at skabe ‘fakta på      jor-
den’ – demografisk at sikre sig jødisk tilstedeværelse (og
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majoritet) i området. Men de oprindelige kibbuzter og
moshaver i dalene langs faste grænser, erstattedes af
General Ariel Sharons taktik fra Yom Kippur-krigen, i
1973, der overførtes til distributionen af bosættelser efter-
følgende: Ved som korsfarerne at benytte sig af land-
skabets bjergrige topografi (en opstigning med stærke
religiøse konnotationer) spredes udposter som strategiske
punkter, der skærer sig ind i ‘Mørkets Hjerte’ på
Vestbredden og som kan kommunikere med hinanden i
netværk via  panoptiske synslinier og Piranesisk infra-
struktur. Kernefamiliehuses civile besættelse er lige så
effektiv en krigsmaskine som militærets. Som ringmure
og kiler  holder forstædernes homogene øer Østjerusalem
isoleret fra det øvrige palæstinensiske samfund og umu-
liggør en levedygtig palæstinensisk stat.

Uden for Storjerusalem bruges enorme ressourcer på
beskyttelse af bosætterne, og omfattende infrastrukturelle
krumspring må slås for at forbinde pendlere til Jerusalems
centrum, hvor mange arbejder. Skønt (ulovligt) bosat på
fremmed jord, hvis ejerforhold på 37. år svæver i et limbo,
forbindes de jødiske enklaver med Israel, som det nu sker
med Muren/Sikkerhedshegnet.

Dette er imidlertid ingen fast grænsedragning –
byggeprocessen af Muren/Sikkerhedshegnets bekræfter,
at frontlinien står til forhandling. Siden 1967 har
Vestbredden officielt haft status af besat område varetaget
af israelsk militær. En undtagelsestilstand med uigennem-
sigtige juridiske rammer hersker: Lejrens “dislocating
localization” bliver normen, hvad enten man bor i flygt-
ningelejre, landsbyer, byer, forstæder eller bosættelser. Som
den italienske filosof Giorgio Agamben beskriver det:

“In [the camp], the state of exception, which was
essentially a temporal suspension of the state of
law, acquires a permanent spatial arrangement
that, as such, remains constantly outside the
normal state of law.” (Agamben, s. 39) 

Lejrens undtagelsestilstand giver sig udslag i radikalisering
af destruktiv rumlig disponering, som den israelske
arkitekt Eyal Weizman benævner ‘urbicide’, der bevidst
obstruerer frem for at bygge op, som da Jenins gader blev
pløjet op af tanks i april 2002. Haussmanns boulevard-
strategi fra 1800-tallets Paris er ikke langt væk: Det er en
planlægning, der skal synliggøre uregerlige elementer,
hindre deres organisation og lette militærets manøvrer i
området.

To arkitekter vurderer hinanden

Med fare for forsimpling kan man kortlægge det israelske
idé-landskab ved at skelne mellem to hovedstrømninger i
dag: Dels den internationalt orienterede og moderate
post-zionisme, dels den konservative og nationalistiske
neozionisme, der forstærker de kollektivistiske, historiske
identitetsformer som modvægt til ‘værdiers opløsning’.
Med bosætterpionéren Ariel Sharon ved roret får neo-
zionistiske positioner lov til at kridte banen op. De
stemmer, der ikke synger med i koret, som priser ‘Den
Jødiske Historie’, men prøver at aktivere historien på
anden vis, forsøges overdøvet.

Således vakte de israelske arkitekter Eyal Weizman og
Rafi Segal skandale og delte den israelske arkitektstand
med rapporten “A Civilian Occupation”, en kortlægning
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af bosætterarkitektur på Vestbredden. Præcis hvor spræng-
farlig denne arkitektur er viste sig, da de fra højeste instans
fik forbud mod at repræsentere Israel ved UIA World
Congress of Architecture, Berlin juli 2003, som gjaldt det
dybt fortrolige statshemmeligheder.

Arkitektur og planlægning er altid allerede forbundet
med politiske og etiske problemstillinger, ikke blot
symbolsk – loven (arkhé) er indskrevet i den. I sit bidrag
til den hollandske arkitekt Rem Koolhaas’ bog Content
spørger Weizman tankevækkende: “As urban planning
becomes an increasingly common tool of military con-
flict, has time come to add architecture to the list of war
crimes?” (Weizman, 2004, s. 60) 

Dog – nok så interessant: Mange evalueringer af
situationen ender i direkte kritikker af (neo)zionismen,
der lader dens binære oppositioner intakte ved selv at
benytte dem: Sandt/falsk, godt/ondt, os/dem. Weizmans
kortlægninger derimod synes at nuancere sagen ved at
lægge sig i kølvandet på en spinoziansk etik hinsides godt
og ondt. Han iagttager, hvordan Sharon praktiserer terri-
torium og rum, hans fysiske oeuvre, hvori israelere og
palæstinensere må leve, som en arkitekt besigtiger en
kollegas værk.

Weizman er som arkitekt selv indlejret i de
strukturer, der kritiseres, hvilket komplicerer det vanlige
billede af en uløselig konflikt mellem en dominerende og
en domineret part. Kortlægningerne tager oxymeronets
form: En uklar situation tegner sig, hvor militære behov
bliver produktive, besættelse er civil, arkitekter planlægger
destruktivt, familiehuse forvandles til krigsmaskiner,
udsigter konverteres til panoptisk overvågning, helligt

land bliver kampzone, (national) sikkerhed slår om i
terror, en sikkerhedsforanstaltning forskydes til en eksklu-
derende mur, midlertidighed er permanent, hvor und-
tagelsen er reglen. Fortsæt selv listen..! 

Det ene ekstrem er indvævet i det andet, indimellem
er der en endeløs skala af gråtoner og -zoner.
Positionerne deterritorialiseres så det rene snit mellem
kritikeren udenfor og den kritiserede indenfor kondenserer.
Weizmans kortlægninger inde fra det kartografiske sprog,
anvendt af israelske planlæggere og militærfolk, fremlæg-
ger dynger af kritisk materiale på udstillinger, i   bøger, i
tidsskrifter, samarbejder med menneskerets-             orga-
nisationen B’Tselem og har overdraget sine kort til de
amerikanske myndigheder.

Når dette er sagt, undlader han alligevel at komme
med moralske ‘domme’. Han overlader os forud-
sætningerne for at vurdere situationen. Malmö Konsthall
tog det prisværdige initiativ at få Weizmans udstilling
“Territories” til Skandinavien. Her kunne man ved
selvsyn forsikre sig om, hvordan laboratoriet for rumlige
eksperimenter omkring Jerusalem på Vestbredden er
matrix for en udvikling, vi selv er en del af. Med hvide
enklaver mellem såkaldte indvandrerghettoer står vi
heller ikke udenfor! 

En etnologisk-metafysisk scene

Jerusalem udgør en etnologisk-metafysisk scene af
stridende fællesskaber struktureret i relation til deres
myter. Den franske filosof Jean Luc Nancy beskriver  sce-
nariet således:
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“[W]hat is in question is always, definitely, the
original or principal function of myth. Myth is
of and from origin, it relates back to a mythic
foundation, and through this relation it founds
itself (a consciousness, a people, a narrative).”
(Nancy, s. 45) 

Men selve denne scene er kunstig, konstrueret!
Fastholdelsen i myter har vist sig at ende blindt og bittert
i en blodig spiral af myrderier, terror, had. Eksemplet
Jerusalem tydeliggør nødvendigheden af at gentænke his-
toriens rolle og fællesskaber uden forankring i faste iden-
titeter gennem eksklusionen af ‘den Anden’ og       oprin-
delsesmyter – i ‘arkhé’.

Geografien skærer sig ind i ‘Den Jødiske Histories
evolutionære progression og rokker ved dens fikspunkter:
Det dominerende narrativ af ‘at vende hjem’ efter 2000
års diaspora er problematisk dels ud fra territoriale krav,
dels i naturaliseringen af begrebet “hjem”: Forholdet
mellem historie og geografi, ‘Herovre’ og ‘Derovre’ må
gentænkes.

Det officielle narrativ taler om en 2000-årig, jødisk
diaspora-tilværelse, begyndende da Titus jog jøderne ud af
Jerusalem i 70 e. Kr. Jøderne spredtes overalt i verden, for
først i 1948 at ‘vende hjem’ til Israel; den dag i dag står det
alle verdens jøder frit for at ‘vende hjem’. Den israelsk-
fødte teoretiker Irit Rogoff omvender den   kanoniserede
udlægning af diasporaen via en ‘diasporas diaspora’:

“In attempting to reconstruct that land in the
twentieth century, we, the second generation

(…) seem to have reversed that relationship and
become in turn a diaspora of the host cultures
into which our ancestors had been exiled and
from which they had been banished (…) a
contemporary siting which I would call the ‘dia-
spora’s diaspora’ and [which] negates the very
basic historical assumptions that an old people
could conceivably have a ‘genuine’ new begin-
ning.” (Rogoff, s. 154-155)

Stridende krav på Jerusalem bygger på ideer om kontinu-
itet, varighed, tal og umiddelbar nærhed; spørgsmål om
definition og fortolkning. Nogle få jøder i Hebron
gennem århundreder giver måske jøder ret til at bo der,
men derfra er der et stort skridt til at kræve suverænitet
over landet. Arabernes historiske tilstedeværelse er
ubestridelig og kan umuligt udviskes, den er indlejret i
territoriet. Zionismens ideer blev implanteret i et lan-
dområde i det østlige Middelhav beboet af et folk, som
gjorde krav på det - et kulturelt område, der ikke kunne
være mere forskelligt fra zionismens udspring i Øst- og
Centraleuropas socialistiske bevægelser.

Det grumme paradoks er, at den hengivenhed, begge
parter nærer for landet og dets historie, let kan lægge det
i ruiner. Nogle vil måske sige: ‘Glem historien, det er et
hængedynd man altid vil hænge fast i’. Men man kan
hverken træde uden for historien eller geografien: Såvel
tabula rasa-utopien som historicismens utopi må briste i
erkendelsen af, at der aldrig fandtes ‘et land uden folk til
et folk uden land’. Selvom denne zionistiske parole
tilhører en hedengangen pionértid synes man ikke at ville
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påtage sig konsekvensen og indse, hvordan to folks liv er
foldet ind i hinanden på samme små km2: Hvis der var et
folk i det land, som zionisterne koloniserede, må Israel
som zionismens produkt påtage sig sit ansvar for dette
folks landflygtighed. En sådan erkendelse kunne måske
lede til at fremsætte spørgsmål som: Hvis man kan fore-
stille sig et land uden folk eller et folk uden land, er det
så også muligt at vende utopien om og tænke hinsides
territoriale krav, faste nationale identiteter og eksklu-
derende fællesskaber? Kan man så mødes på andre måder,
med udgangspunkt i det, at man er fælles om at leve, bebo
og have affektion for det samme sted? Kunne Jerusalem
f.eks. tænkes som dobbelt hovedstad for palæstinensere og
israelere?

Politi og pirater

Der søges efter Pagtens Ark i Jerusalem. Alle involverede
tilkendegiver, at de arbejder for fred – om end uden at
ville give køb på egne absolutter – det er ‘de Andre’, der
har et problem! Fredsslutning synes forgæves, så længe
den baseres på en krampagtig fastholdelse i arkhé – oprin-
delsen og loven – som var det et stykke drivtømmer man
favnede, alt imens skibet går ned med mand og mus. Det
kategoriske spor, der kun vil følge en vej – ’Sandhedens’
– vokser ikke ind i Himlen, men fortsætter ad absurdum
og slår om i sin modsætning – i an-arki.

I en tid, hvor undtagelsestilstanden er blevet normen,
synes Jerusalem mere end noget andet sted at have brug
for kortet og et skib med deterritorialiserende pirater for
ikke at kuldsejle: Mod slutningen af “Des Espaces Autres”
taler Foucault om nødvendigheden af skibet. Skibets rum

er et flydende, ikke-forankret rum, simultant alle og ingen
steder, med pirater ombord, der bevæbnet med kort kan
modstå politiets kausale netværk, hvor ét princip er
styrende for alle begivenheder, ideer og fænomener.

Navigerende fra ét kort til det næste kan mobile
kortlægninger således deterritorialisere territorier og
positioner i bogstavelig såvel som i overført forstand.
Modsat fastholdelsen i arkhé og faste kategorier er kortet
en måde at evaluere forskydninger. Jeg synes, der er
potentiale i at tænke kortlægning på denne vis. Et poten-
tiale, der antager politiske implikationer – en politik uden
fast dagsorden og altid i sin vorden. Jeg vil lade Foucault
få det sidste ord :

“I civilisationer uden skibe dør drømmene ud,
spionagen erstatter eventyret og politiet erstatter
sørøverne.” (Foucault, 1997/98, s. 95)

Noter 

(1) Fra 1948 – 1967 var Jerusalem delt af “Den Grønne
Linie”, der markerede grænsen mellem det jordansk
kontrollerede Østjerusalem og det israelsk dominerede
Vestjerusalem. Seksdagskrigen i 1967 kulminerede, da
Israel erobrede Østjerusalem og gjorde byen til sin
“genforenede”, udelelige hovedstad.
(2) Se Feldt. Uden tvivl findes der en ligeså hårdnakket
“Den Palæstinensiske Historie”, tilsvarende nationalistisk
og baseret på essenstænkning. Imidlertid er denne mindre
synlig i det ideologiske landskab, da den vanskeligt kan
komme til orde i det offentlige rum på anden vis end som
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fragmenterede og dødsforagtende vulkanudbrud som
Hamas’ suicidale terroraktioner.
(3) Dette og følgende citater fra Derridas Mal d’archive
forekommer i skribentens egen oversættelse.
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Med tre bogudgivelser bag sig har den mexicanske filosof
Manuel DeLanda (f. 1952) efterhånden markeret sig som
en af samtidens væsentligste tænkere. I bestselleren A
Thousand Years of Nonlinear History (1997) inddrager han
emner som byplanlægning og økonomiske systemer,
sproglige organiseringer og avancerede naturvidenskabe-
lige teorier i en nytænkning af de dynamikker, der er
involveret i menneskets historie. DeLandas første bog,
War in the Age of Intelligent Machines (1991) såvel som hans
seneste, Intensive Science & Virtual Philosophy (2002), er
derimod mere snævert fokuserede. Inspireret af Foucault
drager DeLanda i den første bog koblinger mellem mili-
tærpraksis og den generelle organisering af mennesket i
moderniteten, mens Intensive Science & Virtual Philosophy
er en klassisk filosofisk eksercits; en udlægning af den
franske filosof Gilles Deleuzes tænkning.

I maj 2004 forelæste DeLanda på Copenhagen Business
School og Københavns Universitet.Vi mødte ham til en
samtale om hans filosofiske teorier, hans syn på kunstne-
risk praksis og hans største inspirator, Gilles Deleuze.

Du betegner dig som realist. Hvad indebærer det?

“Basalt set betyder det at være realist, at man tror, verden
eksisterer uafhængig af vores bevidsthed. Det står i mod-
sætning til fænomenologerne, som tror, at vores percep-
tion af verden er en del af vores skabelse af verden. Det
er den basale forskel. Der er mange ting, vi ikke kan se
med vores øjne: årsagsrelationer, magtrelationer – der er
man nødt til at tænke dem, men man kan ikke se dem

direkte. Der er ting, som er for små til, at man kan se
dem, såsom atomer, molekyler, mikroorganismer og den
slags ting, eller der er ting, som er for langsomme,
såsom geologiske processer eller global opvarmning.
Fænomenologerne tror, at kun det, vi direkte kan se,
fremtrædelserne, er virkelige. En realist tror, at alt det, jeg
før nævnte, er virkeligt – selvom vi ikke kan se det
direkte. Så det er et spørgsmål om, hvilken verden man
tror på: er det en verden, som har brug for os mennes-
ker, eller er det en verden, som allerede var kreativ, før vi
ankom til planeten? Naturligvis tilførte vi vores egen
kunst, da vi ankom, vores egen kreativitet, men på det
tidspunkt var verden allerede meget ekspressiv og dra-
matisk.”

DeLandas realisme kan altså betegnes som en processuel
realisme. Det, som interesserer ham, er de historiske pro-
cesser, som har skabt og vedvarende skaber forandring af
virkeligheden – det er præcis, hvad han kortlægger i A
Thousand Years of Nonlinear History.

“Min passion er morfogenese: formernes fødsel i naturen.
Fødslen af skyernes form, fødslen af bjergenes form, føds-
len af dyrs og planters former. Såvel som fødslen af men-
neskeskabte designs. I naturen kan sådan noget som tem-
peratur, tryk og hastighed ses som intensiteter. De kan
være mere eller mindre intensive, og disse intensiteter lig-
ger altid bag morfogeneserne. Og du kan skabe kort over
intensiteter, kort over mætning og koncentration osv., fx
i opbygningen af et foster, mens det udvikler sig til en
baby eller et dyrs afkom eller som et frø begynder at blive
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plante. Disse kort – som faktisk bliver kaldt kort af biolo-
ger – tjener til at spore formernes genese.”

DeLandas processuelle realisme bygger på morfogenese,
som ikke bare findes inden for biologiens område, men er
en generel kvalitet ved de materielle substanser, som vir-
keligheden er opbygget af. I hvert fald hvis man skal tro
den russiske kemiker og nobelprismodtager Ilya Prigo-
gines selvorganisationsteorier, som DeLanda har udvidet
som forklaringsmodel for selv den menneskeskabte virke-
lighed. Således var det en pointe i A Thousand Years of
Nonlinear History ikke at anse menneskets bevidste beslut-
ninger, ideer eller enkeltstående handlinger som særligt
afgørende for de sidste 1000 års historie. Udviklingen er
i DeLandas forståelse i lige så stor udstrækning styret af
sådan noget som ‘uintenderede konsekvenser af mennes-
kelige beslutninger’. I forlængelse heraf uddyber Manuel
DeLanda, at han ikke bare er realist, men også materialist:

“Man er materialist, når man påstår, at verden er kreativ
uafhængig af den menneskelige bevidsthed og uafhængig
af Gud. Gud er i mange religioner blot en menneskelig
bevidsthed gjort guddommelig. I Biblen skaber Gud
mennesket i sit billede, hvilket indbefatter, at han er en
eller anden slags supermand, der bor i himlen. I begge til-
fælde har man brug for Guds ønsker og tanker for at gøre
verden kreativ. I fænomenologien har man brug for men-
nesket for at være kreativ. Min position er, at materien selv
er kreativ; det er materie og energi i atmosfæren, som ska-
ber de malerier, vi kalder solnedgange. De er kreative af
egen evne, uanset om der er en Gud eller mennesker

involveret. Dette kommer alt sammen fra teorier om selv-
organisation, der siger, at materie kan organisere sig selv,
kan genere former og udtrykke sig. Der er en vis kreati-
vitet i materie.”

Du sagde i dit foredrag, at mennesket er stjernestøv, med andre
ord, at vi er materie på lige fod med anden materie, men påvir-
ker mennesket slet ikke verden?

“Absolut. Deleuze og Guattari [fransk psykoanalytiker og
medforfatter til flere af Deleuzes bøger, red.] – mine ynd-
lingsfilosoffer – påstår, at kunsten ikke blev opfundet af
mennesker, men langt før mennesket af territoriale dyr:
fisks ekspressive farver er mere farvefulde, når de kæmper
og synes at reklamere for og markere deres territorium.
Fuglesang er virkelig musik, fordi det ikke er genetisk
kodet. De opfinder det, og jo mere dramatisk de synger,
desto mere reklamerer de for deres tilstedeværelse og
deres territorium. Og ligeledes når dyr bruger deres eks-
krementer og urin som markører for deres territorier. De
udtrykker noget! Så vi mennesker bliver født ind i en ver-
den, der allerede besidder ekspressivitet. Selvfølgelig til-
føjede vi vores egen, og vi mennesker kan udtrykke
meget mere end bare territorialt ejerskab. Kunst blev, iføl-
ge Deleuze og Guattari, født af dyr; men vi mennesker
udtrykker stadig vores territorium og sociale status, vi gør
det bare via biler og huse. Nu har vi lært at udtrykke og
prise verden på mere subtile måder, som ikke nødvendig-
vis er territoriale.Vi kan udtrykke ting som død – som de
fleste dyr ikke kan udtrykke – eller sorg. Vi kan skrive
digte om døden, male malerier og skrive begravelses-
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sange, som udtrykker vores sorg eller smerte over én, man
elsker. Man kan faktisk tage et hvilket som helst emne og
gøre det ekspressivt. Så ja! Vi tilføjer en langt større
dimension af ekspressivitet til verden, end den havde, før
vi kom til.”

DeLanda indtager samme position som Gilles Deleuze:
kunst er ekspressivitet, eller som Deleuze ville kalde det,
skabelsen af percepter og affekter - en måde at udtrykke
og organisere en verden på.

Men mener du da, at kunst udelukkende er ekspressiv? Kan
kunst ikke være kritisk?

“I tillæg til, hvad jeg netop sagde, kan man udtrykke sin
holdning til regeringers politik gennem plakater eller et
proteststykke, som kan være kritisk over for despotiske
regeringer eller behandling af fanger. Og igen er det
noget, som dyr ikke kan gøre.”

Men det virker ikke som om, du virkelig mener, at det er
kunstens opgave at kritisere? Du vedbliver med at tale om, at
kunsten er udtryk. Men hermed tenderer du til at afvise megen
af de sidste 30 års kunstpraksis og de diskussioner, der har fyldt
mest inden for de kunstneriske kredse?

“Jeg tror, der er et legitimt sted for konceptuel kunst.
Særligt når medier og teknologier avancerer, er vi
omringet af mediebilleder: politiske, kommercielle osv. Da
er det vigtigt at hæve sig til et metastadie for at foretage
den nødvendige analyse. På den anden side gik der noget

tabt, da kunstnerne begyndte at ofre mindre opmærksom-
hed på materialerne. Fordi alt nyt skulle være konceptuelt
og minimalistisk, stoppede man med at interessere sig for
håndværket. For mig er dette meget vigtigt, fordi hånd-
værk ikke er viden, der er lagret i hjernen som repræsen-
tationer. Det er som at køre på cykel. Det er kropsliggjort
viden. Jeg ser ikke noget problem i at arbejde med repræ-
sentationer i kunst, metarepræsentationer osv., så længe
det ikke bliver kunstens eksklusive fokus, og kunsten
engagerer sig i virkeligheden – på den ene side virkelig-
heden i form af kunstens råstof og på den anden side
kroppens materialitet. Den konceptuelle kunst påstår at
være politisk, men politik går egentlig ud på at udsætte sin
krop for demonstrationer eller sætte den på kamplinien, at
blive slået af politiet eller andre materielle ting. For mig er
det eneste problem ved de sidste 20 års primært koncep-
tuelle kunst, at den har udeladt materialiteten og hånd-
værket fuldstændigt. Hvis vi kan tilføje en smule af det,
tror jeg, det ville være bedre for kunsten de næste 20 år.”

Det svarer meget godt til din kritik af den filosofiske idealisme?

“Absolut. De fleste kunstnere, der udelukkende er kon-
ceptuelle kunstnere og skaber en repræsentationskritik, er
fænomenologer eller idealister på anden vis. Det går hånd
i hånd.Alt, der eksisterer for dem, er overflader, ikke mate-
rialiteten selv.Alt, der eksisterer for dem i forhold til vores
kroppe, er overflade og ikke den viden, der er kropslig-
gjort i den. Så ja, idealismen og konceptkunsten følges ad.
Idealismens opkomst i filosofien gik hånd i hånd med
postmoderne minimalisme og konceptualisme i kunsten.”
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Men de fleste ville vel sige, at fænomenologien faktisk pointerer
kropsliggjort viden.Alligevel vedbliver du med at betegne fæno-
menologien som idealistisk? 

“Ja. På den ene side ville en fænomenolog påstå, at ved
altid at tage en menneskelig synsvinkel i modsætning til
et objektivt syn, som er ukropsligt, situerer man sin viden
en lille smule mere. Nogle fænomenologer har også arbej-
det med historisk materiale, så man skulle tro, at eftersom
erfaringer er informeret af vores sprog, og vores sprog er
informeret af vores nuværende politiske situationer eller
kulturelle ståsteder, at man var endnu mere situeret. Man
tager ikke bare en menneskelig synsvinkel; man tager
dette menneskes synsvinkel i denne kultur. Jeg har ikke
noget problem med det i den forstand, at vi selvfølgelig
bruger vores sanser og tilstedeværelse i verden, som en del
af det, der giver os viden. Problemet er, for at bruge to
tekniske termer, at man sammenblander epistemologi –
hvordan vi ved noget – med ontologi – hvad der er i ver-
den. For en fænomenolog bliver disse to ting det samme:
hvordan vi tilegner os viden, og hvad noget er. Jeg prøver
at holde dem adskilt, for hvis man som jeg tror på selv-
organisation og kompleksitet i verden, og at verden
udtrykker sig selv, eksisterede denne kompleksitet allere-
de, før vi ankom til planeten. Så jeg vil have begge dele:
en situeret viden i den forstand, at viden er historisk og
influeret af historien. Men uden at lade det tage over og
uden at lade det blive en antropocentrisk tilgang. Det er
vigtigt at give menneskene deres plads, men uden at sætte
dem i centrum for universet.”

Egentlig beskæftiger du dig med ret forskellige emner, fra mili-
tærhistorie over økonomiske systemer til sproglige udviklinger og
kaosteori. Alligevel har vi i dette interview kredset meget om
kunstneriske praksisser, og det er også vores fornemmelse, at du
finder dit største publikum inden for kunstneriske og kulturelle
felter. Overrasker det dig?

“Det overrasker mig ikke særligt i den forstand, at kultur-
studier og lignende afdelinger ved humaniora er dem, der
åbner op for flest forskellige ideer. Økonomer har ofte en
mere specialiseret og mere formel måde at arbejde på. For
slet ikke at tale om fysikere og biologer. Men det overras-
ker mig en smule, fordi jeg ikke skriver om kultur over-
hovedet. Ikke engang i bogen om militæret. Jeg skriver
ikke om militærkultur, militærideologi eller militærets
ideer. Jeg skriver kun om kugler, der penetrerer kroppe:
den materielle del af krigsførelse. Og i de andre bøger
skriver jeg om sygdomme og om økonomi, men fra ener-
gistrømningers synsvinkel. Og hvad jeg delvist prøvede at
gøre med den anden bog [A Thousand Years of Nonlinear
History, red.], var at sløre skellet mellem natur og kultur.
Fx diskuterer jeg i andet kapitel urbane sygdomme som
mæslinger og kopper, der bliver barnesygdomme efter en
tid. Det faktum, at der er urbane mikroorganismer, viser
os, at vi ikke engang i vores kulturelle miljø har været i
stand til at afvise naturen. Det er ikke sådan, at vi har
kultur på den ene side og natur på den anden, for de er
blandet sammen, og der er overlapninger. Så jeg tænkte,
at jeg undergravede de kulturelle studier, fordi de typisk
trækker linjen meget skarpt op. Så i den udstrækning, at
mine bøger vil undergrave de kulturelle studier en lille
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smule ved at gøre folk opmærksom på biologiske og fysis-
ke spørgsmål, tror jeg, det ville være positivt.”

Et andet problem ved mange samfundsvidenskabelige og huma-
nistiske studier, som du kritiserer og søger at modvirke i A
Thousand Years of Nonlinear History, er tendensen til at
arbejde analytisk fra en overordnet position (top-down ana-
lysis) frem for fra en position, som begynder ved de grundlæg-
gende elementer og ser, hvorledes de udvikler sig (bottom-up
approach). Kan du forklare, hvad problemet er?

“Et af de problemer, som kulturelle studier har, er, at de
postulerer denne enhed kaldet kultur. Hollandsk kultur!
Eller amerikansk kultur! Men hvis du tager til Staterne, så
findes der faktisk ikke sådan noget som amerikansk kul-
tur i generel forstand. Der findes forskellige former for
sort kultur, forskellige former for hvid kultur, dvs. af ang-
elsaksisk oprindelse, forskellige former for immigrantkul-
tur, fra vietnamesisk til mexicansk til kinesisk osv.
Italiensk-amerikanere har en anderledes kultur end
kinesisk-amerikanere. Dette ord, kultur, som synes at
indeholde hele samfundet, skjuler egentlig denne hetero-
genitet. Så i stedet for at begynde fra toppen, med kultur
som et hele, eller samfundet som et hele, begynder jeg fra
bunden med folk og prøver så at undersøge, hvilke
niveauer af sociale fænomener som opstår fra inter-
aktionen mellem folk: fra samtaler og sociale møder til
netværk af venner og professionelle netværk, til organisa-
tioner, som kan være regeringsorganisationer, økonomis-
ke organisationer, eller kunstneriske organisationer som
museer, uddannelsesmæssige organisationer osv... hele

vejen op til niveauet med byen som et hele. Så på en
måde er det bare en ændring i strategi. I stedet for at være
top down, arbejde oven fra og ned, og prøve at forklare
alting gennem kultur, er det at være bottom-up, at foretage
mere lokale studier. Hvis du tror, at der findes en helhed
kaldet ‘samfund’, som har sine egne love, så kan du fx ana-
lysere en bestemt film og meget nemt overdrive værdien
af din analyse:‘Se, den film viser, at samfundet er blevet et
overvågningssamfund, fordi der var en masse videokame-
raer!’ Man drager konklusioner fra én film til, hvad hele
samfundet er. Og det er det, som gør dig berømt, når du
skriver artikler. Du vil have store konklusioner. Men selv-
følgelig gør det dine analyser mindre anvendelige, hvor-
imod, hvis du begynder fra neden og laver mere konkre-
te analyser, vil det være mere nyttigt.”

Inden for kunstneriske og filosofiske studier har den franske filo-
sof Gilles Deleuzes tænkning efterhånden fået en dominerende
position, og du har ofte udtrykt din store beundring for ham og
hans medforfatter Félix Guattari. Hvad er det i dine øjne, som
gør Deleuzes tænkning så fantastisk?

“Deleuze var meget væsentlig. Han var del af en meget
intens generation af franske filosoffer i de sene ‘60ere. Der
var Derrida, Baudrillard, Kristeva, Lyotard, Foucault og
mange andre. Så der var en eksplosion af kreativitet i
Frankrig i de sene ‘60ere og ‘70ere, som ikke har gentaget
sig siden. Det er en del af, hvad der gør Deleuze væsent-
lig; at han var der i maj ‘68, i den måneds intensitet i
Frankrig. Og resten af verden, for studenterbevægelsen og
studenterprotesten og politioverreaktionen var intens
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over hele planeten. Mexico City havde sit ‘68-opgør.
USA havde sit. Det var ikke bare Paris, men i Paris var det
særligt intenst, og det formede en masse mennesker. Men
mere vigtigt er, at Deleuze brød med resten af sin gen-
eration, hvoraf de fleste var besat af sprog og fænomeno-
logi; at han blev den eneste materialistiske filosof. Han
havde gavn af det faktum, at en masse ideer om selvorga-
nisation, eller bare fraktaler, var tilgængelige. Mandelbrot,
fraktalernes fader, var en fransk matematiker, som levede i
Paris på denne tid. Kaosteoriens forgænger, den såkaldte
katastrofeteori, blev også udviklet af en fransk fyr ved
navn René Thom. En masse af det, som kompleksitetste-
ori og selvorganisation gør, blev opfundet i begyndelsen
af århundredet af Poincaré, en fransk matematiker, som
efterlod disciple i Frankrig. Og mange af hans bøger var
ikke oversat til engelsk eller andre sprog, så hvis man ikke
læste fransk, så havde man ikke adgang til teorierne.
Deleuze kunne altså i ‘60erne profitere fra ideer, som vi
andre var nødt til at vente indtil ‘80erne for at kunne læse
på engelsk eller andre sprog. Så han befandt sig i en ideel
situation. Primært pga. intensiteteterne i maj ‘68, men
også fordi han før nogen anden så disse nye ideer, som alle
i dag tager for givet, som avantgarden inden for viden-
skab. Han så det først. Og så er fyren rigtig, rigtig god.
Han har en god intuition i forhold til, hvordan man kan
forbinde ting, som er meget, meget forskellige – fx en
ældre filosof som Spinoza med en nyere som Bergson –
på en original måde. Så han brød virkelig med traditio-
nen. Han opfandt noget nyt, hvorimod resten af hans
generation eller mange andre – selvom de kaldte det post-
modernisme – forblev en del af modernismen. Deleuze,

derimod, gad ikke engang blive ‘post’ noget som helst.
Han opfandt i stedet noget helt nyt.”

Du lægger jo ikke skjul på, at du er meget inspireret af Deleuzes
tænkning. Men betragter du dig selv som egentlig discipel af
Deleuze?

“Jeg anser ikke mig selv som en discipel af ham i den for-
stand, at jeg kun bruger hans ideer, hvis jeg kan forbinde
dem med videnskab. Jeg bruger kun de af hans ideer, jeg
kan have uafhængigt bevis for. Med andre ord tager jeg
aldrig hans ord for givet. Fordi fyren skrev om for mange
ting. Han skrev om film, han skrev om territoriale dyr,
han skrev om bjerge, han skrev om Proust. Og derfor
kunne han ikke have tid til at checke hver enkelt lille
detalje. Så jeg tror det er vores, den næste generations,
ansvar, ikke bare at tage hans ord for gode varer. Det er
meget, meget vigtigt ikke at følge ham, være hans disci-
pel, men snarere at tage ham andre steder hen.At tage en
lille smule Deleuze ind i videnskaben og se, hvad det
medfører, eller tage en lille smule Deleuze ind i kunsten
og se, hvad det skaber. Han ville være meget mere lyk-
kelig på den måde. For det, man så gør, er at udvide hans
teorier; tage hans ideer og forbinde dem med nye ting,
hvilket er, hvad han tilbragte sit eget liv med at gøre: at
skabe forbindelser. Så døde han, og nu er en anden nødt
til at skabe forbindelserne. Men hvis man tror, at sandhe-
den ligger bag omslaget af hans bøger, tager man grun-
digt fejl. Det er bare toppen af isbjerget, der er i hans
bøger.”
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Du sagde i dit foredrag, at dér, hvor Deleuze går forkert, er i sin
fastholdelse af marxistiske teorier. Du udtrykte det sådan, at de
var hans sted at sove ud efter en hel dags destratificering. Men
hvor sover du ud – hvor er dit sikre sted?

“Folk vil sige, at videnskaben er mit sted, fordi jeg ikke
har skrevet en god kritik af den – men det vil jeg gøre!
Men alle har brug for et hjem, ikke sandt? Et lille sted
man kan kalde hjem, som man ikke sætter spørgsmålstegn
ved hele tiden? Der er et lille billede af dine forældre, og
der er emotionelle ting. Du ville blive flov, hvis andre
mennesker så dem, men du har brug for dem for at falde
i søvn om natten; for at have en god nats søvn, før du står
op igen og fortsætter kampen. Men ideen er: lad os ikke
have de samme hjem alle sammen! Deleuze og Guattaris
sted var marxismen. Marx var forud for sin tid i mange
forskellige henseender. For mig begik han dog nogle fejl-
trin, som var uundgåelige på det tidspunkt. Man vidste
ikke nok om økonomisk historie i midten af det 19.
århundrede, så han skulle klare sig med meget lidt data.
Det teoretiske redskab, der var tilgængeligt i tiden, dialek-
tikken, var heller ikke det skarpeste.Vi har meget bedre
redskaber i dag. Og så igen, vi forsøger at finde sandhe-
den om økonomi bag ved omslaget af Das Kapital. Det er
en fejl. Mange mennesker gør det, de tager den for biblen.
Det gør Deleuze og Guattari faktisk ikke. De forsøger at
tage Marx og skubbe det en lille smule hen imod denne
nye materialisme. Men fordi de levede i ‘68, og var en del
af maj ‘68, der var en meget marxistisk bevægelse –
Guattari var trotskist – og fordi de deltog i mange års
aktivisme og demonstrationer og var på gaden og blev

tæsket af politiet osv., så blev deres marxisme hårdere. Det
er, som om man ikke engang tænker på at forlade den,
fordi den har været med én gennem alle disse intense
erfaringer. Så jeg anklager dem ikke for det. Men den
næste generation af skribenter, inklusiv mig selv, behøver
ikke at holde os til dette. Jeg tror ikke, at de bedste ideer
kom allerede i det 19. århundrede. Jeg tror, de bedste ideer
er ved at komme.Vi har selv mulighed for at komme med
de bedste ideer.At hive socialisme, anarkisme eller marx-
isme ind – noget der begyndte i det 19. århundrede – og
sige ‘jeg er anarkist’ eller ‘jeg er socialist’, forundrer mig.
Det virker næsten som om, vi ikke har haft 150 års af
innovation i teori og praksis, som kunne give os mulig-
hed for at skabe et mere præcist billede af social magt og
sociale forhold og forbedre det, de gjorde i det 19. år-
hundrede. Så, ja. Marx forblev deres Ødipus, deres lille
farmand, men jeg tror, vi er nødt til at klippe navle-
strengen.”

Manuel DeLanda er autodidakt filosof med en fortid som filmskaber og compu-

terkunstner. Han underviser pt. ved Columbia School of Architecture og Cooper
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Politik og Filosofi ved Copenhagen Business School.

Mikkel Bagge Lange og Ditte Vilstrup Holm er begge redaktø-
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I mange af de strukturelle og sociologiske studier af de
transnationale kræfter, der former vores byer, anerkendes
immigrationens bidrag til udviklingen og transforma-
tionen af den vestlige verdens voksende urbane områder.

1

Imidlertid er der næsten ingen omtale af immigranternes
mulighed for selv at medvirke til udformningen af deres
nye urbane miljøer og steder: For mens der er mange dis-
kussioner af de begrænsninger, der pålægges im-migran-
ter socialt, politisk og økonomisk, er der tavshed omkring
de restriktioner, som begrænser deres fysiske udfoldelse: i
hvor høj grad tillades de at medvirke ved planlægningen
af gadernes, husenes, parkernes og de offentlige rums
udformning og forandring, eller: hvor meget plads over-
lades immigranterne til metaforisk og materielt at forme
deres verden? Hvor immigrations-temaet således i stort
omfang er blevet behandlet inden for en politisk kon-
tekst, er det næsten aldrig blevet betragtet med et æstetisk
sigte. Og dermed bliver også det politiske indhold i rum-
mets æstetiske dimensioner overset.

Den amerikanske antropolog og urbanitetsforsker
Edward Robbins, der tager del i det igangværende
forskerprojekt ‘Urban transformation: urban form,
gentrification, immigration’ på Arkitekthøjskolen i Oslo,
opfordrer til en udvidet opmærksomhed:

“Do, for example, the particularities of
settlement increase the significance of cultural
identity and political conflict or do some physi-
cal spaces or urban places defuse the importance
of one’s particular national or cultural self-

awareness?” (Robbins s. 6)

Kan et givent steds fysiske udformning og anvendelses-
muligheder have et integrerende potentiale eller
forhindre samme? 

Med nye kortlægningsstrategier kan man forsøge at løse
op for den ensretning, der præger den vestlige urbanitet
og teoridannelse som et landskab af eksklusion – et land-
skab, der ikke tager højde for et multietnisk samfunds
spatialiseringer og kulturelle følger. I undersøgelsen af,
hvorledes immigrationen påvirker gestaltningen af den
vestlige verdens byer og etablerer nye, rumlige former, må
man i første omgang forholde sig til, at immigranternes
socio-spatiale praksis oftest foregår inden for et allerede
bygget stof, som det er ganske vanskeligt at forandre. Det
mellemøstlige indkøbscenter Bazar Vest i Århus er et
eksempel på et immigrationsområde, hvor de socio-
kulturelle transformationsprocesser giver udslag i en
konkret bymæssighed. Her kan vi iagttage de sociale og
fysiske formers sammenhæng.

Bazar Vest åbnede i december 1996 i en gammel, reno-
veret fabrikshal bag Gellerupparken i Århus og er et
projekt, der er sat i værk på initiativ af et samarbejde
mellem offentlige og private instanser. Basaren, der huser
butiksindehavere af 12 forskellige nationaliteter, opstod
som følge af et ønske om at styrke Gellerupområdet,
hvis høje koncentration af socialt udsatte personer og
beboere med anden etnisk baggrund end dansk har
skabt en marginaliseret etnisk og social ‘ghetto’, hvor
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majoriteten lever af overførselsindkomster. Formålet med
markedshallen er at give beskæftigelse, generere del-
tagelse i samfundet og bidrage til integrationen mellem
de etniske minoriteter og danskerne.

Bazar Vest skaber trods sine lavbudgetterede, fordanskede
betingelser mulighed for, at immigranterne kan synliggø-
re deres tilstedeværelse. Basaren som koncept er ikke ét
nogle moderne, danske virksomhedsejere har konstrueret,
men er et levende, mellemøstligt etablissement med
tradition for socialt rum. Immigranterne kundgør deres
tilegnelse af deres nye, danske omgivelser gennem en
social agens, som viser, hvordan omgivelsernes fysiske
form har potentiale for at ændre rolle, funktion og
betydning. En æstetisk læsning af Bazar Vest kan derfor,
med den norske arkitekt Hilde Haslum, der også deltager
i forskerprojektet på Oslos Arkitekthøjskole, funderes på
den socio-kulturelle betragtning af rummet, at 

“Forholdet mellem det fysiske og det sosiale (…)
ikke [er] tenkt som romlig determinisme der
arkitektonisk form bestemmer de sosiale for-
merne, men med udgangspunkt i å se på hvordan
arkitekturen på et sted representerer et system av
muligheter og begrensninger som det sosiale liv
spiller på og på ulike måter kan overskride.”
(Haslum s. 91)

For at definere den form for urban og rumlig kultur, der
udmønter sig i en konfiguration som basarens indre, må
man kortlægge basarens strukturelle, morfologiske og

typologiske udformning; se på mikroarkitekturen.
Hvilken indretning og brug af rummet får os til at
genkende markedshallen som et immigrationsområde?

Gennem den anonyme, dystopisk berygtede forstad når
man Bazar Vest, der med sit kedelige, nettoagtige industri-
ydre først møder én med en discountstemning, kun oplyst
af det muntre logoskilt over indgangen. Stedet får intet
foræret af rammerne. Imidlertid åbner der sig indenfor
5000 m2 orientalsk marked som en suq i Damaskus: 50
stande med mellemøstlige specialbutikker, arabiske og
tyrkiske bagerier, frugt- og grøntmarkeder, slagtere,
skræddere, kaffe- og thehuse, frisører, elektronikbutikker
og shawarmabarer med lugte, lyde samt en filtret
organisation af fire handelsgader og en mængde små
kroge, der griber ind i hinanden uden umiddelbar
overskuelighed.En række kalejdoskopisk læssede butikker
med tingel-tangel hængende ned fra loftet og flitterstads
proppet på hylder udbyder et bredt varesortiment fra
porcelæn og køkkengrej til legetøj og vækkeure forklædt
som moskeer. På hele basaren farer de blottede varer
tilsvarende løs på den besøgende: Mangoer, agurker,
svampe, rødder og slik af forskellig farve og facon er lagt
frem i bunkevis og til at røre ved, slagterboder udstiller
halve dyrerygge, krydderier eksotiserer luften, flere steder
spiller orientalsk musik ud af højtalere, klimtende eller
helt alarm-larmende; der er snak hen over appelsiner og
rødbeder og palaver i de mange grupper af mænd,
som spiser og spiller kort i sidegadernes små caféer og res-
tauranter. Den selvgroede æstetiks rustikke betydnings-
storm og koncentrationen af genstande, sanselighed og
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kulør lader rummet med en antastende aktiv og intim
atmosfære, en art maksimalistisk diffusion.

De i klassisk, vestlig forståelse uharmoniske sammenstød
af spredte sekvenser giver indtryk af, at butikkerne er
bragt sammen uden nogen umiddelbar orden eller
genkendeligt hierarki. Grundplanets asymmetriske møn-
ster genererer en tilsyneladende centrumløs navi-gation;
man ledes ind igennem og rundt i basaren, støder
undervejs på attraktioner og afstikkende gader og bringes
i tvivl om, hvorledes man skal komme fra det ene sted til
det andet, eller hvor udgangen er. Det er en antiekspone-
ret måde at tænke rummet på. Rummets       labyrintisk
viklede komposition og spraglet udseende boder resulte-
rer i rotation og floromvundne grænser: En udsigelse af et
broget liv. Den vestlige arkitektoniske     tradition for
klarhed, struktur og rationalitet modsvares af basarens
udviskning af overgange og mængde af knopskydende
informationer, som giver plads til det        uplanlagte og
det improviserede, det, der dukker op, efterhånden som
man når frem.

Den formelle mangel på regelmæssighed formidler en
kompleksitet i den rumlige oplevelse og manifesterer en
collageagtig urban morfologi, en delirisk montage af tegn.
Væk fra de – i vestlig sammenhæng – sædvanlige, sceno-
graferede, varefetichistiske fremtrædelsesformer af faste
identiteter vender basaren i stedet opmærksomheden
over på intervallet, på rummet mellem formerne, det
kollektive rum. Basarens funktion som handelssted
ledsages af en instrumentalisering af rummet som et

kommunikationsrum. Handel er en positiv, social energi.
Lejligheden for ophold mellem butiksenhederne iscene-
sætter arkitekturen som en kurator, der – frem for at
levere et færdigt design – koordinerer aktører og
begivenheder.

Over for den vesterlandske tankegang, som indebærer, at
man går ud fra en forudbestemt struktur og siden indføj-
er delene, reducerer Bazars Vests rumlighed hierarkiet ved
at bevæge sig fra dele til helhed; de enkelte tegn løsriver
sig fra at være underordnet helheden til at hvile mere i sig
selv. Rummenes udformning synes ikke at have fast
definerede egenskaber, men lader disse udveksle vilkårligt
og efter uforankrede mønstre. Fokus flyttes således fra de
enkelte rumtypers færdigheder til deres indbyrdes for-
bundethed, til organiseringen af verden, til sideordningen
og ombytteligheden. Heraf opstår en anden rytme,
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hvor funktionskombinationen og den programmatiske
sammenblandings positive forhold til tæthed og ud-
veksling danner en operativ beskaffenhed. Bygningen i sig
selv træder i baggrunden for rummets konstellation:
Bazar Vest installerer på et mikroarkitektonisk niveau
mulighed for inklusion2, det vil sige inddragelse af
forskellighed, da omdrejningspunktet er tilblivelses-
processen i miljøet, som er lige inden for rækkevidde.
Rummet baserer sig på performativiteten i rummet og
definerer sig altså som en ikke-substantiel ramme; det
former ikke aktiviteterne, men kan tage form efter disse.

Trods sit sammentømrede præg af midlertidighed eller
kulissevakkelvornhed konstituerer Bazar Vest en menings-
givende fortælling, der forankrer sine bymæssige egen-
skaber i samværsformer. Hallens afsidesliggende placering
og deraf følgende overvægt af besøgende fra den lokale
indvandrerbefolkning er dog en begrænsning for dens
politisk integrerende funktion. Foreløbig har Bazar Vest
fået plads på det lokale bykort ved siden af Den Gamle By
og Marselisborg Slot, men et egentlig tiltag til en større
udveksling mellem immigranter og danskere kræver nok
en mere drastisk aktion, som for eksempel åbningen af en
lignende markedshal et mere centralt sted i Århus. Snarere
end faktisk at forbedre indvandrernes sociale position i
samfundet, realiserer basaren således nærmere en
integrerende funktion ved at anskueliggøre udsigten til
dialog: Stedet genererer rammer om, på den ene side, en
mulig kontakt mellem immigranterne og resten af
befolkningen og, på den anden side, en mulighed for ind-
vandrerne til at realisere deres egen kultur og adfærd i en

konkret, fysisk produktion af mosaikagtige teksturer og
lag.Ved at klargøre detaljerne i denne inklusive brug af
rummet kan vi se, hvordan basaren som et eksempel på
rumlig og urban planlægning kan fungere som et spring-
bræt til en øget social integration – og som en rumlig
italesættelse af denne. Basarens rumligt set æstetiske spred-
ning demonstrerer, hvordan den vestlige verden kunne
åbne for en mere spektakulær urbanisering præget af en
mindre frygt for nye og fremmedartede formationer – og
dermed eksemplificerer stedet en måde at gestalte rum-
met på, som hele samfundet kan drage fordel af. Basaren
udpeger således den moderne bys potentiale for etable-
ringen af nye typer af spatialiseringer – som en platform,
hvor én form for rum indfinder sig og overlapper et
andet, plastisk og begribeligt.

En æstetisk læsning eller kortlægning af Bazar Vest kan
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således åbne blikket for nogle mangler i en eksklu-
derende, vestlig kortlægning: For ved at opstille et
alternativ til den klassisk ordnede, vestlige rumforståelse
overskrider basaren samtidig dennes ekskluderende teori-
dannelse, idet den åbner op for en dialog mellem det
velkendte og det fremmedartede. Og dermed formår
basaren at pege videre fra sit eget rumligt-æstetiske
mikroniveau til større spørgsmål om politisk og social
integration, dialog og åbenhed.

Noter

(1) Se eksempelvis sociologerne Saskia Sassen (The Global
City, Princeton University Press, NY 2001), Zygmunt
Bauman (Liquid Modernity, Polity Press, Cambridge 2000)
og Manuel Castells (“European Cities, the Informational
Society, and the Global Economy” (1993) in LeGates;
Stout (red.), The City Reader, Routledge, NY/London
2003).
(2) Om den arkitektoniske inklusion skriver de
hollandske arkitekter Ben van Berkel og Caroline Bos:
“We no longer think in terms of individual ingredients
but instead base the organization on one comprehensive
gesture incorporating difference. (…) Inclusiveness
applies to the non-hierachical, complex, generative
nature of an integral design process that takes on board all
aspects of architecture.” (Move/Imagination s. 222-223.)
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I en sidebemærkning i Reading for the Plot gør litteratur-
teoretikeren Peter Brooks opmærksom på, at termen
‘plot’ rummer to betydninger på engelsk: Plot kan både
betegne en grundplan, altså kortlægningen af geografiske
arealer, og det kan betegne strukturen i et fortalt  forløb,
intrigen. Ikke overraskende er det intrigen, der har Brooks’
interesse:

“From the organized space, plot becomes the
organizing line, demarcating and diagramming
that which was previously undifferentiated.”
(Brooks, s. 12)

Mens en grundplan strukturerer et areal, et kort, et rum,
skaber intrigen orden i det, som fortælles. Linjen optræ-
der som en metafor for den litterære teksts formelle
organisering: de fremstillede episoder er perler på plottets
røde tråd. Plottet forlener ikke bare fiktionen med en tid,
men også med en fysisk, social og psykologisk kausalitet,
der knytter episoderne sammen til en forståelsesmæssig
helhed. Når man inden for litteraturteorien taler om en
fortællings tid, menes der således ikke den historiske eller
imaginære tid, som fortællingen er en repræsentation af,
derimod sigtes der til fortællingens struktur, logik og
dynamik, som det netop er narratologiens mål at forma-
lisere. Når man på den anden side taler om litteraturens
rum, menes der som regel netop det konkrete eller fiktive
rum, fortællingen fremstiller, altså det miljø eller den
kulisse handlingen udspiller sig indenfor. Den traditionel-
le opfattelse i litteraturteorien er således, at tid og rum
opererer på to forskellige niveauer i fortællingen, hen-

holdsvis et kompositorisk-formelt niveau og et tematisk-
indholdsmæssigt niveau: tiden opfattes som den primære
fortællemæssige motor, mens rummet indtager en sekun-
dær plads som nødtørftig ramme omkring de væ-  sentli-
ge begivenheder.

Men hvad vil det betyde at vende den analytiske
optik mod plotbegrebets, i litterær sammenhæng, overse-
te tvilling og spørge: Hvordan ser den fortælling ud, som
ikke løber langs en linje, men derimod ‘breder sig ud’ som
et areal – et topos – og hvordan formaliserer man denne
fortællings ‘plot’ – hvordan optegner man dens grund-
plan?

I det følgende skal vi se nærmere på en teksttype, som
netop forsøger at ophæve tidsligheden og lineariteten
som bærende principper i kompositionen, og som ved sin
form erstatter kausallogikken med en rumlig logik, hvor-
for teksten selv må konciperes som et rum snarere end en
tidslinje. Det litterære rum, vi er ude efter at kortlægge, er
således ikke det rum, som er objekt for fortællingen (kon-
kret, fiktivt eller symbolsk), men den fortælling, som for-
melt set selv udgør et rum.

Joseph Frank

Allerede i 1945 satte den amerikanske litteraturteoretiker
Joseph Frank fokus på den litterære teksts formelle
rumlighed med sit essay The Idea of Spatial Form. I essayet
belyste Frank, hvordan der i passager hos blandt andre
Gustave Flaubert (1821-80) er tale om formelle disposi-
tioner, som ikke kan føres tilbage til narrativt temporali-
serende former. Genstanden for Franks analyse er ‘mar-
kedsscenen’ i Flauberts Madame Bovary (1857). I denne
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passage fremhæver Flaubert simultaniteten af de mange
sanseindtryk, en markedsplads tilbyder, ved at benytte sig
af en collageteknik, hvormed han lader tre mindre forløb,
som svarer til tre planer i den fremstillede scene, krydse
ind imellem hinanden. “Everything should sound simul-
taneously”, citerer Frank Flaubert for at skrive i en sene-
re kommentar til denne passage, “one should hear the
bellowing of cattle, the wispering of the lovers, and the
rhetoric of the officials all at the same time” (Frank, s. 16).
I ‘markedsscenen’ bearbejder Flaubert kompositions-
formen for at indfange dét, en traditionel fortælling har
vanskeligt ved at udtrykke, nemlig simultaniteten eller
sameksistensen af genstande og sagsforhold. Men spalt-
ningen af den overordnede handlingsgang ud i flere
simultane forløb er dog stadig kun et lokalt forekommen-
de fænomen hos Flaubert:

“Flaubert’s scene, although interesting in itself, is
of minor importance to his novel as a whole and
is skillfully blended back into the main narrative
structure (...)”. (Frank, s.18)

I ‘markedsscenen’ udvides den overordnede narrative
form, men sprænges ikke totalt; den rumlige form ophol-
der blot forløbet så længe, at tiden bliver rummelig, og der
gives plads til en interaktion mellem samtidige forløb.
Mens spatialiteten hos Flaubert udgør en undtagelse fra
reglen, er det vores intention at belyse, hvordan en roman
kan realisere samme grad af simultanitet globalt i teksten,
således at romanen som helhed kan anskues som et rum.
Med begrebet ‘den rumlige roman’ ønsker vi at sætte

fokus på en særlig gestaltningsmetode, der formelt balan-
cerer mellem system og fragmentering. Det vil sige en
romankunst, der ikke blot udgør en ironisk kommentar til
forestillingen om en logisk sammenhængende fortælling
med begyndelse, midte og afslutning, men som derimod
udtrykker et reelt fortællemæssigt alternativ til den
lineære fremstilling. Ikke desto mindre er det klart, at en
opløsning af det tidsbaserede plot udgør en trussel mod
romanens sammenhængskraft, hvilket stiller krav til kom-
positionen om en alternativ sammenhæng, der kan sikre
fortællingens kohærens. I det følgende vil vi med ek-
sempler hentet fra den norske forfatter Jan Kjærstads
Forføreren (1993) forsøge at vise, hvilke kompositoriske
principper en rumligt orkestreret fortælling følger, og
hvordan disse realiserer en tekstforståelse, som er uaf-
hængig af de kausale relationer, der i den traditionelle
fortælling sikrede den meningsmæssige enhed.

Jan Kjærstads Forføreren

Forføreren former sig som en biografi over den fiktive nor-
ske folkeforfører Jonas Wergeland, og omdrejningspunktet
romanen igennem er fortællerens tilbagevendende
spørgsmål: Hvordan hænger et liv sammen? Hvilke erfa-
ringer, oplevelser og hændelser er med til at forme et
menneske – og mere specifikt: Hvilke var med til at
forme Jonas Wergeland? Det er identitetsfremstillingen,
der har Kjærstads primære interesse, og i romanen synes
der at være lagt vægt på den sidste del af dette ord: iden-
titetsfremstilling. Biografien er ikke blot en repræsentation,
men en konstruktion.At fortælle om et liv er det samme
som at give liv – forme liv og skabe sammenhænge.
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Således bliver spørgsmålet om, hvordan Jonas Wergelands
liv hænger sammen, identisk med spørgsmålet om, hvor-
dan fortællingen om Jonas Wergelands liv hænger sammen.
Det er det sidste spørgsmål, vi skal se på først – spørgs-
målet om, hvordan fortællingen hænger sammen.

Associationsstrukturen

I en kausallogisk funderet fortælling spiller tidsligheden
en vigtig rolle i læserens konfiguration af en sammen-
hængende tekstforståelse: Intrigen etablerer kausal-
forbindelser mellem delelementerne og skaber dermed
forklaringer. Men i Kjærstads Forføreren er den traditio-
nelle fortællings intrige opløst og kausalforhold og tids-
markører grundigt undertrykt. Den lineære fortællings
nødvendige succession af begivenheder er erstattet af en
springende og abrupt fremstillingsform, hvor tekstens
delelementer ikke følger hinanden med åbenlys nødven-
dighed, men hvor rækkefølgen på den anden side heller
ikke er helt tilfældig. Jonas Wergelands livsforløb præsen-
teres ikke som et kontinuum, men fremstilles gennem en
række associative skred, hvor tekststykkernes rækkefølge
er motiveret af, at visse elementer i én anekdote fra Jonas
Wergelands liv danner afsæt for den næste – følgende et
slags ‘det-minder-mig-om’-princip. Denne associations-
struktur tillader på den ene side fortællingen at gå i for-
skellige retninger og skifte spor afhængig af associationen,
men knytter på den anden side sjældent episoderne tæt
sammen. Det er således oftest perifere elementer, som
danner overgangen fra den ene historie til den næste, og
disse er i bund og grund arbitrære i forhold til en for- stå-
elsesmæssig helhed. Den sammenhængskraft, som   kau-

sallogikken sikrer i den traditionelle narrativ, kan associa-
tionsstrukturen med andre ord ikke erstatte, idet der ikke
er et mønster i de associative spring, som kan danne
grundlag for en lignende forståelsesmæssig reduktion.

Teksten er gennemgående kendetegnet ved denne
manglende regulering af forholdet mellem handling og
digression, der har som resultat, at læseren er konfronteret
med en forvirrende tekstlig topografi, hvor den lineære
fremdrift konstant forgrener sig ud i et virvar af retning-
er og blindgyder. Fortællerens gentagne spørgsmål:
Hvordan hænger et liv sammen? antager i forlængelse
heraf en dybere resonans i form af det spørgsmål, man
som læser bestandigt må stille sig selv: Hvordan hænger
denne roman egentlig sammen? 

Korrespondancestrukturen

Parallelt med associationsstrukturens løse apropos-logik,
som ikke regulerer forholdet mellem handling og digres-
sion, væsentligt og uvæsentligt, realiseres imidlertid en
række redundansmønstre, som danner ansatser til en alter-
nativ kohærens mellem tekstelementerne – og derved til
en tekstforståelse, som overskrider intrigens logik.
Gentagelsen af særlige metaforer, ledemotiver og forskel-
lige strukturligheder samt intertekstuelle referencer og
mise-en-abyme-effekter udnyttes kompositorisk, idet
disse elementer i fortællingen er dobbeltbundne: de
udgør både et led i syntagmet og, i kraft af gentagelsen, et
punkt i et netværk af krydsreferencer til andre tekstdele.
Det er netop dette ‘på samme tid’, som redundansstruk-
turen åbner for og det forståelsesfænomen, der realiseres
herved, som udgør kompositionsformens spatialitet.
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Lad os give et eksempel: I det indledende afsnit i kapi-
tel II konfronteres Jonas Wergeland med et grufuldt syn, da
han finder sin kone, Margrete, død på gulvet i deres eget
hjem. Mareridtsbilledet metaforiseres med et roterende
hjul: “(…) et hjul, tænker du, hjulet, når det bare drejer
rundt uden at komme fremad, tænker du, et hjul, der
drejer rundt i den tomme luft, kun en cirkel, en evig
gentagelse (…).” Termen ‘hjul’ indstifter et semantisk rum
i teksten på to niveauer: både lokalt i sætningen og globalt
i teksten som helhed. Lokalt i sætningen lader sammenlig-
ningen to distinkte semantiske felter interagere forståelses-
mæssigt uden om tidslige forhold, idet termen ‘hjul’ sættes
til at strukturere forståelsen af Jonas Wergelands sindstil-
stand: det traumatiske syn genspilles i en uendelighed og
tvinger Jonas’ bevidsthed ind i en cirkelslutning. Men
samtidig åbnes et forståelsesrum globalt i teksten gennem
referencen til ‘Hjulet’, som er det primære ledemotiv i
Forføreren. ‘Hjulet’ optræder romanen igennem som en
tilbagevendende metafor for det tilfældige og det kaotiske
i  livet:Hjulet er både bevægelse og stilstand – tilfældet, der
gentager sig selv på nye måder. Hjulet er f.eks. også tilste-
de – endda helt konkret – da Jonas Wergeland for første
gang møder Margrete i en cykelulykke, hvor ikke blot
deres hjul, men også deres liv vikles ind i hinanden:

“Det første en ør Jonas Wergeland så, da han efter
kollisionen ligesom opfattede, hvad der var sket,
var netop cykelhjulet (…) måske fordi han vid-
ste, at hele livet ville blive ét langt brydetag med
hjulets mystik, med cirklen, med navet…”
(Kjærstad 1993, s. 57)

Den metaforiske term ‘hjul’ varetager således en dobbelt-
funktion i teksten: dels som et led i det konkrete skemati-
serede billede af Jonas Wergelands sindstilstand og som
kompositorisk funktion, der danner ansats til en menings-
mæssig konneksion – eller krydsreference – til andre tekst-
stykker, hvor det samme ledemotiv optræder. Gentagelsen
åbner på den måde op for, at tekststykkerne kan interage-
re forståelsesmæssigt uden om kausallogiske forhold.

En række af tekstens troper og figurer kan således
opfattes som både tekstelementer og kompositoriske
funktioner: de virker strukturerende inden for det speci-
fikke syntagme de optræder i, mens gentagelsen tillader
dem at virke strukturerende ud over sætningsgrænsen.
Det er i kraft af denne tvetydighed eller dobbelte refe-
rence, at en semantisk spatialitet kiler sig ind i teksten.

Dobbelttydigheden opløser lineariteten og skaber
parallelt med associationsstrukturen en korrespondance-
struktur, der tilbyder en betydningstæthed, som intet
forløb rigtig kan modsvare eller udtømme. Selvom skrift-
sproget indlysende nok har en linearitet indbygget og læs-
ningen ganske vist er en fremadskridende proces, så rok-
ker den rumlige kompositionsform ved linjens primat
inden for litteraturen og betoner med sin korrespon-
dancestruktur i lige så høj grad simultaniteten, som den
forholder sig til den litterære diskurs’ linearitet.
Korrespondancestrukturen væver et mønster, hvor be-
givenhedernes tidslige rækkefølge er underordnet de lig-
hedsrelationer, som kan etableres imellem dem, og den
horisontale følge af sproglige elementer gennemkrydses i
den rumlige kompositionsform af en vertikal bevægelse,
der føjer en dimension af simultanitet til kompositionen,
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som det skriftlige mediums lineære ordning generelt har
svært ved at artikulere.

Den rumlige romans erkendelsesmæssige potentiale

Forskellige kompositionsprincipper udgør ikke blot for-
skellige formelle dispositioner af stoffet inden for tekstens
selvbestaltede verden. Forskellige kompositionsprincipper
udgør samtidig forskellige tilgange til at forstå verden –
forskellige måder at tænke sammenhæng i verden på.
Genstandsfeltet for Forføreren er den menneskelige identi-
tet, og i det følgende vil vi forsøge at vise, hvordan selve
den rumliggjorte fremstilling tilbyder et nyt perspektiv på
identiteten – der som forudsætning kræver en utraditio-
nel forestilling om, hvordan sammenhængen i et liv
overhovedet kan tænkes.

Forføreren er fiktion, men former sig som en livshistorie –
som en historie med livet som forbillede. Alligevel
adskiller den sig væsentligt fra den traditionelle biografis-
ke genre, hvor de skildrede begivenheder er bundet til et
forløb og forsynet med et plot, som fungerer integrativt
og selektivt. I stedet erstatter Forføreren handlingslogikken
med et netværk af små ligeværdige historier, som bryder
med den biografiske forestilling om årsagssammenhænge
og retning.Til tider endda gennem en direkte ombytning
af kausaliteten, hvor episoder, der inden for fiktionens
rammer hører ‘fremtiden’ til, hævdes at have været be-
stemmende for kronologisk set ‘fortidige’ begivenheder.
Kjærstad foreslår selv at kalde en sådan kompositionsform
for en felthistorie, og beskriver dens erkendesesmæssige
funktion således:

“Livshistorier arrangeret som et felt, med huller
og åbninger, vil give flere muligheder for det
‘usandsynlige’ og det tilfældige, for det irrationel-
le og det irregulære, for det inkonsistente, endog
det vanvittige, i livet. Et felt af historier bør,
gennem mellemrummene og de spændinger,
disse skaber, kunne give noget af den samme
virkning som en vellykket metafor eller et sæt af
metaforer: Det skal åbne op for en ny erfaring
om verden eller for nye eksistensmuligheder.”
(Kjærstad 1999, s. 148)

Betoningen af metaforen som erkendelsesredskab finder
man også hos Lakoff og Johnson, der i bogen Hverdagens
metaforer belyser, hvordan metaforisk sprogbrug bærer
vidnesbyrd om, at vi strukturerer og forstår nye erfaring-
er via sammenligning med andre erfaringer, hvilket vil
sige i rumlige kategorier – og det endda i langt højere
grad end gennem en forudforståelse af tidslighed og kau-
sallogik.1 Hos Lakoff og Johnson er metaforen ikke blot
et stilistisk fænomen – en æstetisk dekoration af det
‘egentlige’ udsagn, sådan som det hævdes i den klassiske
retorik – men tilskrives derimod strukturerende egenska-
ber. Ifølge bogens forfattere spiller metaforer en langt
større rolle, end vi normalt forestiller os, ikke kun i spro-
get, men også i tanke og handling – i måden, hvorpå vore
daglige erfaringer får betydning og mening. Således hæv-
der de, at metaforen – hvis egenskab er, at den lader os
forstå og opleve ét fænomen ved hjælp af et andet –
måske ligefrem er “nøglen til en dækkende beskrivelse af
forståelse.” (Lakoff og Johnson, s. 7) 
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En roman som Forføreren, hvis komposition er baseret
på lighedsrelationer frem for kausallogik, kan derfor ses
som et forsøg på at fremhæve metaforen som erkendeses-
kategori. Forføreren søger netop at strukturere fortælling-
en om Jonas Wergeland ud fra rumlige mønstre for der-
igennem at give et andet perspektiv på livshistorien end
det, den traditionelle plotfortælling tilbyder. For Kjærstad
gælder det, at den aristoteliske fabel er blevet for streng en
form, når det er livet, der skal fremstilles. Den rumligt
organiserede livshistorie synes at bunde i en erfaring af, at
den moderne identitetsopfattelse vanskeligt lader sig
repræsentere med de overleverede formelle principper for
fremstillingen: det pluraliserede subjekt kalder så at sige på
en ny litterær gestaltningsmetode!

Således kan den rumlige gestaltningsform ses som et
resultat af en ideologisk spænding mellem fortællingens
ideale linearitet og den moderne tilværelses kompleksitet –
en spænding som i den rumlige roman indvirker direkte
på selve fremstillingsformen – og dermed i sidste ende
også på den forestilling om identiteten, som den biogra-
fiske tradition bygger på; for fortællingens identitet og det
fremstillede subjekts identitet hænger uløseligt sammen:
livshistoriens enhed afhænger netop af sammenhængs-
kraften i fremstillingsformen, og opløsningen af formen
fører derfor uundgåeligt en decentrering af det fremstille-
de subjekt med sig.

Topografisk identitetsfremstilling

“(…) i dag møder man påstanden om, at men-
nesket, det såkaldte moderne menneske, føler sig
splittet. Jeg er ikke enig. Snarere end splittet vil

jeg kalde det forgrening. Det moderne mennes-
ke er ikke fragmenteret, men hænger sammen på
en anden måde end gennem et centrum”.
(Kjærstad 1999, s. 222)

Som erstatning for kernetænkningen metaforiseres iden-
titeten i Forføreren i stedet ud fra rumlige termer, eller
rettere: topografiske. Atlaset, kortet, landskabet osv. bliver
således metaforer for en rumlig forståelse af identiteten,
der tillader tilsyneladende modsætninger at fremstå simul-
tant og med lige vægt i et spændingsfelt. Et felt, som
netop ikke søger at hierarkisere og selektere, men hvor
mangfoldigheden og uoverskueligheden fremhæves på
bekostning af et entydigt og reduktionistisk menneskesyn.
Vi vil følgelig foreslå at anskue den rumlige identitets-
fremstilling, der fremskrives i Forføreren, som en topografi
i modsætning til den klassiske biografi.

Hos Kjærstad realiseres den topografiske identitets-
fremstilling ved, at fortællingen foretager den modsatte
bevægelse af den traditionelle narrative fremstilling: I
stedet for en reduktion laver fortællingen en kolossal
udvidelse af begivenhedernes betydningspotentiale. Ved
at lade begivenheder og erindringer stå side om side som
øer på et landkort og samtidig aktivere en række metafo-
riske broer, som kan føre dem sammen og bringe dem til
at interagere på kryds og tværs, åbnes teksten op for en
friere betydningsudveksling, som i sidste ende betyder en
udvidet forståelse af identiteten – som et konglomerat.

Men dette indebærer omvendt ikke, at den rumlige
roman dermed er udtryk for et desillusioneret livssyn –
eller en manglende evne og vilje til at skabe helheder. Det
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indebærer blot, at den helhedsforståelse, den fremskriver,
må konciperes ud fra andre forudsætninger end tidslighed
og kausallogik. Intentionen er netop at strukturere opfat-
telsen af livshistorien anderledes, og Forføreren kan ved sin
form og struktur netop siges at fremsætte et forslag til,
hvordan sammenhængen i et liv kan gentænkes og erken-
des.

Den rumlige roman udgør derfor ikke blot en ironisk
kommentar til forestillingen om, at en biografi kan frem-
stilles som en logisk sammenhængende livsbane med
begyndelse, midte og afslutning.Tværtimod udgør den et
selvstændigt forsøg på at ‘kortlægge’ jeget som en uens
sammensat størrelse og derved udvinde mønstre i denne
komplekse mangfoldighed. Set fra Kjærstads perspektiv
bygger den biografiske tradition på en problematisk anta-
gelse, der er dybt rodfæstet i vores kultur: at alles liv er
struktureret ligesom en historie, der løber som en lige
linie fra vugge til grav. ‘Livet-er-en-historie’ er i sig selv
en metafor – en konventionaliseret eller død metafor – og
i Kjærstads optik også en uheldig metafor, idet den under-
forstår den aristoteliske reduktionisme: at livet har en
retning, og at alt sker med en form for nødvendighed. I
Kjærstads udlægning lader livshistorien sig derimod ikke
fortælle lineært. I stedet struktureres den som et terræn –
et topos – med en bestemt beskaffenhed, som ikke desto
mindre kan registreres og artikuleres. Med sin særlige
kompositionsform skaber Forføreren dermed rum for en
ny forståelse af vores liv. En forståelse, der ganske passen-
de bedst lader sig beskrive med en levende metafor:‘Livet-
er-en-topografi’.

Noter

(1) Det bør understreges, at Lakoff og Johnsons konklu-
sioner bygger på en lang række analyser af dagligsprogets
metaforiske udtryk og således ikke er ment som analyse-
redskaber i en litterær sammenhæng. Ikke desto mindre
tilbyder selve deres bestemmelse af metaforen som erken-
delseskategori et spændende perspektiv på fortolkningen
af den tekst, hvis sammenhængskraft hovedsageligt er
baseret på metaforiske lighedsrelationer.
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“Med kort forsøger vi egentlig at tage et fotografi eller
lave en tegning af noget, der er ganske flygtigt.” Sådan
udtrykker den engelske kunstner Chris Kenny (f. 1959)
sig om kort og om at kortlægge den verden, vi men-nes-
ker er omgivet af. I sine værker forsøger han at      inte-
grere det irrationelle i sine strengt komponerede, kvadra-
tiske kasser med strimler og stumper fra alverdens kort,
der her finder sammen i nye kombinationer. Chris Kenny
kommenterer herved kartografens traditionelle bestræ-
belse på at indramme en verden i bevægelse, og samtidig
prøver han at vende denne rationelle logik om til en mere
absurd og forestillingsbaseret fremstilling.

Den kunstneriske metode

Jeg mødte Kenny i hans hjem i Londonforstaden Acton,
hvor han fortalte om, hvordan han i sin kunst anvender
kort:

“I mine værker forbinder jeg kort på forskellige
måder, så betragteren oplever kompositionen med
konstruerede kortstrimler som et spring fra et sted til et
andet, alt imens sprog og kontinenter skifter. Nogle steder
vil vække genkendelse, mens andre vil fremstå som
fuldkomne mysterier. I enkelte af mine værker har jeg
brugt byplaner over Teheran og Hong Kong, som begge
er steder, jeg ikke selv har besøgt. Jeg ved derfor intet om,
hvordan stederne ser ud, eller hvordan det er at bevæge
sig rundt dér. Alligevel er det lykkedes mig at rejse dertil
gennem min forestilling, som artikuleres i mine konstru-
erede kompositioner med kortstrimler.

Kort er smukke, fordi de ikke er til af en bevidst æste-
tisk grund, men for at skabe en form for orden i det sted,

vi er, hvor vi gerne vil være, og hvor vi bor. Jeg holder
især af kort over steder, jeg aldrig har været, fordi disse
kort indeholder en særlig forestilling for mig. Kort inde-
holder en idé om et sted, og på den måde skaber de en
forbindelse mellem steder, jeg har været, og steder, jeg
aldrig vil komme til og steder i min erindring. De skaber
også forbindelse til det sted, jeg er vokset op som barn.”

Gaderne i dine kompositioner stammer fra kort over steder, jeg
heller ikke har besøgt. Hvad er det, du ønsker at formidle til os
om disse steder?

“Jeg tror, at selv om mine kompositioner fremstår med en
vis kølighed i hvide kasser, der er stilrene og meget
omhyggeligt udformet, så vil jeg gerne tilvejebringe
følelser. Jeg vil gerne destillere følelser. Når du kigger på
en komposition, der består af en mængde afrevne stum-
per af kort, så har disse stumper trods alt stor mening i sig:
Vi kigger på disse steder og kan opleve en følelse af for-
tabt-hed, længsel eller nostalgi, og vi oplever en lyst til at
være på stedet.Vi drømmer om at besøge steder, vi aldrig
har været og steder, vi aldrig vil komme til – og med fare
for at lyde prætentiøs – når du kigger på en af gaderne, så
opstår der en viden om, at vi ikke kan opnå alting, og at
vi kun er her i et kort stykke tid, og de her steder er ste-
der, vi måske aldrig vil komme til at opleve.

Når jeg river eller klipper eller skærer en gade ud
af et kort og sætter papiret fast på en knappenål og
indrammer det i en hvid kasse, så tænker jeg ofte på, hvad
der foregår på den gade netop nu. Jeg tænker over, at der
er mennesker, som går hen ad gaden, at biler kører forbi,
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og på mennesker, der passerer hinanden og har øjen-
kontakt, og at de taler sammen. Og så bliver jeg opmærk-
som på, hvor ekstraordinært det er, at det er muligt at
springe fra dette lille stykke papir, dette lille symbol, til et
virkeligt sted i virkelig tid. Det er forbavsende!” udbryder
Chris Kenny og fortsætter:

“I mine kompositioner forsøger jeg at kombinere en
form for minimalisme med en form for maksimalisme,
forstået sådan, at elementerne i værkerne er meget mini-
male, geometriske og sparsomme i deres repræsentation,
men på samme tid er de fyldt med mening. Der er en
enorm symbolik i dem, ikke nødvendigvis min, men en
symbolik, der allerede er indlejret i kortstrimlerne.”

Kortet forsøger at nulstille et areal

“Når jeg kigger på et kort, tænker jeg på, at der er en
skaber bag ved kortet. Der er en historie i kortet.Alle kort
er fremstillet af et menneske, og kartografen, der tegner
kortet, har en væsentlig opgave. Hvis jeg kigger tilbage på
nogle af de tidligste kort med alle deres fejl og naive
betragtninger, går det op for mig, hvor vanskeligt det er at
kortlægge det kaos, der er i selv det mindste areal; selv det
at lave en plan over et værelse kan være uhyre vanskeligt,
da det er nemt at tegne både vinkler og afstande forkert.
Jeg er betaget af den vilje, ethvert kort giver udtryk for.
Jeg synes, det er fascinerende, at kartografen har forsøgt at
nulstille det areal, kortet repræsenterer”, siger Chris
Kenny, mens han kigger på arbejdsbordet, hvor kort-
strimler og -stumper fylder på bordpladens overflade. Han
fortsætter:

“Kartografen har forsøgt at tømme arealet for alt det

kaos, der er i det. Under krige bliver gader bombet, og så
har kortet ikke længere relevans udover at eksistere som
historisk dokument. I Stillehavet er der for eksempel øer,
der dukker op og forsvinder på grund af bevægelser
under jordens overflade, så – i kort – forsøger vi egentligt
at tage et fotografi eller lave en tegning af noget, der er
ganske flygtigt. Alt dette gør det at tegne kort så meget
mere rørende: Dette her menneskelige forsøg på at skabe
orden i kaos, der samtidig vil standse tidens bevægelse
og dermed ting, der gør livet smertefuldt. Jeg tror, at men-
nesket i allerhøjeste grad har brug for kort.

Vi har brug for geodætiske kort, og samtidig har vi
brug for kort af psykologisk karakter. Mennesket har brug
for at vide, hvor på kortet det befinder sig – nogle
befinder sig i centrum af deres eget kort, mens andre står
lige ved kanten af deres kort – når mennesker taler om at
være rodfæstet, så tror jeg de taler om at være i centrum
af deres eget kort. De ved så at sige, hvor de er i verden,
de ved, hvad der er omkring dem, og de ved, hvad de kan
stole på, og hvad der indebærer en risiko og er ukendt
for dem. Kort er derfor, i den allermest vidtrækkende
forstand, vitale for forstanden!”

Den ukonventionelle kontekst

Chris Kenny arbejder i sine kompositioner med at
indkredse det organiske, der kan forekomme i et steds
udvikling. Det forsøger han at lokalisere ved at sammen-
sætte kortstumper, der repræsenterer genkendelige steder,
for derigennem at spore sig ind på den poesi, som
sammensætningen åbner op for.

“Der er poesi i alle menneskelige handlinger, synes
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jeg, og netop af den grund er der en metafysisk kvalitet
ved kort, fordi de mimer naturvidenskabens måder at
ordne verden på. Et steds udvikling er meget organisk,
og en gade er muligvis opkaldt efter et dyr eller kan
mere banalt have navn efter, om gaden ligger nordligt
eller sydligt i byens geografi. Når disse forskellige måder
at navngive steder på sammensættes, danner de en slags
poesi – en form for minimal poesi. Jeg udvælger derfor
gader fra kort, som jeg er tiltrukket af, og som jeg synes
indeholder noget poetisk i sig.

I en af mine kompositioner har jeg forsøgt at tage fat
i områder som parker, kirkegårde og pladser, der alle
repræsenterer kubiske former. Nogle af stumperne er

f.eks. fodboldbaner, der jo er virkelige fodboldbaner et
sted uden for kortet, og det synes jeg i sig selv er poetisk.
Jeg oplever, at disse små strimler af kort skaber et rum for
min forestilling om stedet. Det tror jeg er noget meget
menneskeligt”, siger Chris Kenny og tøver et øjeblik,
inden han fortsætter:

“Jeg mener, der er en poesi i den måde som farver,
linier og former smelter sammen på i et kort eller i
diagrammer, hvor personen, der fremstiller det, er noget
andet end æstetiker: Personen forsøger at fremstille noget
funktionelt. Det synes jeg ofte, er det smukkeste – de ting,
der opstår som ved et tilfælde og som et sideprodukt af
det, der egentligt skabes.
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Når jeg anvender et kort ude af dets sammenhæng,
eller et udsnit af et kort, og sætter det sammen i en ny
kombination med andre strimler af kort, så fjerner
jeg det fra dets konventionelle kontekst. Jeg anbringer
kortstrimlen i en ny kontekst, den aldrig har eksisteret i
før, og jeg giver den derved en ny funktion, som er i fore-
stillingens, i kunstens regi. Et rum for kontemplation, tror
jeg.”

Opfatter du dig selv som kartograf?

“Jeg har ikke et billede af mig selv som kartograf. Jeg
opfatter snarere det, jeg gør, som en subversiv strategi, da

jeg anvender ideen om kortet. Den ide redigerer og
omstrukturerer jeg så til en form for forvirring. Jeg tager
udsnit af kort fra hele verden og sætter dem sammen i nye
forbindelser, der ikke længere danner nogen geografisk
mening”, siger Kenny og begynder at fjerne bunker af
papir, der ligger spredt på arbejdsbordet foran os.

“I en komposition, som jeg er i gang med at lave, har
jeg anbragt Sloane Street så den ender i et grønt areal i
Vietnam, i en kirkegård, og ikke i Hyde Park, som kort
over London normalt indikerer. Sloane Street passeres af
en tunnel under Hudson River, som er sat i forbindelse
med en italiensk sidegade, der krydser en østrigsk motor-
vej og så fremdeles. Det fortsætter sådan.
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Jeg opfatter mere mennesket som konstant rejsende
på en Star Trek-lignende facon, end ved konventionelle
transportformer. Når jeg roder op i eksisterende kort,
omformer jeg dem og tømmer dem for rationalitet. På
den måde fejrer jeg forestillingsevnen, der er i stand til at
vandre mellem genstande og mellem både følelser og
logik. Jeg forsøger at danne et udtryk, som frem for alt er
poetisk.”

Inspirationen fra Mondrian

Chris Kenny har i forbindelse med udstillingen The Map
is Not the Territory på galleriet England & Co. i London
udtalt, at han i sine værker som en kommentar til Piet
Mondrians gridkunst forsøger at omvende bevægelsen fra
det universelle til det specifikke. Inspirationen fra
Mondrian er dog tydelig, især i Street Drawing ii som
mimer griddet i New York, der lå til grund for Mondrians
maleri Broadway Boogie-Woogie fra 1942-43. Her arbejder
Chris Kenny med at iværksætte en ganske præcis resonans
i sine kompositioner med gader, der interagerer på
en måde, hvor forestillingsevnen kan springe mellem
associationen og de disparate kortstrimler med gadenavne
på.

“Jeg oplever, at det er forvirrende at lave kunst i dag
i vores fortravlede kultur. Jeg har derfor besluttet at se
tilbage til begyndelsen af den abstrakte kunst. Det er et
område i kunsthistorien, som på ingen måde er udtømt
for mig, og tilbageblikket bliver en vej ud af kaotiske
situationer – jeg vender tilbage til en form for orden, til
en æstetisk orden. Af uvisse årsager holder jeg meget af

nogle af de tidlige flygtige arbejder af bl.a. Mondrian,
Malevich og van Doesburg, hvor der er et synligt forsøg
på, gennem et æstetisk udtryk, at forme et harmonisk
udtryk som anskueliggør noget måske universelt.

Samtidig er jeg mistænksom i forhold til denne
tradition: Jeg vil gerne inkludere det banale, det hverdags-
lige og det beskedne i mine kompositioner, og jeg ønsker,
at kortstrimlernes linier har en betydning ud over det rent
matematiske eller fysiske –  de må samtidig gerne bære en
menneskelig betydning i sig; at dén flod har en kulturel
betydning eller dén gade på et vejkort bærer en særlig
reference i sig.

Jeg mener, når vi kigger os omkring, synes alt allere-
de at være fremstillet, og af samme grund arbejder jeg
med linier og farver og former, som allerede eksisterer,
men som også indeholder en følelsesmæssig værdi i sig.
Jeg stoler ikke fuldstændig på ideen om, at vi blot
kan tegne nogle linier ud fra vores bevidsthed, eller
ubevidsthed, som så fremtræder betydende – jeg tror, disse
fremstillinger risikerer at blive klicheer.”

Street Drawing ii

Da interviewet finder sted, er Chris Kenny i gang med en
komposition, han har givet titlen Street Drawing ii. Jeg
spørger til opbygningen i værket, og Kenny rejser sig fra
arbejdsbordet. Han beder mig følge med over i ateliets
ene hjørne, hvor vi stiller os foran en hvid kasse med
rækker af kortstrimler i:

“Denne komposition har jeg kaldt Street Drawing ii. Jeg
kan godt lide titler, der viser tilbage til Mondrian, og på
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samme tid er simple, så de ikke repræsenterer værdisæt
hos betragteren. Jeg ønsker, at betragteren for så vidt skal
se værket uhindret, men netop se det som et stykke kunst,
som en komposition. Street Drawing ii er dannet af små
firkanter og rektangulære kortstrimler, der er klippet ud
efter en række regler. Det vil med andre ord sige, at
jeg ikke klipper i den eksisterende form, men jeg finder
firkanten i dens allerede eksisterende form. Jeg vil ikke
producere former, men derimod finde dem.

Jeg monterer så hver lille kortstrimmel på knappenå-
le i forskellige længder. Knappenålene har forskellige
længder, da det skaber en variation i afstanden mellem
kortstrimlen og betragteren. Jeg placerer kortstrimlerne
på knappenålene i en kompositionskasse, hvor farver, for-
mer og niveauer i samspil udgør en form for fuga.

Jeg har forskellige regler for hver kasse, jeg
fremstiller. Reglerne kan brydes, men i begyndelsen
følger jeg dem som en slags nødvendig begrænsning i min
arbejdsproces, fordi jeg ellers oplever, at det er svært at
holde styr på mine forestillinger,” siger Kenny og træder
et skridt til siden for den hvide kasse, og fortsætter:

“Kortstrimlerne spiller sammen side om side, og
bevæger jeg mig i forhold til kompositionen, forandrer
kortet sig og strimlerne overlapper hinanden eller separe-
res. Med Street Drawing ii har jeg bestemt mig for at lade
kortstrimlerne overlappe hinanden. Hvis kassen ses fra
siden, eller hvis jeg bevæger mig rundt om den, så skaber
overlapningerne en form for kinetik, hvor kunstværket
forandrer sig, mens betragteren bevæger sig i forhold til
det. Skyggerne i kassen bevæger sig ligeledes i forhold til
lysets bevægelser, og jeg opfatter dette som en nærmest

magisk kvalitet og håber, at de tilfører kompositionen et
både æterisk og impressionistisk lag”, siger Chris Kenny.
Han beder mig om at bevæge mig i forhold til den hvide
kasse som for at illustrere dét, han netop har talt om og
fortsætter:

“Skyggerne er med til at manifestere, at kortstrim-
lerne flyder indeni kassen. Overfladen er ikke flad, og det,
at den enkelte kortstrimmel er flydende, synes jeg
giver kompositionen monumentalitet. Kortstrimlerne er
enkeltvis sat på knappenåle, der fremstår som en lille
piedestal. Enkelte af kortstrimlerne repræsenterer betyd-
ningsfulde steder i virkeligheden, f.eks. The Mall i
London, mens andre er rekreationsgrunde i det nordlige
Acton, og andre igen er fra arabiske eller asiatiske byer.
Enhver kortstrimmel er sat ved siden af andre kortstrim-
ler, der henviser til steder, der muligvis vil være ganske
forskellige, hvis vi besøgte dem.”

I sit kunstneriske arbejde bevæger Chris Kenny sig i
et spændingsfelt mellem konstruerede former og emotio-
nelle betydninger, og i hans kunst erstattes kartografens
logik med et langt mere absurd og imaginært system. Jeg
spørger derfor nærmere ind til, hvordan Chris Kenny
manifesterer dette i sine kompositioner:

Hvordan har du komponeret Street Drawing ii?

“Jeg anvender noget, jeg tror kan kaldes ’abstrakt
tilfredsstillelse’ – det er en meget nøjagtig placering af alle
kortstrimlerne, så der er en balance i værket. Alle de blå
nuancer skal f.eks. ikke være i den ene side, alle de mørke
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strimler skal ikke alle placeres i bunden af kassen etc., og
på den måde forsøger jeg at skabe en form for harmoni.
Det synes jeg i sig selv er interessant at arbejde med.

Hvis du f.eks. forestiller dig, hvordan vi går ind i et
undergrundstog: Hvor sætter du dig henne, hvis der er
andre i vognen? Langt væk eller ganske tæt på den anden?
Ofte sætter vi os et sted midt imellem, da de to alternati-
ver vækker en slags mistanke, og det er den slags regler,
der hele tiden påvirker vores adfærd.”

Men du bryder vel netop disse regler?

“Ja. Men jeg tror, at det er umuligt at fremstille et fuld-
komment automatisk kunstværk, hvilket jeg også ville
finde uinteressant. Surrealisternes fokus på tegneteknikker
baseret på det ubevidste og det tilfældige er interessante,
og de burde være del af enhver kunstners ’værktøjskasse’.
Men arbejder man med en fuldkommen tilfældigheds-
præget æstetik, så tilskrives det kaotiske stor betydning, og
jeg tror, at vi hele tiden bringer det rationelle med os som
en slags begrænsning. Jeg forsøger at gøre opmærksom på
det rationelles grænser ved at introducere forestillingsev-
nen i min kunst”, siger Kenny og på spørgsmålet om,
hvorvidt han forestiller sig mennesker i sine        kom-
positioner mellem rationalitet og imagination, svarer han
bestemt:

“Ja, det gør jeg! Blandt mine egne favoritter er dem,
der er mest specifikke. I en af mine kompositioner er der
et lille diagram med et lejlighedskompleks på, der
er nummereret. Det vil sige, at kortstrimlen giver en
nøjagtig information om stedets placering. Det er et lille

blåt rektangel, som jeg har placeret på en høj knappenål,
så den er tæt på betragteren. Kortstrimlen fortæller mig,
hvordan jeg skal finde ud til elevatoren i denne her
bygning, og der står ’Flat B, 13F, Flamerly House’. Det er
en meget specifik adresse, der er placeret ved siden af tre
eller fire forskellige former uden label eller anden form
for information på. Jeg ved derfor ikke, hvor stederne er
fra. Jeg ved, de er fra kort, men jeg kan ikke længere
fortælle dig, hvor de helt præcist stammer fra.”

Chris Kenny træder på tværs af kortets logik, når han så
at sige klipper og klistrer og danner nye ruter, veje, floder
og bylandskaber med sine kompositioner af kortstrimler.
Han inddrager en række af det 20. århundredes kunstne-
riske overvejelser i sine samtidsværker, der peger på
sig selv som konstruktion og samtidig fremstår som et
middel i bevidsthedens arbejde mellem det genkendelige
og det endnu usete i kortets traditionelle fremstilling.
Herved opstår kortet som et nyt territorium, anderledes
end det, det umiddelbart repræsenterer.

Pernille Bach er MA fra Goldsmiths College i London og spe-
cialestuderende ved Moderne Kultur & Kulturformidling på
Københavns Universitet.
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Sex bliver i den del af verden, der almindeligvis betragtes
som vestlig, normalt opfattet som en aktivitet, der skal
foregå i private rum, hvad enten det er i hjemmet eller i
rum af mere eller mindre midlertidig art, såsom hotel-
eller motelværelser. Derimod er sex på offentlige steder et
fænomen, der bryder med vante forestillinger og udford-
rer sociale konventioner om tilladelige aktiviteter i det
offentlige rum.

Kønslig omgang mellem mindst to personer i det
offentlige rum bliver i Australien kaldt beat sex, og denne
artikel handler om de australske myndigheders forsøg på
at  kortlægge homo- og biseksuelle mænds adfærds- og
bevægelsesmønstre i det offentlige rum i Melbourne i
1980’erne.1 Sex mellem mænd blev i Australien lovlig-
gjort så sent som 1981, og landet var i 1980’erne ikke just
kendt for at være specielt venligstillet over for homosek-
suelle. Kortlægningen af beat sex miljøet blev påbegyndt
som følge af sundhedsmyndighedernes stigende despera-
tion over hiv-virusens spredning og førte i løbet af
1980’erne til, at der blev gennemført et intensivt detek-
tivarbejde med det formål at kortlægge beatbrugernes
rumlige adfærd og praksisser.

Teoretisk set er denne artikel baseret på, at alle for-
mer for handlinger og adfærd har en rumlig dimension,
da tilladelig adfærd et sted ikke nødvendigvis er tilladelig
andre steder. Dette beror på kulturelle forestillinger om,
hvad der hører til hvor – et emne som geografen Tim
Cresswell behandler i bogen In place/Out of place: “[T]he
place of an act is an active participant in our understan-
ding of what is good, just and appropriate” (Cresswell, s.
16).

Sociale konventioner ligger til grund for, at vi kan
tale om, at noget er på sin plads eller ikke på sin plads, og
hvilke aktiviteter der er passende, rette og rimelige på et
givent sted – på et givent tidspunkt. Fx kan man på
(danske) strande i sommerhalvåret færdes næsten nøgen,
hvilket ville blive anset som værende malplaceret en vin-
terdag i Københavns centrum.

Dette danner baggrund for at se på nogle fænomener
som ‘på deres plads’, mens andre er ‘malplacerede’. Dette
beror på konventioner, som folk, ofte på den politiske
højrefløj, holder i hævd, som sociologen Henrik Dahl
skriver: “[D]e to fremskridtspartier [kan] ikke fordrage
ting, der er på steder hvor de ikke burde være. Bosniere i
Danmark og tissemænd i numsen er en utålelig uorden,
som der må ryddes op i” (Dahl, s. 60).

Strategier og taktikker i det offentlige rum

Cresswells og Dahls undersøgelser af, hvilke ting og
handlinger der er henholdsvis på deres plads og ikke på
deres plads, kan tages et skridt videre med Michel
Foucaults undersøgelser af den magt og følgende disci-
plinering af samfundet, der er manifesteret i arkitektur.
Han eksemplificerede bl.a. dette i Benthams Panoptikon
– en 1700-tals fængselsarkitektur til rationel overvågning
af indsatte, som Foucault ser som billede på den magt,
subjekterne i det moderne samfund er underlagt
(Foucault, s. 149).

Mens Foucault igennem dette projekt koncentrerer
sig om det rumlige designs disciplinerende faktor, fokuse-
rer hans samtidige og landsmand Michel de Certeau i sit
hovedværk, The Practice of Everyday Life, på de huller, der
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er i disciplineringen – så at sige på Panoptikons blinde
vinkler – som folk i deres daglige praksis benytter sig af:

“Hvis det er korrekt, at nettet af disciplin overalt
bliver klarere og mere fintmasket, da bliver det så
meget desto mere vigtigt at undersøge, hvordan
et helt samfund modstår at blive reduceret til det,
dvs. hvilke populære procedurer der manipulerer
disciplineringsmekanismerne og accepterer dem
blot for at undgå dem.” (de Certeau, s. xiv)2

Dette er ikke en kritik af Foucaults analyser, men snarere
en komplementering og udvidelse. De Certeau betoner
snarere vigtigheden af at undersøge den ‘antidisciplin’,
folk udviser i deres hverdagslige handlinger. I dette pro-
jekt skelner han mellem to slags rumlige praksisser, der
finder sted på trods af den magt og disciplinering
Foucault påviser, nemlig strategier og taktikker, hvormed de
Certeau fokuserer på hverdagslig brug af et rum som
afgørende for dets identitet.

Når man taler om rums identitet, har de to slags rum-
lige praksisser vidt forskellige egenskaber: “Strategier er i
stand til producere, planlægge og dominere rum (…)
hvorimod taktikker kun kan bruge, manipulere og aflede
disse rum” (de Certeau s. 30).

Strategier iscenesætter et rum som deres eget, som de
Certeau skriver:

“Jeg kalder en strategi en fastsættelse (eller mani-
pulation) af magtrelationer, der bliver mulig så
snart et subjekt med vilje og magt (en virksom-

hed, en hær, en by eller en videnskabelig institu-
tion) kan blive isoleret. Den postulerer, at den
kan afgrænse sit eget rum.” (de Certeau, s. 36)

Denne orden – dvs. hvad der er ret og rimelig brug af
rummet – beskriver de Certeau som at “[d]et rimelige er
et rums sejr over tid” (de Certeau, s. xix), hvormed der
menes, at førnævnte institutioner har en evne til at fast-
fryse et rums mening og dermed fastholde dets identitet
over tid.

Et rums identitet kan dog udfordres af andre rumlige
praksisser, fx den praksis de Certeau kalder ‘taktik’: “En
taktiks sted tilhører den anden [strategien]. En taktik insi-
nuerer sig selv ind i den andens rum uden at overtage det
fuldstændigt” (de Certeau, s. xix). En taktik er derfor en
rumlig praksis, der ikke efterlader sig varige spor, og er
som sådan en midlertidig og forgængelig tilegnelse af den
dominerende magts rum, da den finder sted i et afgræn-
set tidsrum. Som dette fortrinlige danske ord indikerer, er
der her tale om at udnytte et rum i en tidsmæssigt
begrænset periode.

Et eksempel herpå kunne være den taktiske praksis at
have sex ved nattetide på et offentligt toilet, der i
udgangspunktet er beregnet til at forrette nødtørft på, og
derfor er et af myndighederne strategisk domineret rum.
Denne dominans sikres på et konkret praksisniveau,
afspejlet i de dagligdags rumlige praksisser, der varetages af
diverse myndigheder, fx legemliggjort ved politimænd,
der patruljerer i det offentlige rum, gartnere der holder
parker og strandparker pæne, samt rengøringsfolk der ren-
gør toiletter. Ansatte i disse funktioner varetager og ser-
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vicerer det offentlige rum, og det er via deres daglige
rumlige praksis, at der bliver holdt orden, hvilket sikrer, at
den intenderede brug kan finde sted.

Myndighedernes skiftende strategier i 1980erne

Den taktiske praksis, som beat sex er udtryk for, og som
kan finde sted på steder som skitseret i førnævnte
eksempel, kom under pres i midtfirsernes Melbourne, da
hiv-smitten netop var blevet konstateret og dokumente-
ret. Der herskede da frygt for, at biseksuelle mænd efter at
have været ‘on the beat’ skulle sprede smitten til det
heteroseksuelle flertal – fx via gifte mænd, der risikerede
at tage smitten med hjem i ægtesengen.

Beat sex blev i den offentlige opinion opfattet som
en ‘utålelig uorden’ – ikke blot af det heteroseksuelle fler-
tal, men også af homo- og biseksuelle. Af de parter, hvis
seksuelle praksis ikke omfattede beat sex, blev beatbru-
gerne set som sexhungrende desperadoer, ‘poor dancers’,
der ikke kunne styre deres lyster. Man kan kun gisne om,

hvad denne opfattelse betød for beatbrugerne selv –
formentlig så de endda selv beat sex som noget at
skamme sig over.

I hvert fald havde Melbournes myndigheder i de
tidlige år af gode grunde svært ved at målrette en kam-
pagne til beatbrugere, der foretrak at holde deres
seksuelle praksis i det skjulte. Sundhedsmyndighederne
reagerede derfor i første omgang med en universel kam-
pagne, i kampagnejargon kaldet ‘at skyde med spredehagl’,
lanceret via nationale tv-medier, i håbet om at budskabet
kom ud. Denne strategi havde form af en skræmme-
kampagne, fx med indslag om et frygtindgydende ‘aids-
monster’, der åd folk.

Ligeledes var de tidlige år karakteriserede ved aggres-
sive og opsøgende politiaktioner – en reaktionær strategi,
hvor politimyndighederne drev klapjagt på beatbrugere,
fx ved natlige razziaer på bøssebarer og offentlige toilet-
ter, samt ved brug af civile mandlige betjente til at lokke
beatbrugerne frem.
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På baggrund af skræmmekampagnens manglende
resultater måtte sundhedsmyndighederne dog efterhån-
den erkende, at man ikke vidste nok om problemet. For
at kunne målrette en kampagne mod miljøet, påbegynd-
te man i de sene firsere en kortlægning af beat sexbru-
gernes adfærd.

I stil med adfærdsbiologers undersøgelser af dyrs
vaner og rutiner, blev en sværm af forskere ansat til at
undersøge og kortlægge beatbrugernes seksuelle rumlige
praksisser. For at give læseren et indtryk af, hvad der helt
eksakt menes med beatbrugernes seksuelle praksis, som
sundhedsmyndighederne ønskede at tilegne sig viden
om, vil jeg her referere til den australske sociolog Gary
Dowsett, som beskriver den tavse viden, der er forbundet
med beat sex. Denne viden består af flere lag af tillærte
færdigheder, som på ét niveau handler om viden om
kroppens fysiske muligheder, hvad fx hænder, munde,
peniser og numsehuller kan bruges til, mens den på næste
niveau handler om beat sexbrugeres rumlige, taktiske
praksis:

“A second level of skilling occurs in learning
the choreography of sexual encounters. By      cho-
reography is meant the subtle and nuanced
movement of bodies in sexual encounters; the
stalking of partners, the shifting of attention from
the general possibility of sex to specific oppor-
tunity for sex, the inviting glance, the suggestive
movement of bodies, and so on. Beyond those
sensate discoveries it involves a familiarity with
the context, the local sexual economy; a recogni-

tion of sites for sex as being not limited to their
defined purposes” (Dowsett, s. 143).

Foruden førnævnte første niveau af viden, om hvad
kroppe kan formå under samleje, indebærer viden om
beatbrugeres seksuelle praksis et andet niveau, der går  på,
hvordan man skal opføre sig for at komme i kontakt med
andre, med et fokus på kropsholdning, bevægelser, blikke,
hvilket vil sige kropslig, sansemæssig viden om, hvordan
man skaber (kropslig) kontakt til andre. Fx refererer
Dowsett et interview med en beatbruger, som oftest slet
ikke har nogen form for samtale med dem, han har sex
med (Dowsett, s. 145).

Endelig omfatter denne viden på et tredje niveau et
kendskab til steder, hvor beatbrugere kan opsøge andre
beatbrugere, såsom buskadser i parker, på strande, i par-
keringskældre, på rastepladser og på offentlige toiletter
etc., dvs. hvor beatbrugernes rumlige taktiske praksis
udfolder sig.

De tre nævnte niveauer af tavs, kropslig viden om
beatbrugeres rumlige adfærds- og bevægelsesmønstre er
interessant viden for sundhedsmyndighederne.Via opsø-
gende forskning, baseret på en observerende og fintfølen-
de forskningsstrategi, skaffede de sig kendskab til beatbru-
gernes taktiske rumlige praksisser, og der blev med tiden
oparbejdet en ekspertviden om fænomenets beskaffenhed
– om beatbrugernes taktiske praksisser, der tidligere var
karakteriseret af en høj grad af anonymitet og hemmelig-
holdelse.

Året 1990 markerer et vendepunkt i myndighedernes
strategi, karakteriseret af, hvad man kunne kalde, en

89Kulturo nr.19/2004



situationel kampagne, da der nu blev trukket på den op-
arbejdede viden fra feltstudiet, hvorfor en mere målrettet
kampagne kunne sættes ind.

Første skridt fra sundhedsmyndighedernes side var en
lancering af et nyt navn til fænomenet: MSM, Men who
have Sex with Men. Dette var begyndelsen til opbygning-
en af et fagsprog, som dels var en kategorisering af fæno-
menet, så man kunne arbejde med det i konkret forvalt-
ningspraksis, men som samtidig må anses som et udtryk
for en accept af MSMernes seksuelle praksis.

Ligeledes kan en ny kampagnes navn:‘Beats – how to
do them safely’ (Beats Outreach Project, 1992) ses som en
accept fra myndighedernes side. Denne kampagne drog
nytte af den indsamlede viden om MSMernes seksuelle
praksis, der blev brugt oplysende og edukativt som et
middel til at nedsætte risikoen ved beat sex, og var som
sådan en strategi, der gik ud på risikominimering i akten
snarere end på at skræmme folk til at lade være med at
dyrke beat sex. I denne forbindelse udfærdigede myndig-
hederne brochurer med gode råd om seksuel praksis til
risikominimering, ligesom beatsteder blev udstyret med
informative klistermærker på toiletdøre, depoter af kon-
domer, glidecreme etc.

Derudover ansatte man frivillige medarbejdere fra
bøssemiljøet til at opsøge MSMerne på beatsteder for at
orientere om risikoen ved beat sex:“These guys are aware
of the etiquette of beat cruising.They are sensitive to the
gestures, the eye contact, the pace end the attitude men
present with the beat” (Beats Outreach Project, 1994). De
frivillige arbejderes strategi blev baseret på den indsamle-
de viden om, hvor og hvordan beats foregår, og de

frivillige var, som førnævnte citat antyder, også opmærk-
somme på, hvordan MSMer opfører sig ‘on the beat’.

Endnu en accept af MSMerne kan spottes i politi-
myndighedernes forsøg på at rekruttere homoseksuelle til
politistyrken, ligesom politiet oprettede et ‘Beats Early
Warning System’, hvilket betød, at razziaer på beatsteder
blev annonceret på forhånd. Dette for at gøre beat sex til
en mere tryg praksis, så MSMerne ikke længere behøve-
de frygte for at blive taget med bukserne nede – en
stressfaktor, der virker imod hensigten om at gøre beat sex
til sikker sex.

Blot en form for øget kontrol?

Myndighederne i Melbournes kortlægning af beatbruger-
nes seksuelle praksis er en situation, der ligner den histo-
riske udvikling, som Foucault beskrev i Power/  knowledge:

“[D]e økonomiske forandringer i det attende
århundrede gjorde det nødvendigt at sikre at
magten satte sig igennem gennem stadig finere
kanaler, hvormed der blev skabt adgang til ind-
ivider, til deres bevægelser og alle deres daglige
handlinger.” (Foucault, s. 151-2)

Denne synliggørelse af individerne er en del af den pro-
ces, som Foucault kaldte governmentalization – at
befolkningen (mod tidligere territoriet) gøres til genstand
for statens kontrol. Han beskriver, hvordan den moderne
stat gik fra love til normer, og dermed fra direkte repres-
salier til en regeringsstrategi, som installerer en selvdisci-
plin i individerne.
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Kortlægningen af MSMernes rumlige praksis kan
herudfra ses som en måde at gøre dem reger- og kontrol-
lerbare på, ligesom oplysningskampagnen i sig selv er en
magtmanifestation – en disciplinering af en minoritet,
som gennem kampagnen stilles skoleret og får at vide,
hvordan dens seksuelle praksis skal ændres.

Billedligt talt er dette en måde at forbigå Panoptikons
blinde vinkler, udvide dets overvågningsevner til at om-
handle beatbrugernes rumlige praksisser, og dermed for-
søge at nå ud til folk, som statsapparatet normalt ikke når
ud til. Som sådan en disciplinering af subjekterne ved
kortlægning, synliggørelse og overvågning af dem, hvor-

for myndighedernes kortlægning af beatbrugernes praksis
må ses som en finmasket kontrolmekanisme.

Denne udstilling af folk, der helst vil være i fred, er
bestemt et akademisk dilemma på grund af den risiko, der
er forbundet ved synliggørelse og kortlægning af grupper,
der formentlig er mest interesserede i at operere i det
skjulte. Et eksempel på dilemmaet kunne være forskere
med en akademisk viden om subkultur i graffitimiljøer.
Disse løber en risiko i deres oparbejdning af viden om
fænomenet, da man kan forestille sig, at fx også politi-
myndigheder har en faglig interesse heri. Derfor må der
stilles etiske krav til, at akademikere sikrer sig, hvem der
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skal bruge forskningen, samt hvordan den vil blive brugt.
Kortlægning er dog ikke et problem i sig selv, da det

ud fra Foucault nærmest er et grundvilkår i det moderne
samfund, som fx Bartos skriver:“To identify public health
programs as a form of governmentality in the Foucaultian
sense does not make them ‘bad’.” (Bartos, s. 128)

I den konkrete sag benyttede sundhedsmyndigheder-
ne den oparbejdede viden opsøgende, oplysende og
risikominimerende, ligesom den øgede viden om beat-
steders lokalisering ikke blev brugt reaktionært af politi-
myndighederne til fx at iværksætte razziaer, men snarere
præventivt til advarsel om snarlige aktioner.

Vidensgenereringen om beat sex kan måske endda
ses som en identitetsstyrkende faktor for beatbrugerne.
Disse kunne derefter, med brugen af termen ‘MSM’, arti-
kulere en acceptabel identitet og blev ikke længere nød-
vendigvis set som desperados, der ikke kunne styre sig,
men som en om ikke etableret, så da socialt accepteret
minoritetsgruppe. Med opkomsten af denne term kan
man derfor, ud fra de Certeau, tale om, at myndigheder-
ne institutionaliserede et strategisk rum til beatbrugerne.
Og opfattet således bliver viden om MSMers seksuelle
praksis til en ressource – en vidensbank som myndig-
hederne kunne trække på til kampagne- og uddannelses-
formål.

Fra kartografi til koreografi – om retten til byen

Myndighederne i Melbourne gik fra en forholdsvis kon-
ventionel måde at holde orden i det offentlige rum, ved
afskrækkelse af beatbrugere fra deres praksis, til en aktiv
og opsøgende forskningsstrategi til indsamling af viden

om beatbrugernes taktiske praksisser, såsom bevægelses-
mønstre, kropsholdning, blikke etc.

Den genererede viden om MSMernes adfærds- og
bevægelsesmønstre kan opfattes som en helt ny form for
kortlægning. Denne form gør op med, hvad man i posi-
tivismens tidsalder traditionelt kaldte for kartografi – et
instrument til kortlægning af ‘ting i rum’, hvilket vil sige
konstanter som bjerge, floder, byer, grænser etc. I stedet
kan man, med en nærmest poetisk metafor lånt fra dan-
sens verden, og i forlængelse af tidligere citerede Dowsett,
opfatte kortlægningen af MSMernes rumlige praksis som
en koreografi.

Koreografi som en videnskab er i denne artikel
forsøgt indholdsudfyldt med de Certeaus teoretiske
begreber: Strategier og taktikker, der kan bruges til at
afdække hverdagslig brug af rum, via praksisser der er
midlertidige såvel som konsekvente, taktiske såvel som
strategiske. En sådan definition muliggør en opfattelse af
rums identitet ud fra hverdagslig brug, hvorfor en koreo-
grafi kan bruges til at repræsentere forskellige brugere af
et rum, som har tilhørsforhold til steder via deres
rumlige praksis.

Perspektiverer vi til aktuelle danske forhold, har
københavnske lokalpolitikere været utilfredse med  de
natlige aktiviteter, der foregår i Ørstedsparken. Politikerne
valgte derfor for nogle år siden at statuere eksempel, som
journalist Pernille Stensgaard skriver i København – Folk og
Kvarterer:

“Der er en grænse, og den blev trukket af byens
politikere med en konservativ borgerrepræsen-
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tant i spidsen i foråret 2001, hvor buskadset på
det travleste sted blev fjernet af parkens gartne-
re.” (Stensgaard, s. 134-5)

I modsætning til i 1980’ernes Australien var denne hand-
ling ikke motiveret af truslen om en epidemi, men udført
i det hellige navn af lov og orden – orden for ordenens
skyld. I stedet for at fokusere ensidigt på en hundredårig
gammel praksis (Stensgaard, s. 133) som en ‘utålelig uor-
den’, der korrumperer folks retsfølelse, burde man opfat-
te den som en ressource til viden og søge at indoptage
den i sundhedsforvaltningen, som de australske  myndig-
heder gjorde med beat sex.

Nærværende forfatter vil derfor foretrække at se
myndighederne i Melbournes kortlægning af MSMerne
som en sofistikeret metode til at repræsentere og tage
hensyn til grupper, der af forskellige grunde ikke kommer
til orde. Denne metode er knyttet til en langt mere gene-
rel diskussion af, hvem der har ret til byen – hvad enten
det er MSMer, graffitimalere, hjemløse eller jyder på
endagstur til hovedstaden.Alle har de en demokratisk ret
til at færdes i byen og forrette ærinder som en del af deres
hverdagslige praksis, hvorigennem byen gøres til genstand
for en midlertidig tilegnelse, som bør respekteres, i stedet
for at generes.

Noter

1.Tredje del af artiklen er baseret på en forelæsning af Dr.
Kurt Iveson (11.02.04), Durham Universitet, hvis ind-
samlede og endnu upublicerede materiale om emnet, jeg
er taknemmelig for at kunne drage brug af.

2. Citater fra de Certeau og Foucault er oversat af arti-
klens forfatter.
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I værste fald handler flyredningstavler om liv eller død
i modsætning til så mange andre billeder, der ellers
tillægges en langt højere kulturel betydning. Selv om pas-
sagerer opfordres til at læse tavlerne inden take off, skal de
i stressede situationer hurtigt og præcist videregive – ofte
kompleks – information. Der findes nok visse regler for,
hvordan de skal se ud, men fra en billedteoretisk side er
der ikke skrevet meget om dem. Med blik for forholdet
mellem billede og skrift forsøger det følgende at bøde en
smule for dette.

Briefing

Ved en hurtig betragtning kan man hævde, at den esti-
merede kunsthistoriker E.H. Gombrich (ham med
Kunstens Historie, der udkom første gang i 1950) aldrig
skrev så forfærdelig meget om det 20. århundredes billed-
kunst. Men så må man ikke overse, at han i modsætning
til de fleste kunsthistorikere skrev en hel del om mange af
den moderne kulturs øvrige billeder; og han gjorde det
for deres egen skyld – ikke som supplement til kunsthis-
torien. I artiklen Pictorial Instructions (1990; Gombrich
1999) diskuteres eksempelvis vejledninger med billeder,
der bl.a. viser, hvordan man tager redningsveste på i fly
ved nødlandinger, rejser en væltet campingvogn eller
binder slips med the windsor knot, the half-windsor knot og
the four-in-hand knot.

En af artiklens pointer er, at billedafkodning hjælpes
gevaldigt på vej af en tekstlig forankring. En anden poin-
te er, at forståelsen af billeder er kulturelt bestemt. Hvis
man kigger nærmere på flyredningstavlernes historie og
undersøger, om der er forskelle på tavler fra forskellige

kulturer, viser det sig imidlertid, at man kan argumentere
mod begge disse pointer. Modargumentation skal ikke
opfattes som en kritik af Gombrichs interesse for denne
type billeder, tværtimod. Der er snarere tale om en
perspektivering af forståelsen af billederne. Fra et billed-
teoretisk synspunkt forskubbes flyredningstavler, møbel-
samlingsanvisninger m.m. nemlig ofte til et teoretisk
skyggeområde, bl.a. under betegnelsen ‘piktogrammer’,
eller også kommer de slet ikke i betragtning. I den i dag
nyklassiske Rhétorique de l’image (Barthes, 1964) tager
Roland Barthes eksempelvis billedet meget alvorligt som
semiotisk system – så meget, at artiklen markerer et gen-
nembrud inden for billedsemiotikken. Men ved fortrins-
vis at fokusere på reklamen – fordi han forudsætter, at
dens betydninger er tilsigtede – ekskluderer Barthes en
meget stor gruppe af billeder, bl.a. fordi han i sidste ende
ser billeder som diskontinuerte tegn, dvs. tegn uden en
fast aflæsningsmodus. Billeder som flytavler er imidlertid
en mellemting mellem skrift og billede: de består af
kontinuerte såvel som diskontinuerte tegn, som skal
videregive betydning så præcist som muligt, og de er
endda valgt på bekostning af skriften til dette formål. Men
de kan ikke blot (‘de’-)klassificeres som piktogrammer,
idet de er mere komplekse end som så. Ifølge diverse fly-
regulativer skal de tillige være attraktive og indbydende,
fordi mange folk ikke interesserer sig tilstrækkeligt for
deres egen sikkerhed! Og i sidste ende, som vi også skal
se, skal de alligevel stadigvæk forføre betragterne.

Take off

Den ene af de tavler, Gombrich behandler i Pictorial

94 Kulturo nr.19/2004

… dybt at falde  

- lidt om flyredningstavlernes teori, 
historie og cirkulærer

Af Hans Dam Christensen



Instructions, er fjernet af en medsvoren fra et British
Airways-fly (‘Super One-Eleven’), og den anden, indrøm-
mer han, har han selv stjålet fra et Lufthansa-fly (‘A3120’).
Begge tavler handler om, hvad der skal gøres ved nødlan-
ding på vand, især når redningsvesten tages på. I de første
sekvenser på British Airways-tavlen mindes passageren
eksempelvis om, at voksenredningsveste findes under
sædet, mens der springes let henover, hvordan de tages
over hovedet; dette forklares mere omstændeligt af
Lufthansa. Det bekymrer også Gombrich lidt, at man i den
britiske version skal binde sløjfer, mens der tilsyneladen-
de ikke er brug for den slags fingerfærdighed i Lufthansas
vestmodel, hvor remmene hægtes sammen. Under alle
omstændigheder, fortsætter Gombrich, stopper man nok
lidt op og undrer sig over det røde kryds i det næste felt
på British Airways-tavlen, med mindre man under stewar-
dens eller stewardessens indledende briefing var opmærk-
som på, at vesten først skal pustes op, når man har forladt
kabinen. Det vises på et nedenstående felt, hvor de age-
rende er placeret på fly-vingen. I første omgang angiver
krydset således et forbud mod at trække i en nedhængen-
de strop; udsættelsen er slet ikke angivet på Lufthansa-
tavlen.

I Lufthansa-vejledningen vises i stedet, hvordan man
trækker i to snore for at puste vesten op og – i hvert fald
ifølge Gombrichs læsning af tavlen – fylder vesten helt op
med luft ved at puste i et mundstykke. Bemærkningen
om, at figuren i billede ‘6a’ er i færd med at fylde vesten
helt op med luft (“… topping up the air by blowing
through a tube.”), er måske ikke lige så klar, som Gom-
brich fremstiller den. Først og fremmest er der faktisk to
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mundstykker, hvilket angives ved, at det andet stykke
holdes i højrehånden. Ser man desuden på vestens form i
det foregående billede ‘6’, har den en vingeform, som
antyder, at den allerede her er pustet helt op, hvilket den
ikke er i ‘6a’; til gengæld er den (igen) pustet helt op i bil-
lede ‘7’, som viser, hvordan en lille nødlampe tændes.
Billede nr.‘6a’ kan således også forstås som et alternativ til
‘6’: Hvis vesten ikke pustes automatisk op, når snorene
trækkes på billede ‘6’, ja, så bliver man nødt til at puste
vesten op selv, hvilket figuren i ‘6a’ er i færd med.

Sammenlignes en lang række flytavler, viser det sig, at
der er en del uklarhed omkring dette punkt. I den britis-
ke version vises den manuale oppustning slet ikke, selv
om der sidder et rør, som kan identificeres som et mund-
stykke. I mange andre tavler er ‘mundstykkebilledet’ ikke
et underpunkt til det forrige billede, men et selvstændigt
billede (f.eks. svarende til et selvstændigt ‘7’), der således
efterfølger vestens automatiske oppustning, ligesom
Gombrich læser det, i andre er de to handlinger placeret
inden for samme ramme. I en sidste gruppe billeder er
mundstykkebilledet et selvstændigt billede (f.eks. ‘6’) med
nødlysfremstillingen som et underordnet billede. (‘6a’).

Bag denne omstændelige læsning gemmer sig en
mangetydighed, der tilsyneladende indirekte understreger
en af Gombrichs pointer i artiklen Pictorial Instructions,
nemlig, at billedafkodningen hjælpes på vej af ord. Den
anden pointe var som nævnt, at billeder er kulturelt
bestemt. Han peger konkret på, at læsningen fra venstre
mod højre har en kulturel forforståelse, ligesom anven-
delsen af pile, som i dag synes at være en indlysende ret-
ningsvektor og også anvendes flere steder på de to tavler,

er et relativ nyt konventionelt tegn; ifølge Gombrich har
det ikke været anvendt før det 18. århundrede. En forlø-
ber for denne iagttagelse finder man i en af hans tidligere
artikler, The Visual Image (Gombrich 1972). Her behand-
les kort en anden genre inden for billeder, der er bereg-
net på at blive læst i luften, nemlig rumbilleder. Det drej-
er sig om et billede, der blev placeret på amerikanske
Pioneer-rumsonder i begyndelsen af 1970’erne. Allerede
dengang undrede Gombrich sig over, at en pil kan anven-
des som retningsvektor i forsøget på at kommunikere
med ekstraterrestiale væsener, som måske ikke havde haft
bue og pil som led i deres våbenteknologiske udvikling.

Please, do not remove from aircraft

En af grundene til, at Gombrich var for ‘bogstavelig’ i sin
læsning af billede ‘6a’, kan være, at han ikke havde særlig
mange forskellige tavler til sin rådighed, og at der i det
hele taget ikke er skrevet meget om dem. Det skyldes
flere ting. I sagens natur findes de fleste tavler ombord på
flyvemaskinerne, hvorfor billedmaterialet i lang tid har
været utilgængeligt, hvis man ikke først rekvirerede det
fra de pågældende flyselskaber. Det er formentlig også en
af grundene til, at der ikke er publiceret så meget om
dem. Flybranchen har således nok sine egne brancheskrif-
ter, men de behandler ikke redningstavlerne som et
selvstændigt billedfænomen, og selv om der nok forelig-
ger forskrifter for, hvad tavlerne skal indeholde af
information, er forskning i deres billedsprog meget
begrænset. Tværtimod efterlyses løbende flere undersø-
gelser af, hvordan man forbedrer tavlerne, f.eks. i den mest
omfattende tekst på området, det amerikanske NTSB’s
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(National Transportation Safety Boards) rapport, Airline
Passenger Safety Education: A Review of Methods used to
Present Safety Information (1985), som bl.a. opsamler davæ-
rende lovgivning og forskning i emnet.1

Lettere adgange til flyredningstavler er først dukket
frem for nylig. I 2002 udkom bogen Design for Impact:
Airline Safety Cards, som på flere måder er en coffee-table
book, der med mange illustrationer og korte tekststykker
gisner om tavlernes historie og supplerer med oplysning-
er om den flyteknologiske udvikling (Ericson og Phil,
2000). I dag er en anden tilgang til tavlerne desuden at
søge efter dem på internettet. Her finder man kun i min-
dre grad firmaer, som designer dem; 2 oftest designes de af
flyselskaberne selv. Derimod finder man samlere, som har
gjort deres beholdninger tilgængelige via nettet.3 De
scannede tavler og udvalgte informationer er ved
sammenligning meget tilfældige med den ene undtagelse,
at det pågældende fly altid er nævnt. Det skyldes, at fly-
tavler i dag altid er knyttet til bestemte fly, jvf. titlerne til
Gombrichs kort.Visse billedpassager kan nok gå igen på
forskellige kort, men samtidig er der oftest karakteristika,
som er bundet til den specifikke flytype, der nødvendig-
gør mange forskellige tavletyper og således også forhind-
rer cirkulation af tavler. Sådan har det ikke altid været:

“Med henblik på at spare penge producerede
mange flyselskaber kort, som inkluderede hele
deres flåde af fly på det samme kort – i dag
betegner samlere disse kort “flådekort” [“fleet
cards”]. De bestod hovedsageligt af tekst og få
illustrationer samt, temmelig sindssygt, samtlige

grundplaner på alle fly. Denne kilde til forvirring
på den sjældne flyer kom til at koste flere passa-
gerer livet, og kortene blev forbudt af myndig-
hederne i 1967.” (Ericson og Phil, s. 56).

Unsafety on board

Måske er for megen information det samme som forvir-
ring? I den allertidligste ruteflyvnings historie var der dog
slet ikke mulighed for at få information. Der fandtes
simpelthen ikke tavler. De tidligste redningstavler eller
hæfter er sandsynligvis fra 1930’erne, og i perioden fra før
2. verdenskrig berørte redningsinstruktionerne fortrinsvis
foranstaltninger ved overflyvning af vand. De specifikke
instruktioner var overvejende tekstbaserede, selv om tav-
lerne havde billeder, og disse billeder desuden havde en
ikke uvæsentlig funktion.

I en folder fra begyndelsen af 1930’erne, Imperial
Airways’ med mottoet “Comfort & Convenience – When
travelling by Air in Europe” (som Gombrich godt kunne
have læst, hvis han havde haft råd til at flyve over den
Engelske Kanal), ser man på forsiden en korpulent herre
nyde godt af flyselskabets gode intentioner. Manden hil-
ser muntert med et fyldt drikkeglas ud til den måske
bekymrede flypassager, mens han i et tæppe bæres af to
englebasser, der samtidig holder en skærmende paraply
over ham og bringer ham en bakke med mad og drik-
kelse, mens en tredie bærer hans kufferttaske. Selv om
man i dag kan være fristet til at læse billedet som udtryk
for, at manden bæres til himmels efter en af de statistisk
set hyppige ulykker i datidens flytrafik, er betydningen
selv-   følgelig den modsatte: Flyveturen skal opfattes som
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rar og behagelig, og efter sigende skulle sidde- og ben-
pladsen i datidens fly have været bedre end på nutidens
business-class. Men støjen var voldsom, og ulykkestatistik-
ken burde vække bekymring.

Man ser således et billede, men det er endnu ikke ble-
vet en egentlig redningstavle.Vendes kortet derimod, kan
man ved siden af et billede af en yngre, elegant kvinde
iklædt en redningsvest læse:

“Det er usandsynligt, at De nogensinde skal bære
en, men vi fortæller altid vores passagerer, hvor-
dan de skal håndtere en redningsvest – fordi alle
vores fly, der krydser havet, har dem med. / Tag
redningsvesten på som om det var en almindelig
vest, så messinghåndtaget ‘B’ sidder tæt ved eller
over Deres højre hofte, hægt derefter messings-
hængslerne foran sammen. / For at puste vesten
op skal De holde luftbeholderen, som De kan
mærke inde i vesten, i den venstre hånd og skub-
be håndtaget ‘B’ opad med højre hånd. Hvis
beholderen ikke fyldes, skal ventilen ‘A’ på den
venstre side af vesten skrues løs, så vesten kan
pustes op med munden. Skru derefter ventilen
stramt på.Vesten må først pustes op, når de har
forladt kabinen. Der er adgang til nødudgange i
kabinens loft, som er tydeligt afmærket. I tilfælde
af problemer må disse kun åbnes af stewarden –
ikke passagererne.”

Der er flere ting, som er værd at bide mærke i. Så
sent som i 1970 konstaterede en undersøgelse, at beroli-

gende indledninger à la ovennævnte “Det er usandsynligt
…”, eller f.eks.“Luftfartsmyndighederne forlanger vi …”
afholder passagererne fra at læse videre. I forvejen bryder
man sig ikke om at blive mindet om sikkerhedsrisikoen,
og desuden føler mange, at det er pinligt at sætte sig (for
meget) ind i redningsinstruktionerne, selv om alle under-
søgelser viser, at ens overlevelsesmuligheder statistisk set
øges, hvis man gør det for det specifikke fly (og derud-
over ikke drikker alkohol). (Airline Passenger Safety
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Education, s. 11) Dernæst kan man sige, at hverken
Gombrich eller jeg sikkert ville have misforstået, hvordan
man skulle påføre sig sin redningsvest, hvis det var muligt
at læse den detaljerede beskrivelse i ro og mag. Problemet
er blot, at i en ekstrem stresssituation, ja, så er det en om-
stændelig tekstinformation at skulle tilegne sig på meget
kort tid, hvor opmærksomheden formentlig er  forstyrret
af, hvad der er ved at ske.

Det supplerende billede med den yngre kvinde, som
ikke konnoterer nødsituation, demonstrerer, hvordan ves-
ten burde sidde, hvis man har fulgt tekstens anvisninger.
Opmærksomheden på den elegante fremtoning – der
understreges af en handskeklædt højre hånd, som ikke har
betydning for brugen af redningsvesten, og desuden
modsvarer tidstypiske modefremstillinger – møder man
tilsvarende i efterkrigstidens redningsanvisninger, hvor det
ifølge bogen Design for Impact er muligt at læse sætninger
såsom “…life vests are fashionable and quite handsomely
tailored…”, “…no wet feet for you…” og “…don’t take
off any other clothes.You’ll want to look your best when
you land…” (Ericson og Phil, s. 19).

Tidens tavler anvendte billeder (og tekst) på en affek-
tiv måde. Billedet viser således først og fremmest en ung,
indbydende kvinde, der fører tankerne væk fra det værst
tænkelige uheld, som redningsvejledningen samtidig gør
opmærksom på. En anden type billeder, der forstærker det
affektive element, viser flypassagerer i urealistiske, men
humoristiske situationer. Det ser man f.eks. på forsiden af
Lufthansas “Richtlinien für Ihre Sicherheit bei einer
Wasserlandung” fra 1950’erne, hvor ‘Wasserlandung’-
typografien indgår som en fart- eller skøjtestribe. Den

viser hen til en mand i en gummibåd, som iført rednings-
vest læser retningslinjer for sikkerheden ved en vand-
landing, samtidig med at man som i Géricaults enorme
Medusas Tømmerflåde (1818-19, Louvre) ser det frelsende
skib på vandoverfladens horisontlinje. ‘Vandlanding’ er
naturligvis en eufemisme for ‘nødlanding’, og associatio-
nen til Medusas tømmerflåde er makaber, fordi de over-
levende nok blev reddet, men det forudgående, delvist
kannibalistiske begivenhedsforløb ville ikke være rart at
komme i tanke om, hvis man over flere dage sad sammen
med medpassagerer i Lufthansas redningsbåd.

På mange måder er det vanskeligt at forstå, at der
overhovedet er plads til mennesker i båden, når man ven-
der kortet og både kan se og læse, at “Gummibådene er i
øvrigt udstyret med ‘al komfort’. Der er således tilstræk-
keligt forplejnings- og drikkevandsforråd, førstehjælpsud-
styr og frem for alt en stærk sender, der inden for den kor-
teste tid kan hente hjælp til.” Måske har repræsentanter
for Lufthansa tænkt i samme baner med hensyn til, om der
er plads til passagerer, for teksten lyder videre:“Og ingen
bekymringer om pladsen i båden – der er nok gummi-
både om bord til at alle passagerer og tillige besætningen
kan komme med.” I det medfølgende billede er radio-
senderen synligt placeret med antennen på nogenlunde
samme sted på horisontlinjen, hvor skibet tidligere sejle-
de.Tegningen viser også en fiskestang med bid på krogen.
Det har ikke været muligt at få verificeret om fiske-
stænger var en del af nødudstyret i perioden. Det lyder
dog usandsynligt, og de dukker i hvert fald ikke op i sene-
re informationer om udstyr ombord på luftfartøjer; denne
type billeder opfattes som sådan derfor ikke som saglige.
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I dette og andre lignende tilfælde associerer fiskestangen
naturligvis, at de nødstedte ikke vil sulte, ligesom pointen
med humoren i sidste ende igen er at skjule det egent-
lige formål med instrukserne. Det fortrænges tillige med
den afsluttende bemærkning fra en storsmilende stewar-
desse:“Sådan – og nyd nu Deres flytur i sikker højde over
bølgerne, og glæd Dem over med denne just erhvervede
viden, at De også ved det yderst usandsynlige tilfælde af
en vandlanding er sikret beskyttelse og sikkerhed.”

Blandt de overleverede kort er det et karakteristisk
træk, at man bevæger sig mellem at underbetone ulyk-
kerne ved at forlene dem med humor og gøre
opmærksom på selvsamme, i og med selve nødvendig-
heden af at lave disse tavler peger på risici ved flyvning.
Denne dobbelttydighed kan være en forklaring på, at fly-
selskaberne efter sigende længe var modstræbende over
for tavlerne; helt op til de tidligere 1970’ere var tavler
sjældne på amerikanske indenrigsfly (Ericson & Phil, s. 9).

Safety on board

De ovennævnte, teksttunge kort er fra før 1960. Med
tiden blev flytrafikken i stigende grad overnational, hvil-
ket bl.a. betød, at tekstmængden, som i forvejen var
tidskrævende, blev for omfattende at orientere sig i, hvis
flere sprog skulle repræsenteres. Der fandtes endnu ikke
egentlig lovgivning om flyredningstavler, men de blev
alligevel langsomt indlemmet som supplement til den
mundtlige briefing af passagererne, der i amerikansk
sammenhæng nævnes første gang i 1956. Selve sikkerhe-
den berøres allerede i en Civil Air Regulation fra 1945,
hvor det understreges, at passagerer skal være bekendt
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med nødudgange, individuelt nødudstyr samt procedure
med hensyn til ‘vandlanding’, men det er først i 1956, at
en egentlig mundtlig briefing nævnes, ligesom det først er
i 1977, at der findes et egentlig Advisory Circular fra
Federal Aviation Administration (i det følgende refereret
til som FAA) (AC 121-24), beregnet for ‘air operaters’,
der udfylder Federal Aviation Regulations part 121.571.
Her kan man læse:

“Alle certifikatshavere skal på ethvert passager-
bærende fly, på passende steder og tilgængeligt
for enhver passager, medbringe trykte tavler, som
supplerer den mundtlige vejledning og indehol-
der:
(1) Diagrammer over og anvisninger på brug af
nødudgange; samt
(2) Øvrige instruktioner, der er nødvendige for
brug af nødudstyr
Hver tavle, der er krævet efter denne paragraf,
skal indeholde information, der er nødvendig for
udelukkende den type og art af fly, der anvendes
til den pågældende tur”

Sidstnævnte sætning henviser til de tidligere nævnte ‘fleet
cards’. Senere i AC 121-24 uddybes vejledningen med
bemærkninger om, at kortene:

“må anvende enhver form for diagrammer,
fotografier eller skrevne meddelelser osv. for at
viderebringe meddelelserne, men meddelelsen
må være klar og koncis. Brugen af symboler med

henblik på at eliminere behovet for trykte
instruktioner har vist sig at fungere godt for
mange selskaber. Det har i særlig grad fundet god
anvendelse for selskaber, der har været nødt til at
orientere på et eller flere fremmedsprog.”

Senere præciseres det, at “den foretrukne måde at præ-
sentere på bør være billedlig.” I 1984 udsendtes et
Advisory Circular 135-12 for taxifly og passagerfly for
mindre end 30 personer med bl.a. også i dag gældende
tilføjelser om, at et mangefarvet kort, som indeholder bil-
leder og diagrammer, oftere vil blive læst end et s/h-trykt
kort. I FAAs reviderede Advisory Circular 121-24B fra
1999 anføres indledningsvist, at det er svært at få passage-
rer til at blive opmærksomme på kortene. Derfor skal de
være “as interesting and attractive as possible”, og “indivi-
dual operators” opfordres til at være nyskabende i deres
brug og form. Her findes også et afsnit om “Design and
Location”, hvor det bemærkes, at tavlen skal placeres og
formes så den siddende passager kan se og har adgang til
den.Tavlen skal desuden være så stor, at man let kan gen-
kende den visuelt blandt andre blade og lignende, ja,
faktisk bør den slet ikke kunne falde uden for “the sight
of the passenger”. Den bør have en iøjnefaldende over-
skrift eller et logo, der gør opmærksom på dens funktion
som redningsinstruktion. Formen bør være diagramma-
tisk eller billedlig og allerhelst gøre skriftlig information
unødvendig; brug af internationale symboler anbefales.
Det kan være afbildninger af personer, diagrammer, teg-
ninger, ord eller en blanding, men alle billeder bør være
lette at forstå. Det bemærkes desuden, at “redningstavler-
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ne skal kun indeholde information, som er nødvendig for
sikkerheden. Reklamer, tidsplaner (…) har intet at gøre
med sikkerhed og skal ikke være på tavlerne.” I for-
længelse af unødvendig information skal man måske
bemærke, at fotografiske anvisninger ikke længere an-
befales. Måske indeholder de også for megen unødvendig
information? 

I forhold til forskningen i tavlernes læsbarhed kan det
være fristende at konkludere, at tavlernes billedkarakter
gør dem vanskelige at læse, men så må man tilføje, at en
tekst med tilsvarende information ville være endnu van-
skeligere. Måske handler det snarere om, at vi generelt er
visuelle analfabeter, fordi vi for ofte opdrages til at se og
opleve billeder i stedet for at læse dem?

Für votre seguridad

Endnu en årsag til, at tavlerne kan være svære at forstå, er,
at der i mange tilfælde ikke i tilstrækkelig grad er tænkt
over kortet som et tegnsystem, f.eks. når kombinationen
af tekst og billede ikke bidrager til afklaring, men forvir-
ring. På redningsvejledningen for det iranske flyselskab
Mahan Airs russiske Tupolev 154 M-fly fra begyndelsen af
1990’erne finder man et eksempel, der i forhold til de tid-
ligere tavler indeholder betydeligt mere information. Ser
man nærmere på, hvordan den nyere tavle videregiver
information, er den dog på ingen måde let at forstå.

Anvisninger på, hvor eksempelvis redningsvesten fin-
des, og hvordan den anvendes, består fra øverste venstre
felt af en indledende beskrivelse af vestens dele på arabisk
og engelsk.Ved siden af kan man på arabisk, engelsk og
fransk læse, at den er placeret under stolen, hvilket også
angives med en pil på en supplerende tegning, selv om
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forståelsen af denne uden tekst forudsætter, at man skaber
betydningen i forhold til de omgivende billeder. Ligesom
i Gombrichs eksempler påføres vesten over seks billeder –
her med en forankrende tekst, der nu ikke længere inklu-
derer fransk, men kun arabisk og engelsk.

Teksterne til billede nr. 1 og 2 på Mahan Air er ikke
placeret lige ved siden af billedet, de refererer til, men
krydsrefererer ligesom man ofte ser det på tavler med
flere sprog; denne manglende nære sammenhæng mellem
tekst og billede viser sig at være et problem flere steder på
tavlen. I forbindelse med redningsvesten følger billed-
nummer og tekstboksnummer nok hinanden fra billede 3
til 6. Men på tavleforsidens anvisning af, hvordan to typer
nøddøre åbnes, består tekstboksene af tre nummererede
sekvenser, mens billedserien begge steder imidlertid be-
står af to unummererede tegninger. I anvisningerne på,
hvordan man forlader flyet, er der ikke nummeringer på
hverken tekst eller tegninger, og i anvisningen på brug af
iltmaske er der kun billeder, men ingen tekst – her
bemærker man til gengæld en udskiftning af figurer: den
tørklædebærende ‘arabiske’ kvinde afløses af en ‘vestlig’
klædt kvinde og et barn.Visse steder står teksten desuden
over billederne, andre steder ved siden af og endnu andre
nedenunder. Derudover finder man en tekstboks, der er
placeret over tre billeder, hvorpå man kan se, hvordan sik-
kerhedsselen anvendes (med tekst på arabisk, engelsk og –
igen – fransk). Noget malplaceret fortæller teksten på
engelsk og arabisk, at man først skal puste vesten op, når
man er kommet udenfor. Placeringen af teksten i forhold
til en billedserie, som den ikke hører til imellem andre
billeder med relevant tekst ovenpå, underminerer yderli-

gere forestillingen om, at billede og tekst hører sammen.
Neden under billederne sammesteds er der i øvrigt kun
arabisk tekst!

Som det fremgår, er tavlen i det hele taget rodet, og
sammenblandingen af tekst og billede fremmer ikke
aflæsningen, ligesom læsemotivationen formentlig heller
ikke fremmes af den introducerende tekst, der på arabisk
og engelsk indledes med: “Vores fly er udstyret med
moderne og effektivt udstyr, som garanterer en lang og
sikker flyvetur. Det er højst usandsynligt, at De kommer
til at bruge flyets nødudstyr. I henhold til internationale
regler skal vi imidlertid …”

No Smoking

Som ovennævnte viser, har Gombrich ikke uden videre
ret i, at billedafkodning hjælpes gevaldigt på vej af en
tekstlig forankring. Som det sikkert også er bemærket, er
Mahan Air-tavlen, om end den er rodet, konsekvent i sin
sekventiering fra venstre mod højre, selv om den arabiske
kalligrafi læses fra højre mod venstre. Det er den slet ikke
ene om. Det gælder alle de arabiske tavler, jeg har under-
søgt, og det gælder også kinesiske tavler, selv om de
strengt taget konsekvent burde læses oppefra og ned. Det
kan selvfølgelig skyldes, at redningstavler er et fænomen,
som har en vestlig traditionsbyrde, hvorfor andre kulturers
flyselskaber anvender den vestlige kanon. Denne påstand
forstærkes af afbildningen af mennesker. Selv om Mahan
Air-tavlens dominerende kvinde nok bærer et tørklæde
om håret og således konnoterer ‘islamisk kvinde’, er det
tilsyneladende sjældent at se et så tydeligt ikke-vestligt
kulturbærende tegn. Med mit kendskab til tavler fra f.eks.
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Tehrain Airways, Air Cairo, det pakistanske Shaheen Air
International, det nordkoreanske Air Koryo, det kinesiske
China Xinjiang Airlines eller Nigeria Air, ja, så finder man
ikke tilsvarende tegn; kun undtagelsesvist finder man
overhovedet sorte mennesker i tavlernes anvisninger.
Vestlige tavler anvender altid ‘hvide’ europæere.

Selv om tavlerne således nok har mange vestlige
træk, har Gombrich heller ikke ret i, at den ‘vestlige’ aflæs-
ningsmodus er så kulturelt bestemt, at den svækker andre
kulturers aflæsningsmuligheder. Det betyder slet ikke, at
der ikke kan forekomme kulturelt bestemte implikatio-
ner, og at venstre/højre-problematikken ikke bærer euro-
centriske undertoner med sig, men den er tilsyneladende
ikke en forhindring for at læse tavlerne.

Landing

Med Gombrich kunne det umiddelbart hævdes, at tavler-
ne med skriftlig information bedre kunne informere om
diverse rednings- og sikkerhedsprocedurer m.m.. Men
redningsvejledningerne har rent faktisk bevæget sig fra at
have været domineret af tekst med supplerende billeder til
i dag oftest udelukkende at bestå af billeder. Tekstens
nødvendighed har alligevel ikke været så indlysende i det
lange løb, ja, faktisk kan man lige så godt hævde, at tek-
sten hjælpes gevaldigt på vej af billeder, og at sammen-
blandingen af to tilsyneladende meget forskellige
tegnsystemer tillige bidrager til forvirring, hvis man ikke
tænker sig godt om.

Ovennævnte bidrager som skitse til en større diskus-
sion, der vedrører mange andre kortformer, nemlig dels
deres brug af skrift og billeder, dels, i mindre grad, skrif-

tens billedlighed og billedets skriftlighed. En væsentlig,
ikke ukendt pointe er, at billeder sagtens kan anvendes til
at videregive information uafhængig af skrift. Hertil
kommer, at billeder kan gøre det på en tilsyneladende
mere avanceret måde, hvorfor sproget ikke uden videre
kan opfattes som det mest avancerede tegnsystem. Det
bliver det ellers ofte, fordi det kan bruges til at beskrive
alle andre tegnsystemer. I lyset af moderne flyrednings-
tavlers bevidste fravalg af skrift kan man dog spørge, om
det giver mening at hævde dette, når tidsfaktoren såvel
som muligheden for at kommunikere på tværs af sprog-
barrierer også tages i betragtning? For det første ville en
verbal beskrivelse af diverse handlinger i en nødsituation,
som hvis man forestillede sig en udelukkende verbal
beskrivelse i en Ikea-møbelsamleanvisning, kræve ufor-
holdsmæssig megen tekst. Hvor sprogets lineære forløb
ellers historisk og teoretisk har været en del af dets sær-
lige karakteristika, som adskilte det fra billedet, kan man
sige, at billedet sagtens kan rumme et sådant forløb. For
skriftens vedkommende kan forløbet være en hæmsko for
videregivelse af information, men behøver ikke at være
det for billedet. For det andet kan man ikke tage højde
for, at alle kan læse det eller de pågældende skriftsprog.
Selv om der i tidens løb nok er fremkommet forslag om
udviklingen af billed-esperanto og påstande om billeders
universalitet, betyder det ikke, at alle billeder kan læses af
alle mennesker, men det betyder, at de i mange sammen-
hænge kan læses af flere, fordi de overskrider de natio-
nale skriftsprogs grænser.

Det er således let nok at argumentere for sprogsyste-
mets overlegenhed inden for en ideal lingvistisk-imperia-
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listisk semiotisk tradition, men ser man på udbredelsen og
anvendelsen af kort i den ene eller anden form, så bliver
det betydeligt mere komplekst. Skriften er ikke uden
videre blot skrift, fordi den er privilegeret i kraft af et sær-
ligt tilhørsforhold til talesproget. Frigør man derimod
skriften mere fra sproget bliver det muligt – ligesom med
flytavlerne – at overveje de ‘billedlige’ aspekter ved den.
Og frigør man billedet fra blikket, ja, så bliver det også
muligt at overveje billedets ‘skriftlige’ sider.

Noter

(1) For nyere undersøgelser, som berører “Safety Briefing
Cards”, se rapporten Emergency Evacuation of Commercial
Airplanes (2000).
(2) Se dog f.eks. www.westholme.com, der viser hen til
det canadiske Westholme Graphics, Inc., som designer
mange forskellige ting, og www.cabinsafety.com, der viser
hen til Cabin Safety International Ltd., som udelukkende
designer ‘safety briefing cards’ og som blev formelt
grundlagt i 1981 af Carl Reese, der ifølge Design for Impact
har en tavlesamling på over 70.000 eksemplarer, samt
www.aviagraf.com, der viser hen til Aviagraf Products, der
anvender et billedsprog, som er inspireret af computeran-
imerede billeder.
(3) F.eks.: www.stork.net/gallery/safetyonborard,
www.safetycards.de,www.francois.stock.org,
www.aeroplane.ru
www.geocities.com/MotorCity/1459/index. html
Fra flere af siderne er der andre relevante links.
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