
Jorden gik ikke under i år 2000, den vaklede blot videre

i sin egen skæve gangart. Og siden har den lagt jord til

ikke så lidt: To gange er Boy-George Bush blevet præsi-

dent; euroen er blevet indført i (resten af) Europa. Vi har

hørt ord som ‘metroseksualitet’ og ‘samtalekøkken’ og

set singleliv á la “Sex in the City” tage over efter neuro-

tiske Ally McBeal. Vi har jublet over kronprinsens bryl-

lupstårer og tudet over grækernes EM-jubel. Vi har set

Björk hængt og hyldet af Lars Von Trier i Cannes og fulgt

Ringenes Herre og Janet Jacksons bryst i fri dressur. Og

endelig har vi på direkte tv set to fly smadre det store

æbles kernehus.

For mange står terrorangrebet 11. september som det

egentlige startskud til det nye årtusinde. Y2K-buggen

kom aldrig, men den vestlige verden fik sin katastrofe,

og det fik konsekvenser i form af bomber i Afghanistan,

Madrid, Bali og Irak; som tragedie og skandale i Beslan

og Abu Ghreib; som nationale sikkerhedspolitiske

diskussioner, politiske højredrejninger og fornyet fokus

på indvandrer- og religionsdebat i det meste af den

vestlige verden.

Og i Danmark? Hvad har det nye årtusinde budt på her-

hjemme? I Danmark fik vi et valg og en ny regering. Vi

var værter for topmødet, hvor EU blev udvidet. Dagen

åbnede og lukkede, og i stedet fik vi gratisaviser og TV2

Charlie. København fik en metro, et operahus og en bro

til Sverige. På Amager blev der investeret stort i

Ørestaden og Amager Strandpark, som snart vil tage

over, hvor Helgoland blev revet ned. I Farum var det

bykongen selv, der blev revet ned, mens man i Århus

byggede sit museum om og op – og kaldte det ARoS.

Og så sendte statsministeren en ubåd i ørkenkrig.

Hvordan knytter man alle disse tråde til en rød tråd?

Hvordan skriver man historie, når man står midt i

begivenhederne? Vi har valgt den feje løsning og bedt

en række aktører fra dansk kunst- og kulturliv agere revi-

sorer over det nye millenniums vigtigste tendenser.

Resultatet kan læses i dette nummer af Kulturo.

Bidragene præsenterer mange forskellige vinkler på

periodens begivenheder, overraskelser og trends og

lader sig kun vanskeligt forene til én sammenhængende

historie. På spørgsmålet om, hvordan bundlinjen ser ud

efter de første fem år af millenniet, giver de følgende

sider altså svar, ikke svaret! 

Med dette nummer fejrer Kulturo samtidigt sit 10-års

jubilæum. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke de

mange, der gennem årene har bidraget. Tak til skriben-

ter, kunstnere, redaktører, layoutere og økonomiske

støtter.

God læselyst!

Om dette nummer ...
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Mit kladdehæfte lå og sukkede på bordet. De linjerede

sider strakte sig uendeligt mod det lyse træ. Et æseløret

omslag knækkede trodsigt mod himlen. 

Kun overskriftens grafitkornede blokbogstaver brød

papirets hvide monotoni. ‘Mit liv i år 2000’.

Hvordan ser dit liv ud i år 2000?

Det må have været i sjette klasse, og vores opfind-

somme dansklærer havde i et forsøg på at bryde den

sædvanlige rumle med kedelige danske stile bedt os

fortælle om, hvordan vi forestillede os vores liv i år 2000.

Når man er 11 år gammel, og kalenderen udenfor

viser 1982, så er der næsten uendeligt længe til noget

så science fiction-agtigt som år 2000. Tider vil henrulle,

verdener forgå før år 2000.

Pointen med denne indledende digression til min for-

tid er, at uanset hvor skævt jeg gættede dengang, så

gav den danske stil fra sjette klasse mig ikke desto min-

dre et pejlemærke, en horisont, et mål: år 2000.

Frem mod millenniet!

Hvis man synes, verden gik lidt overbords i millennium-

fantasier og dommedagsvisioner, da vi for alvor nærme-

de os det talmagiske kalenderskifte, så var det for mig

blot kulminationen på en fremadorienteret bevægelse,

der begyndte ved spisebordet og den danske stil på lin-

jerne i kladdehæftet.

Jo, der var naturligvis milesten undervejs: 1984 og

frygten for det globale atomragnarok, 1989 og Murens

fald, 1992 og Europamesterskabet i fodbold. Men intet

år så mytisk, så dragende, så fascinerende som år 2000.

Da jeg begyndte at tune ind på science fiction-hylden

på det lokale bibliotek, lød år 2000 nemlig så tilpas langt

ude i fremtiden, at det blev nemt at forestille sig alt fra

tube-mad til flyvende biler – billeder, der dukkede op

ved trylleremsen ‘år-to-tusind’.

Hvor skal vi hen, du?

Men hvor er år 2000 blevet af? Ja, jeg ved godt, at vi nu

skriver 2005, og ikke bare er år 2000 long gone, vi er

også forlængst officielt trådt ind i det nye årtusinde og

det 21. århundrede. 

Det er ikke det, jeg mener. Jeg tænker nemlig på, at

jeg nu ikke længere ved, hvad vi skal se frem imod?

2010? 2020? 2100!? 

Selv det Clarke-Kubrickske 2001 oprandt og henrandt

uden opfyldte løfter: Hvor er rejsen til Jupiter? Hvor er

den kunstige intelligens? Hvor er det kosmiske syretrip?

Jeg ved godt, at vi fik en masse andet – fra internet

over klonede får til nanoteknologi – men med bevæ-

gelsen ind i det 21. århundrede forsvandt pludselig det

fælles mål. Selv dotcom-boblen udviste stor historisk

bevidsthed ved for alvor at sprænge i månederne lige

omkring det magiske år – som om de pengeberusede

net-nørder og deres energiske bagmænd sad i det

samme trip: forblændede af kalenderens manende lok-

keri.

For ligesom 2000 var et pejlemærke og et magisk tal,

således besad forestillingen om året også en indbygget,

uimodståelig skuffelse. Årlige justeringer af forventning-

er og håb om en fremtidsverden nyttede ingenting: det

var stadig en tom fornemmelse at slå øjnene op efter en

nytårsaften og sluge ikke bare Panodiler, men også en

bitter fornemmelse af at have taget et forkert sving eller

Hvor blev fremtiden af?
Årtusindskiftet som kollektiv drøm og horisont

Af Anders Høeg Nissen



to på vejen. 

Det er såmænd ikke fordi, jeg tror, vi alle trak på

samme vogn dengang i 80’erne og 90’erne, ikke desto

mindre føltes det lidt sådan, for vi var på vej mod den

samme horisont – og omvendt føles tingene i dag uko-

ordinerede og usammenhængende, som om vi er på vej

ind i et territorium uden kort. Og ikke nødvendigvis altid

på den gode måde. 

Rundt på gulvet - eller på tur i karusellen?

Men det er også frihed at være foruden fikspunktet. Vi

kan selv vælge nu – og gør det, heldigvis. Vi har kastet

2K-åget, og bestemmer selv hvor og hvornår vores

fremtid ligger.

For sådan er det altid – man mister og man får. Og

måske mister man så lidt igen.

Vi havde masser af 90’er-drømme: Virtual Reality,

kunstig intelligens, rumfærde. Ikke bare ‘vorsprung

durch technik’ men også forbedring og forbrødring gen-

nem fremskridt. Nanoteknologi og biotek. En øko-

verden i balance ...

Og hvad har vi så fået i dag? Forandringer, vi ikke

drømte om: fildeling og mobiltelefoner, fx. Men også et

3G-flop – indtil videre, i hvert fald. En net-baseret virke-

lighed, der både er meget mere og meget mindre, end

vi håbede. Internet-køleskabe og tåbelige webbutikker,

men også net-fællesskaber, online-spil og global bevids-

thed. Vi har miljøkatastrofer, hungersnød og dårlig sæd-

kvalitet – men også stamceller, GMO-føde-varer, desig-

nermedicin og gen-biblioteker.

Og fornyede drømme, måske, hvad enten de så hører

til i 2005, 2010, 2020 eller 2100. Om nanoteknologi, der

ikke bare er scifi-visioner om selvsamlende robotter. Om

kunstig intelligens, der kan mere end stavekontrollen i

Windows. Om et netværk, der er andet og mere end

webbutikker og fildeling. Om sand sammensmeltning af

menneske og maskine.

BBeeggiivveennhheeddsshhoorriissoonntteenn

Vi har mistet horisonten – men måske giver teknologien

os en ny. Den kaldes singulariteten. En begivenhedshori-

sont, hvor vi ikke længere med nogen som helst menings-

fuldhed kan forudsige udviklingens gang, fordi den

teknologiske udvikling ikke er linær, men eksponentiel.

Singulariteten er et skræmmende, smukt, sublimt sort

informationshul et vakuum, som både drager og frastø-

der. Måske er det vort nye årtusinds fyrtårn? 

For nogle er den løftet om en verden fri for bekym-

ringer, hvor vi kan skabe, hvad vi vil, når vi vil. For andre

gammel vin på nye flasker: problemerne består, selv når

materiens begrænsninger forgår.

Hvor er fremtiden?

Det er ikke længere muligt at bevare overblikket – ikke

engang illusionen om det. Og måske var det alt, vi

havde dengang: en illusion om en fælles vision, båret på

millenniets vinger. Men selv en forestilling kan flytte

noget – spørgsmålet bliver så nu, om et sort hul kan?

Anders Høeg Nissen er BA i Litteratur- og Medieviden-

skab. Siden 2000 journalist og vært på radioprogram-

met Harddisken, DR P1.
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I januar 2000 nummeret af det engelske kunstblad Art

Monthly bad kritikeren Patricia Bickers en række indfly-

delsesrige kunstfolk spå om kunstens fremtid i det

næste årti. Kunstneren og kuratoren Matthew Higgs

brugte budet til at give sen-90’ernes britiske kunst det

endelige dødsstød med sin beskrivelse af den som “flas-

hy litteralism that would make even the most cynical

advertising copywriter blush.” Hans ønske for fremtiden

var i stedet en kunst, som var både uigennemskuelig,

engageret, kompleks, irriterende og svær.

Nu halvvejs gennem den første dekade kan man jo

passende spørge sig, om Higgs’ ønsketænkning er gået

i opfyldelse. Er kunsten blevet sværere og mere kom-

pleks? Ja, er svaret til en vis grad, når det gælder den

britiske samtidskunstscene, hvor 90’ernes sensationelle

bølge langsomt er ved at ebbe ud. Tracey Emins telt

brændte sammen med Chapmanbrødrenes helvedes-

version, mens Damien Hirsts Pharmacy er kommet på

auktion, og selvom hans værker stadig går til skyhøje

priser, er han sandt at sige mere ‘old hat’ end ‘shock of

the new’. 

Men ser man bort fra dette lokale fænomen, bliver bil-

ledet mere broget. Kunsten lige nu er både sensationel

og svær, glittende og trashy, personlig fikseret og glo-

balt orienteret. Som på Whitney Biennalen 2004, der

imod sædvanen ikke blev udstillingen, alle elsker at

hade, men tværtimod udstillingen ingen kunne hade, af

den simple grund at der i det brede udbud af kunstne-

riske genrer, udtryk og temaer var noget for alle at

elske.

At gøre status er derfor ikke særligt let, da kunsten på

kanten af 2005 stritter i et væld af retninger. 

Det er derfor fristende at besvare udfordringen fra

Kulturo med en subjektiv opremsning af alt det, der har

været skelsættende nok til at lejre sig i hukommelsen og

stadig ligge der en regnvåd vinterdag. Som nu Jesper

Justs fine maskulinitetsfordrejende videoer, Mortens

Scheldes røde maniske blyantstegninger, Lise Harlevs

sproglige præcision, Jeppe Heins mobile minimalisme

og Olafur Eliassons fantastiske stjerneflugt. Eller i et

mindre nationalt perspektiv, Kutlug Atamans skæve uni-

vers af hjemløse sjæle, Eija-Liisa Ahtilas sært surrealistis-

ke fortællinger og Atlas Groups snedige spil med fakta

og fiktion. 

Hermed nogle nævnt, men mange flere glemt, hvilket

er problemet med denne metode. Helt umulig er

den især, når det som her gælder syntesen, historie-

skrivningen, den kulturelle revision. Så skal der ander-

ledes generaliseringer til, som nu følgende påstand, at

der i hvert fald er to tendenser, som har kendetegnet

kunsten de sidste fem år. 

Den ene handler om det politiskes genkomst. Om det

forhold, at kunsten nu på særlig vis synes at række ud

mod den socialitet, den er del af, med værker der er kri-

tiske eller propagandistiske eller samfundsrevsende

eller undergravende eller intervenerende eller det hele

på samme tid. Denne intensivering af det politiske blev

særlig markant på megaudstillingen Dokumenta XI i

2002, hvor krige, konflikter og globaliseringens fatale

konsekvenser blev bragt direkte ind på kunstens scene.

Intensiveringen fortsatte på Venedig Biennalen året

efter, der med titlen Dreams and Conflicts: The

Dictatorship of the Viewer heller ikke stod tilbage for at

bringe verden udenfor ind. 

Den anden tendens kan formuleres som en ny orien-

tering mod det performative. Det performative forstået

som kunstnerisk strategi, som en måde at udtrykke sig

på gennem proces frem for objekt, gennem handling
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Når kunst bliver til handling

Af Camilla Jalving



Øverst: Lise Harlev, fra serien: Everything for the first time, 2002. Plakater.
Nederst: Jesper Just, still fra: The Sweetest Embrace of all, 2004, DVD, red. 5 + 2 AP. Courtesy Galleri Christina Wilson.



frem for afbildning. Denne tendens kan ses isoleret fra

tematiseringen af det politiske, men hvad der imidlertid

er særlig interessant er, at det performative og det

politiske i mange tilfælde er tæt sammenvævede. Det

betyder, at det ikke kun er ideen om, hvad kunst kan

være, som har ændret sig, men også forestillingen om,

hvordan kunst kan være politisk.

Når Santiago Sierra sætter et par grænsevagter til at

kontrollere indgangen til den spanske pavillon på

Venedig Biennalen i 2003 og kun tillader besøgende

med spansk pas at komme ind, er det en måde, hvorpå

han gør politik til handling – ikke til ord skrevet på et

banner. Eller når Superflex på samme udstilling som et

modsvar til de multinationale producenter uddeler

GUARANÁ sodavand, produceret i samarbejde med

brasilianske bønder, er der også tale om en forskydning

af det politiske fra ord til aktion. Fra at være en repræ-

sentation, et billede af – til at være en performance i sig

selv. 

Det er det også, når Jens Haaning på Documenta XI

afspiller tyrkiske vittigheder fra et par højttalere i byen

og dermed skaber et minoritetens mod-rum lige midt i

majoritetens domæne, eller når Tania Ostojic gør sit

liv til sin kunst og sin kunst til politik, når hun i et kunst-

projekt på internettet søger efter en mand med et eur-

opæisk pas at gifte sig med. Så er det igen politik ud-

levet som performance frem for nedskrevet som slagord

på en væg. 

Det er med få ord status fra denne revisor. Kunsten er

blevet både mere politisk og mere performativ. Hvilket

til en vis grad blot er mit slag på tasken, mit blik på

verden, som kunne rettes anderledes. Men sådan er

det med synteserne – de må nødvendigvis si en hel del

afvigende fisk fra. Tilbage står kun spørgsmålet om,

hvorvidt kunsten, som Higgs ønskede det, også er ble-

vet sværere og mere kompleks siden årtusindeskiftet.

Hvis jeg havde svaret, ville jeg sige det, men jeg tror, at

lige netop det spørgsmål stadig – også i 2005 – kun

lader sig besvare af den enkelte, lige dér i mødet med

værket selv. 

Camilla Jalving er ph.d.-stipendiat ved Institut for Kunst-

og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, med et

projekt om performative strategier i samtidskunsten.
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Kultur- og oplevelsesøkonomien, drømmesamfundet,

videnssamfundet – kært kulturpolitisk satsningsområde

har mange navne. Bagved alle ligger dog forestillingen

om, at informationssamfundets afløser er ved at ind-

finde sig. 

I det nye samfund bliver ‘kompetencer’, forstået som

evnerne til at sætte faglig viden i forbindelse med øko-

nomisk indtjening, nøgleordet. Ud med akademikerens

brødløse kundskaber og ind med kaospiloterne.

Heraf følger også forestillingen om et nyt arbejdsliv:

Ud med hierarkisk ledelse, rutine-arbejde, faste arbejds-

dage og ind med den ‘holistiske leder’, projektansæt-

telser, flextid, salsa-undervisning i arbejdstiden og

Michael Laudrup og Allis Helleland som videnskabs-

minister Helge Sanders eksperter i ‘kultur- og oplevel-

sesøkonomi’.

Kulturen er ej blot til lyst – billedkunstnerens evne til

at tænke ‘kreativt’ bliver et kerne-konkurrencepara-

meter på et vestligt marked, der er oversvømmet af ens

produkter. Problemer med brandet? Hyr en kunstner!

Problemer med kommunikationen? Lej en husforfatter

til virksomheden!

En vigtig tanke i filosofien bag ‘den kreative alliance’ er,

at kunst og erhverv kan skabe en positiv synergi-effekt,

hvis der overføres kompetencer fra kunsten til erhvervs-

livet. Hvad erhvervslivet kan tilføre kunstlivet, har man

dog generelt interesseret sig langt mindre for. Måske

hænger det sammen med, at man i de kulturpolitiske

rapporter om området gør sig mange tanker om, hvad

et postmoderne arbejdsmarked karakteriseres af – ord

som ‘symbolproduktion’, ‘branding’ og ‘innovation’ fyl-

der siderne – men man udviser ikke den vaklen på hån-

den, som de fleste kunst, litteratur- og teaterteoretikere

nok ville gøre ved at skulle sætte kunstens natur på en

catchy formel. Man skriver om kunstens egenskaber,

som var de selvfølgelige og uforanderlige: Kunstneren

ses som homo ludens, den legende, kreative, let barn-

lige skikkelse, som qua sin intuitive tilgang til livet kan

lære den strikse homo economicus om fantasi, følelser

og intuition – de kvaliteter, som man forestiller sig, at

videnssamfundets virksomhed skal bruge til at sælge alt

fra sødmælk til stereoanlæg. 

Lyder dette bekendt for den kulturhistorisk uddanne-

de læser? 

Så er det muligvis, fordi denne kunstnertype hører

hjemme i den store højmodernistiske forestilling om

kunsten, som store dele af samtidskunsten og kunst-his-

torien har gjort sit bedste for at afmontere ved i stigen-

de grad at se kunstværket ikke som et autonomt ‘værk’,

men som en socialt diskursiv praksis i dialog og udveks-

ling med det omgivende samfund. Den kultur-politiske

opfattelse af dansk (samtids)kunst tilhører en svunden

tid – en tid med alpehuer, absinth og afskårne Van

Gogh-ører. Hvad dansk kulturpolitik i første omgang har

behov for er at komme ud over stereotypen: Kunstneren

som den glade provo-tosse, og kunstteorien og formid-

lerne som et unødigt ‘fedtlag’ imellem kunstner og mar-

ked. 

Det er i sig selv et paradoks, at man ikke alene i kultur-

ministeriet, men også i områdets fagorganisationer, som

fx Learning Lab Denmark og NyX, opererer med et

skarpsindigt syn på samfundets udvikling parret med et
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‘Det skulle være så godt, 
men så det faktisk skidt’

Den ‘kreative alliance’ imellem dansk kunst og erhvervsliv 

Af Merete Jankowski



kunstsyn fra anno dazumal. Men måske skulle man ikke

undre sig – det etablerede danske kunstliv har fuld-

stændigt glimret ved dets fravær i denne debat, så hvor-

dan skulle de stakkels kulturpolitikere og erhvervsfolk

vide bedre? 

Modellen for den danske ‘kreative alliance’ er på mange

måder den engelske Arts & Business-organisation, som

fødtes i 1976 på privat initiativ fra britisk erhvervsliv. Ser

man på regeringens vejledning i partnerskaber mellem

kultur- og erhvervsliv, ‘Kulturpartner’, er det tydeligt at

se, at forbilledet er den tilsvarende engelske A&B-

manual.

Under Thatchers privatisering af offentlige institu-

tioner i 80’erne, der også tildeler den i forvejen meget

sparsomme offentlige kulturstøtte nogle drøje hug, får

A&B for alvor vind i sejlene. Thatcher-regeringen afsæt-

ter store summer af risikovillig kapital til eksperimenter

på feltet, alt imens A&B sørger for at profilere sig blandt

kunstnere, som nyder succes og anerkendelse inden for

det etablerede britiske kulturliv. Således står A&B fx bag

Sam Taylor Woods udsmykning af butikskæden

Selfridges og kaffeproducenten Lavazzas sponsorat af

Barbican Art Gallery. En kernestrategi for A&B har desu-

den været altid at have en topfigur fra det private

erhvervsliv som ansigt udadtil.

Disse fire ting – risikovillig kapital, ikke kun erhvervs-

men også kunstkyndigt personale, kontakt til det eta-

blerede kunstliv, en toperhvervsmand som offentligt

ansigt udadtil – har A&B peget på som nøglerne til

deres succes. Alle disse fire ting har været fraværende i

alle initiativer på området iværksat af det danske kultur-

ministerium – og det ses: NyX – Danmarks pendant til

A&B – får en hård medfart i den evaluering som Quartz

Strategy Analysis afgav i 2004, ArtNet – kulturministeri-

ets kunstportal – er hensygnet, Learning Lab Denmark

er under politisk pres, Louiz har økonomiske problemer

og fradragsretten for virksomheders køb af kunst er iføl-

ge Told og Skat knapt blevet benyttet.

Hvad er det, der går galt – hvad kan englænderne, som

vi åbenbart ikke kan?

Man kan pege på mange ting: England har ikke den

Julius Bomholtske tradition for offentlig kulturstøtte,

som i høj grad blokerer for udviklingen af feltet her-

hjemme, vi har meget få virksomheder, som pga. den

høje virksomhedsskat har kapital til at gøre store inves-

teringer i dansk kulturliv, etc. Men det er allerede i

kunstopfattelsen, det går galt. Kunst er ikke bare kunst,

og hvad ‘kultur’ er, er ikke indlysende. Og det er heller

ikke indlysende, at erhvervslivet kommer springende

med pengepungen, blot man siger “kultur og erhverv”.

Kulturministeriet må indse, at det må kende sit marked,

før det kan navigere på det – det er trods alt, hvad

enhver handelshøjskoleelev lærer på første år.

Merete Jankowski skriver speciale om forsøg på at sam-

tænke kunst og erhvervsliv i ‘videnssamfundet’ ved

Institut for Kunst- og Kulturformidling, Afdeling for

Kunsthistorie, Københavns Universitet.
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Regeringsskiftet i 2001 fik naturligvis også betydning for

kulturpolitikken. Blandt andet fik landet en ny kultur-

minister – Brian Mikkelsen (K). Vi bad ham svare på, hvil-

ke mål han satte sig, og hvilke resultater han har opnå-

et siden sin tiltræden for tre år siden. Her er hans svar.

“Kulturpolitik er i dag meget forskellig fra for 5 år

siden,” siger Brian Mikkelsen og fortsætter: “Her tæn-

ker jeg ikke bare på konkrete forslag og love, men også

på kulturpolitikkens grundlæggende betingelser og

forestillinger. Kulturpolitik er ikke længere en samling af

smukke hensigtserklæringer og forvaltning af det

bestående. Kulturpolitik er i stedet blevet en arena, hvor

flere forskellige og uenige stemmer blander sig, og hvor

aktørerne bliver målt på deres resultater frem for på

deres intentioner.”

Hvad mener du med det?

“Jeg mener, at regeringens kulturpolitik har været med

til at fremme en udvikling, hvor kulturen ikke længere er

sentimental: Den skal ikke længere gøre os til bedre

mennesker. Hele den terapeutiske retorik er på tilbage-

tog.”

Kulturen, siger du. Det er jo et vidt begreb …

“Netop! Det gamle skel mellem finkultur og populær-

kultur bliver stadig mere flydende. Kultur er efterhånden

mange ting. Kultur er ikke alene bøger og teater, men

også film, musik, sundhed, ny teknologi, ligesom kultur

er lokaliteter, steder, der omgiver os, stemmer, der

påvirker os. Alt dette og mere skal kulturpolitikken

rumme. Vi kan ikke nøjes med en kunstpolitik for det

smalle og elitære, vi må forstå kulturen bredere. Vi må

med andre ord have variationen med, fordi virkelighe-

den ændrer sig. Hvis ikke vi fører politik i samspil med

virkeligheden, så ender vi med at føre politik for de få.

Samspillet mellem det fine og det populære interesserer

mig, og dette samspil er en af betingelserne for den

aktuelle kulturpolitik.”

Hvad bliver der så af kvaliteten?

“At støtte kvaliteten er den konservative kulturpolitiks

fornemste opgave. Det er vores kontrakt med borgerne.

Borgerne skal vide, vi ikke klatter pengene væk. De bli-

ver brugt til formål, som vi kan stå inde for. Desuden er

der ingen modsætning mellem kvalitetskriteriet og en

kulturpolitik, der når bredt ud. Ligesom vi fx stiller høje

krav til vores eliteidrætsfolk, herunder bekæmper

doping, stiller vi høje krav til de foreninger, der opnår

offentlig støtte. Her er pædofililovgivningen bare ét

eksempel. Der skal være kvalitet hele vejen rundt.

Regeringen drysser ikke bare kulturkroner ud over det

ganske land uden at blinke. Vi sikrer os hele tiden, at

niveauet holder. For borgernes skyld.”

Borgerne, siger du. Repræsenterer du ikke kulturlivet?

“Jeg repræsenterer først og fremmest borgerne. Det er

dem, der har valgt mig. Jeg er deres repræsentant.”

Hvad så med kulturlivet?

“Hvis ministeren blot gør, som de mest højtråbende kul-

turpersoner ønsker, så er folkestyret jo reelt sat ud af

kraft og ministeren gjort til en nikkedukke. En minister

må ikke blive for gode venner med kunstnerne. En

12 Kulturo nr.20/2005

Kulturpolitik

Interview med Brian Mikkelsen

Kulturpolitikkens nye betingelser



minister skal holde en vis afstand og træffe sine egne

valg ud fra de hensyn, han må tage. Kulturpolitik er en

aktivitet mellem æstetik og allehånde praktiske hensyn,

herunder hensyn til økonomien, hensyn til politiske fler-

tal, hensyn til tidsfrister. Kulturpolitikken skal i første

omgang måles på de praktiske resultater, men her står

regeringen også stærkt.”

Hvad vil du fremhæve?

“De seneste tre år har vi gennemført en lang række

gode love. Fx har vi forenklet hele strukturen for udde-

ling af kunststøtte, lettet skatte- og fradragsregler i

forbindelse med køb af kunst. Jeg mener også, at rege-

ringen har vundet en sejr på et mere ideologisk plan.

Her tænker jeg på, at den tidligere så høje mur mellem

stat og marked er faldet. Det er ikke længere sådan, at

staten er den gode og markedet den onde. Vi står nu

alle med et mere nuanceret billede. Det betyder, at

erhvervslivet bliver budt indenfor i kulturen, og det er et

kæmpe tigerspring fremad. For sammen kan kultur og

erhverv udrette mange gode ting. Jeg opfatter det som

en af regeringens bedrifter at have nedbrudt denne

mur.”

Alligevel har regeringen haft mange kritikere. Hvad er

dit svar til dem?

“Mit svar er, at vi ikke står i en kulturel nødsituation,

sådan som nogle mente for bare få år siden. Kulturen er

heller ikke et offer for udviklingen, kapitalismen eller

markedet, sådan som det tidligere hed. Dansk kultur er

ikke en truet dyreart, der skal hegnes ind. Den er måske

stærkere end nogensinde. Se f.eks. på de mange lokale

og regionale initiativer, der skyder op over det ganske

land, bl.a. i forbindelse med den særlige Provinspulje.

Eller se på kulturdebatten, som er mere levende og

spændende end i lang tid. Se på de nye talenter inden

for snart sagt alle kunstarter. Gå på museum, i biografen

eller til koncert; der er masser at vælge imellem. Og

masser af modsætninger og spændinger. Det er alt sam-

men tegn på et sundt og stærkt kulturliv.”

Spørgsmålene er ikke stillet af Kulturos redaktion, men

af en medarbejder i Kulturministeriet.
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Der var engang – i de første spæde år af et nyt årtusinde

– et regeringsskifte, og med dette fulgte en gennemgri-

bende omstrukturering af det danske kunstliv. Omkring

påsketid det Herrens år 2002 besluttede en ny borger-

lig regering sig for at ‘rydde op’ i det kulturpolitiske pul-

terkammer, og smed med letsindig hånd alt, hvad de

fandt overflødigt og ikke umiddelbart kunne forstå, ud i

en stor container. Derefter samlede de det, der var til-

bage, i en centralistisk struktur, som skulle styre den ure-

gerlige kunst efter østeuropæisk forbillede: en kunststy-

relse. Styrelsen skulle dele og herske ud fra en naiv tro

på en uproblematisk fusion af statsstyring og markeds-

kræfter, populisme som et kvalitativt aspekt og  kun-

steksport efter samme kriterier som bacon, feta og

andre fedende produkter.

“Vupti” sagde sanitørerne under oprydningen i 2002,

og der lå med ét de 2-årige igangsætningsstipendier i

affaldscontaineren sammen med Center for Dansk Bil-

ledkunst, hvormed internationale retningslinier, der sig-

tede mod reel udveksling på kunst- og kulturområdet,

ligeledes befandt sig blandt affaldet. Containeren kom

mere og mere, efterhånden som oprydningen skred

frem, til at indeholde den måske eneste minimale mulig-

hed for faktisk dynamik og udveksling i det danske

kunstliv, der på daværende tidspunkt eksisterede. Ikke

fordi den danske kunstverden dengang var præget af

reel alsidighed endsige demokrati og gennemsigtighed

– bevares – men gjorde man sig umage, kunne der blive

ryddet så grundigt op, at de unge kunstarbejdere helt

og holdent ingen muligheder havde for at søge midler

til deres praksis; hermed kunne man ekskludere de unge

ballademagere, internationale kunstnere og andre

gøglere fra det gode danske kulturmarked for i stedet at

koncentrere sig om god, gammel, dansk, populær

Kvalitet. Thi det er, hvad der er væsentligt i Kunsten.

De flittige sanitører syntes, de havde gjort et gedigent

stykke arbejde ved deres oprydning og satte sig mage-

ligt til rette ved påsketaffelet med den fornemmeste stol

reserveret til deres nye ven God Dansk Kvalitet! Et

begreb, de ganske vist ikke kunne definere, men som de

i stedet erklærede indiskutabelt. Ja, et begreb ingen

reelt vidste, hvad var, men som bedre kunne beskrives

gennem sin negation: ung kunst, eksperimenter, interna-

tional udveksling, ligestilling (hvad pokker skal man med

det i kunstverden), kompleksitet (det er for besværligt)

og tankevirksomhed (det tager for lang tid). Men dette

var nu alligevel for mange antonymer at påsætte det

gode Kvalitetsbegreb – det tog for lang tid at remse dem

alle op. Sanitørerne tænkte over dette, så det knagede i

hele påskebordet, til en af de førende, General M, fik

den fremragende idé at samle det hele under en hat (thi

det var han glad for) med ordet ‘fedtlag’. Det kunne jo

betyde hvad som helst, og man kunne sige det allegro i

samme åndedrag, som man vendte det hvide ud af øjne-

ne – og så kunne alle hastigt komme videre til at skåle i

snaps med de gyldne bægere ved påskens højbord. Og

det gjorde de så: “fedtlaget skal væk”, sagde de alle i

kor – trods de vidste, at smagen sad i fedtet, og at dette

var en væsentlig ingrediens i påskebordets slaraffenland

– og de klinkede stolt bægerne sammen. De var glade

for deres forgyldte bægre, sanitørerne, de var nemlig

pæne og gamle, og de gav en god klinkelyd, når man

koket stødte dem sammen – så blæse være med, at

snapsen i dem smagte af metal.
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Det kunstpolitiske påsketaffel
En utrolig, men sand historie om begyndelsen på 

et nyt årtusinde  i dansk kunst- og kulturpolitik 

Af Karin Hindsbo, formand for UKK



Men så skete der noget i det ganske kunstland. Nogle

unge kunstarbejdere fik nok af det lille selskab ved det

firkantede bord med kandelabre, sildemadder og andre

kvalitative danske rekvisitter. Det hele startede med en

lang række gækkebreve til General M – thi det var jo

omkring påske – og de demonstrerede også, det var

ganske vidst. Mage til løssluppet anarki midt i frokosten

havde de ophøjede sanitører aldrig kendt mage til.

Noget måtte gøres for at bevare madroen: Center for

Dansk Billedkunst blev på forkrampet vis indlemmet i

den fine centralistiske struktur. Men de kunstfaglige

ansatte blev naturligvis sat til kun at administrere, ikke

formidle og producere, for de skulle jo nødigt begynde

at tænke selv. 

Men de unge var stadig ikke tilfredse efter disse sid-

ste krampetrækninger fra sanitørerne. 

Nej, de unge var egentlig efterhånden meget vanske-

lige at tilfredsstille. De havde fået nok af uigennemsig-

tighed og mærkværdige lyssky frokosttafler med en

dagsorden sat af den udefinerbare Hr. Kvalitet og andre

høje Herrer; General M hjalp reelt blot til at fylde den

sidste dråbe ildesmagende snaps i de forgyldte bæge-

re. De unge oprettede en forening på tværs af fag-

grænser; en forening der specifikt skulle være talerør for

de unge, hvorfor der blev oprettet en faglig alders-

grænse på 15 år og som en af sine målsætninger havde

ligestilling i kunstverden i forhold til både køn, praksis

og alder og dermed ville insistere på mangfoldighed; en

forening der krævede gennemsigtighed i kunstlivets

struktur, og som stræbte efter dynamik og udveksling

også i det internationale kultursamarbejde; en forening

der fokuserede på den ændrede formidlerrolle såvel

som den ændrede kunstnerrolle (og yderligere noget så

uhørt som løn til billedkunstnere og endda løn og mulig-

heder generelt for kuratorer); og som i det hele taget

krævede nutidskunsts potentiale anerkendt i samfundet

såvel som i kulturpolitikken. 

Vi unge kunstarbejdere gider kort sagt ikke længere

stå frysende udenfor og gennem et vindue betragte

påsketaffelet udfolde sig, som enhver anden lille pige

med en svovlstik, men ønsker at bryde gennem barrie-

ren og ændre selve vilkårene for bordet, dets medvir-

kende, dets opdækning og den metallisk smagende

mad og drikke. 

Det nye årtusinde vil i kunstverden på det politiske

plan (og en række andre) af os blive indledt med en lang

stædig kamp mod indædte, eksklusive og uforklarlige

figurer som Hr. Kvalitet, Hr. Populisme og andre

Monsieurer, der sidder og smæsker sig ved højbordet,

til fordel for indlemmelse af de for kunstpolitikken mys-

tiske og fremmede personager som demokrati, interna-

tionalisering og ligestilling. Den sidste svovlstik skal her

ikke bruges på at varme os selv momentant, men til at

sætte ild til det ganske påsketaffel. 

UKK – Unge Kunstnere og Kunstformidlere – er en for-

ening skabt efter en protestaktion mod kulturministe-

rens nedskæringer og omstruktureringer af kunststøt-

ten, der især ramte unge kunstnere. De unge kunstnere

og formidlere sendte ministeren gækkebreve, som han

– uvidende om deres eksistens – ikke gættede, hvorfor

de troppede op i ministeriet for at få deres påskeæg. Se

www.ukk.dk.
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Det er påfaldende, at de musikalske milepæle stod tæt

i de gyldne 1990’erne, mens man slet ikke i samme grad

kan finde toneangivende stemmer og udgivelser på

denne side af årtusindskiftet. Historien er altid svær at

overskue, når man står midt i den, men alligevel er det

oplagt at spørge: Hvor er nutidens svar på Nirvanas

Nevermind, Becks Odelay, Massive Attacks Blue Lines,

Aphex Twins Selected Ambient Works 85-92 og Blurs

Parklife?

Forklaringen er næppe, at den musikalske nysgerrig-

hed og virkelyst er gået i stå. Tværtimod er der aldrig

udkommet så meget musik, efter at produktion og dis-

tribution i princippet er blevet hvermandseje med com-

puter, lydkort, virtuelle instrumenter og prisbillig inter-

netdistribution. 

Musikerne har fået deres fulde frihed til at skabe.

Udover en bølge af glade amatører, har det medført nye

udtryk især fra 1988-98 inden for den elektroniske

musik, som er lettet for rutiner, regler og traditioner –

livekoncerter, håndværk, popmelodi. Men nok så

bemærkelsesværdigt er det, når teknologien spiller

sammen med traditionerne – som eksempelvis hos Björk

– at nutidens mest interessante musik opstår.

Denne nye underskov har endnu ikke kunnet

manifestere sig på det musikkulturelle landkort. Ud

over serieproducerede og let forgængelige boybands

og popsangerinder har de seneste års udgivelser været

præget af tilbageskuende, romantiske og nostalgiske

strømninger som americana, electro clash og garage-

rock, der er en ny generations bud på traditioner inden

for idiomer som amerikansk folk, country og rock, britisk

electropop og punk og den bølge af rå rhythm’n’blues-

baseret rockmusik, der blev anført af navne som Iggy

Pop & The Stooges og MC 5 i 1960’erne. 

Et tilbageblik på rockhistorien peger på, at den

nyskabende rock kommer fra alle andre steder end de

etablerede kulturinstitutioner – undervisning, mainstre-

am-medier og pladeselskaber. Men det er ligeså sikkert,

at rockmusikerne af i dag må indgå en nødvendig sym-

biose med pladeselskaberne; at de fire store globale

pladeselskabers (Universal, Warner, EMI og Sony-BMG)

videredistribution og massive markedsføring som de

eneste kan skabe de afgørende musikalske milepæle;

og at selskabernes aktive medvirken og musikernes

bevidsthed om salgspotentiale ikke nødvendigvis er en

hæmsko for fuld kreativ styrke. Eksempelvis Nirvana,

hvor hovedpersonen Kurt Cobain i hele sin korte karrie-

re fra 1988-94 skabte sin musik i krydsfeltet mellem støj

og pop, gjorde oprør mod Seattlescenens tunge metal-

lyd, men endte med at vende sig mod den succes, der

var indbygget i hans umiddelbart iørefaldende popme-

lodiske strukturer og den vældige eksponering via det

multinationale selskab Warner og MTV, som Cobain selv

ønskede i første omgang.

Denne livgivende forbindelse mellem rockens kreative

undergrund og den store kommercielle markedførings-

muskel har i de seneste år været klippet over. Dels fordi

de fire dominerende multinationale selskaber, som

panikreaktion på et nedadgående pladesalg har skilt sig

af med en stor del af de kunstnere og alternative plade-

selskaber, de opkøbte i løbet af 1980’erne og

1990’erne. Dels fordi reaktionen på både forbrugernes

og musikernes kreative brug af den nye teknologi har
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Rock’n’roll cyberspace
Fremtiden har endnu ikke indfundet sig i rockmusikken

Af Per Reinholdt Nielsen



været mødt med kraftig modstand, lovgivning og

almindelig træghed fremfor forståelse for de kunstneris-

ke muligheder i sampling og det kommercielle potenti-

ale i at udvikle nye medier.  

Det ser ud til, at man kan lokalisere en række overord-

nede træk, som påvirker rockmusikken og er med til at

udvikle den. Der har gennem hele rockhistorien været

en dynamik mellem mainstream og undergrund.

Afgørende nye genrer, der er vokset frem fra neden,

såsom rock’n’roll, folk- og syrerock, punk, støjrock,

grunge og britpop kan alle forstås som direkte reaktio-

ner på tidens dominerende lyd og attitude.

En anden afgørende katalysator er den musikteknolo-

giske udvikling. Hvilke kunstneriske muligheder eller

begrænsninger teknologien giver musikerne. Jimi

Hendrix sprængte rammerne for den elektriske guitar,

og 1980’ernes housemusikere anvendte tromme-

maskiner, der oprindeligt var fremstillet som rigide

rytmemaskiner til øvebrug, som originale lydkilder og

lokomotiviske grooves. Björk, Aphex Twin med flere

udforskede det musikalske cyberspace, da computeren

kom på banen både som værktøj for komponister og

som indspilningsstudie.

Naturligvis spiller mange, mange andre faktorer ind,

og ethvert forsøg på at sætte en struktur på rockmusik-

kens udvikling overhales næsten altid af den langt mere

komplicerede virkelighed. Hvem havde eksempelvis

kunnet forudse, at 11. september og det tvivlsomme

amerikanske præsidentvalg for fire år siden igen ville

give rockmusikken en troværdig politisk stemme?

Samfundsforhold, nye kulturelle strømninger og

ændringer i mediebilledet spiller bestemt en rolle. Der

er dog ingen tvivl om, at computeren som både instru-

ment og underholdningsmaskine – med tanke på de

igangværende strukturændringer med en voksende tra-

fik af både ulovlige og lovlige lydfiler på internettet

som et supplement til salg af musik i fast fysisk form og

den omfattende debat, de mange politiske indgreb om

omlægninger i branchen – er den afgørende faktor i

disse år. Hvis rockhistorien former sig i brud, og

rock’n’roll, syrerock, punk, hip hop og techno, som

rebelske ungdomskulturer udgør nogle af de mest mar-

kante punktnedslag i de sidste 50 års musik, så er det

sampling, digitalisering og fildeling, der er nutidens

rockrebeller. Fremtiden tilhører de musikere og entre-

prenører, der kan omfavne disse instrumenter, indarbej-

de menneskelige elementer i teknologien og bruge

maskinerne kreativt. Processen har været i gang i adskil-

lige år, og at fremtiden endnu ikke har indfundet sig i

rockmusikken må i høj grad tilskrives branchens egne

tunge forsvarsmekanismer mod at træde ind i et nyt

årtusinde, hvor gamle værdier – eksempelvis ophavsret

– måske viser sig ikke at være så meget værd.

Per Reinholdt Nielsen er journalist og bibliotekar. Han

har skrevet om rockmucik i flere bøger siden 1982 i bl.a.

Information, Politiken og Berlingske Tidende. Er nu til-

knyttet Weekendavisen.
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En af mine gode venner er musiker. For at få styr på de

evigt aggressive nullermænd har han hyret en rengø-

ringskone, hvilket kunne tyde på, at det går ganske godt

med pladesalget. Eller gør det nu også det? Da min ven

for noget tid siden netop havde udgivet en ny cd, tilbød

han sin rengøringskone et gratis eksemplar. Hun rystede

imidlertid smilende på hovedet og sagde med den stør-

ste selvfølgelighed: “Den har jeg da allerede fået

brændt – den er smaddergod”. Ros er jo altid kærkom-

men, men det er alligevel påfaldende, hvordan der her

på ingen måde blev lagt skjul på, at ophavsretsloven

uden større kvababbelser var blevet overtrådt, idet

hovedparten af os nok ville undlade at omtale udåden

direkte over for den udgivende kunstner. Ikke desto

mindre har rigtig mange mennesker ulovligt kopierede

cd’er stående på hylden derhjemme, og det er sjældent

noget, man er bleg for at indrømme. Men hvorfor have

en lov, der i vid udstrækning forbyder fremstilling af

digitale kopier, når alle alligevel bryder den?

Det stadigt stigende antal piratkopier har blandt andet

resulteret i, at man nu kun skal sælge 20.000 eksempla-

rer af sin cd i Danmark for at få en guldplade mod tidli-

gere 25.000, da det efterhånden var blevet nærmest

umuligt at få guld, med mindre man hed Madonna eller

Kim Larsen. Dette kan blandt andet ses som et udtryk

for, at lovgiver, trods flere lovændringer, har vanskeligt

ved at klare den nye udfordring af den intellektuelle

ejendomsret, som de digitale medier udgør.

Ophavsretsloven ændres år efter år, og adgangen til at

foretage kopiering til privat brug indskrænkes i takt her-

med. I dag må man kun fremstille digitale eksemplarer

af cd’er, dvd’er og edb-programmer til sig selv og sin

husstand, og det er ikke tilladt at kopiere en cd, som

man har lånt af en ven eller på biblioteket. Det er såle-

des kun lovligt at brænde en cd, hvis man selv ejer ori-

ginal-cd’en.

Spørgsmålet er imidlertid, om disse lovændringer i det

hele taget nytter. Pladesalget falder fortsat støt, selvom

musikbranchen med hjælp fra Folketinget, domstolene

og AntiPiratGruppen gør, hvad den kan for at stoppe

piraterne. Sidstnævnte er en sammenslutning af film- og

musikbranchen, som bekæmper ulovlig kopiering og

distribution af film- og musikværker, og som faktisk har

formået at øge fokus på problemet ved blandt andet at

føre en række erstatningssager mod piraterne (se

www.antipiratgruppen.dk). Ikke desto mindre ligner det

et sisyfosarbejde, når den generelle holdning hos dan-

skerne synes at være, at det er helt i orden at kopiere

digitale musik- og filmværker. AntiPiratGruppen har i

øvrigt for nylig fået kompetent modspil af Piratgruppen,

der på deres hjemmeside efter eget udsagn “er startet

for at støtte alle dem som i modstrid med herskende

opfattelser om ophavsret kopierer og spreder kultur

frit” (se www.piratgruppen.dk).

Begrundelsen for ophavsrettens eksistens er især, at der

skal være et incitament for kunstneren, forfatteren, m.v.

til at skabe værket i form af, at han/hun efterfølgende

kan høste frugten af sin indsats. Mod ophavsretten

fremføres ofte, at det i realiteten ikke er skaberen af

værket, som tjener pengene, men derimod de penge-

stærke plade- og filmselskaber. Man kan erklære sig

20 Kulturo nr.20/2005

Musik og jura

Hvad skal vi med en lov, som alle overtræder?
Dansk ophavsret i den digitale reproducerbarheds tidsalder

Af Jesper Lykkesfeldt 



enig eller uenig i, om ophavsretten skal bestå, udvides

eller indskrænkes. Faktum er, at ophavsretten synes at

kæmpe en håbløs kamp mod de digitale medier, og at

lovændringerne ikke har det tilsigtede resultat.

Men hvis lovændringer ikke er løsningen, hvad skal vi så

bruge dem til? Burde lovgiver ikke bare tillade digital

kopiering, når nu det lader til at være ønsket fra den

brede offentlighed? Hertil kan man anføre, at lovgiv-

ningen ikke nødvendigvis alene har til formål at regule-

re samfundet. Lovgivning kan også indeholde et politisk

budskab. Selvom en lovændring ikke har en umiddelbar

effekt i form af en adfærdsændring, kan den have en vis

normdannende effekt, idet lovgiver melder klart ud, at

samfundet ikke accepterer en udvanding af kunstneres

rettigheder til deres egne værker ved fremstilling af

ulovlige digitale kopier. Om det så er plade- og filmsel-

skaberne, der i realiteten skummer fløden, skal jeg ikke

komme nærmere ind på. Ligesom mange mennesker

uden større moralske skrupler fremstiller ulovlige digita-

le kopier, arbejder mange også sort, selvom det strider

mod den danske skattelovgivning. Igen er budskabet fra

det officielle samfunds side dog klart: at udføre sort

arbejde er ikke tilladt. I Sverige har man valgt at gøre

det ulovligt for kunderne at gå til prostituerede.

Forbudet ser rent faktisk ud til at have en vis effekt, men

det vil dog næppe afholde hverken prostituerede eller

kunderne fra at fortsætte det ulovlige samvær. Med

vedtagelsen af loven har det svenske samfund imidlertid

gjort opmærksom på, at selvom prostitution efter sigen-

de skulle være verdens ældste erhverv (hvad med land-

manden?), så vil man ikke længere acceptere denne

udnyttelse af kvinder. Selvom effekten af vedtagelsen af

en lov ikke altid har lige stor effekt, kan signalværdien

altså være overordentlig vigtigt. Den seneste lovæn-

dring vedrørende privat eksemplarfremstilling af digita-

le værker lader ikke umiddelbart til at kunne stoppe

piratkopieringen, men det afgørende er, at det officielle

samfund har givet sin mening til kende.

Jesper Lykkesfeldt er cand.jur og BA i Litteraturviden-

skab.
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Hvordan lyder en havfrue, der synger?

Dette enkle spørgsmål ledte den danske lydpioner Else

Marie Pade på sporet af den elektroniske musik i

Danmarks Radios studier i midten af 1950’erne. Den

færdige lyd, der blev svaret på hendes spørgsmål, blev

skabt som blanding af elektronisk frembragte sinusto-

ner, dvs. enkeltstående frekvenser uden overtoner (som

klartonen i ældre telefoner) og støj, (som lydordet

[schhhhhhh]), og et par spolebåndoptagere, hvorigen-

nem disse to ingredienser blev omhyggeligt doseret og

blandet. Resultatet blev en besnærende havfruesang,

der ledsagede en oplæsning af scenen i H.C. Andersens

eventyr Den lille havfrue, hvor de tre havfruesøstre sti-

ger op fra havbunden. 

I dag, 50 år efter, sidder mange lyddesignere inden for

computerspilsbranchen og stiller sig selv lignende

spørgsmål, som ‘hvad er lyden af et spøgelse, der græ-

der?’ eller ‘hvordan kan jeg bryde monotonien i denne

uvejrsstemning, når spilleren 2. eller 3. gang vender til-

bage til det samme sted på banen?’ Selvom spørgsmå-

lene om opfindsomhed og variation på lydsiden har

været aktuelle siden massemediernes fremkomst, så

kræver ovenstående udfordringer alligevel en

retænkning af begrebet lyddesign i forhold til den umid-

delbart foregående periode fra 1990-2000. 

I 1990 skete der nemlig et afgørende vendepunkt med

den digitale samplers masseudbredelse og etableringen

af computeren som et kompositionsredskab for genera-

tionen af labtop-kunstnere. Alle musikinteresserede fik

mulighed for at udtrykke sig musikalsk uden brug af

håndspillede instrumenter. Med denne demokratisering

fulgte imidlertid også en række begrænsninger i pro-

cessorkraft, dataoverførsel og højttalerstørrelse, der

indsnævrede de udøvendes kreative rum og fik afgøren-

de konsekvenser for den lydlige referenceramme som

etableres hos almindelige lyttere og forbrugere. 

1990’ernes begrænsende teknologier

En helt fundamental præmis, som adskiller de digitale

lydmedier fra de tidligere analoge medier som spole-

båndoptager og pladespiller, er, at lyd i digitale medier

ikke er knyttet til en fysisk prægning i et materiale, men

skal oversættes til talkoder for at kunne behandles og

udveksles mellem computere og andre digitale enheder.

Dette var en proces, som i starten af 90’erne pressede

de tidlige og forholdsvist begrænsede digitale teknolo-

giers processorkraft i knæ og tog lang tid. Det var der-

for afgørende, at datamængden, der specificerede

lydens bestanddele, blev minimeret – særligt når det

gjaldt den begyndende lyd til internettet og lyddesign

til mobiltelefoner med lille processorkraft. 

Lyden var derfor nødt til at være stærkt komprimeret,

dvs. at en stor del af de frekvenser, der i den analoge

lydverden bidrager til lydens finere nuancer, blev skåret

væk. Længere lydforløb måtte skabes af loops, dvs.

identiske gentagelser af den samme korte lydbid i ste-

det for længerevarende optagelser af en håndspillet

repetition med organiske variationer. Minimale højttaler-

enheder i mobiltelefoner og pc-højttalere gav ringe

vilkår for at afspille bas og diskant og afgrænsede i prak-

sis det musikalske klangrum til mellemtoneområdet.
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Mellemtoneæstetik

Resultatet var, at de fleste digitale medier fyldtes med

monotone, éntonige jingles i en ‘pappet’ lydkvalitet,

fordi pladsen til kunstnerisk eller bare længerevarende

lydforløb var en teknisk umulighed. ‘Funktionalitet’ og

‘forståelighed’ blev eneste succeskriterier. 

En hel generation af forbrugere og lyttere er vokset

op i denne periode og har haft denne form for lyd som

reference i deres interaktioner med nye digitale medier.

Dette er ikke et hjertesuk, men blot en konstatering af,

at det, man kunne kalde en komprimeret mellemtone-

æstetik, er blevet en velkendt sound i forbindelse med

hverdagsinteraktioner med telefoner, pengeautomater,

kasseapparater, internet og computer. 

Lyd var lavstatus

En medvirkende årsag til at lyddesign i digitale medier i

bedste fald har været uinteressant, i værste fald uudhol-

delig op gennem 90’erne er, at medie- og webbranchen

har været domineret af grafikere og ingeniører, der skul-

le udvikle lyddesign uden at produktet blev dyrere.

Denne lavstatus for lydarbejdet har gjort det fuldstæn-

dig uinteressant for professionelle musikere, kompo-nis-

ter og tonemestre fra film og musikbranchen at beskæf-

tige sig med lyddesign, dels fordi de kunstne-riske og

kreative muligheder har været stærkt begrænsede pga.

teknologiens manglende kapacitet, dels pga. manglen-

de budgetter til at aflønne lydarbejdet ligeså professio-

nelt som grafisk design og tekst.

Nye potentialer åbner sig

I de seneste år er lyd i digitale medier imidlertid blevet

et stadigt stigende interesseområde, hvor høje kvalitets-

kriterier for udformning og sammensætning igen bliver

krumtappen og spiller en afgørende rolle i forhold til

etablering af stemning, funktionalitet og oplevelse. Flere

forhold gør sig gældende i denne positive udvikling. 

For det første er de teknologiske rammer omsider ved

at være på plads til håndtering af lydfiler med så store

datamængder, at man kan begynde at forholde sig til

lyddesignets finere æstetiske nuancer. For det andet er

lydbudgetterne i spilfirmaer steget i takt med at forbru-

gernes ører langsomt er blevet åbnet for, at lyd til spil

ikke nødvendigvis kun behøver at være monotone jing-

ler og bip-lyde. Det samme gælder virksomheder inden

for den etablerede industri, der nu begynder at efter-

spørge den auditive udgave af deres værdier eller et

lydlogo til hjemmesiden og sætter penge af til denne

opgave. Professionelle musikere vender sig derfor i sti-

gende grad mod branchen for lyddesign og bidrager

med ideer til udviklingen af nye spil og formidlings-

koncepter på lige fod med tegnere, grafikere og

tekstforfattere. Alt i alt lover denne udvikling godt for

fremtidens lyd til mobiltelefoner, e-læringsprodukter og

internetsider.

Fra at have enlige svaler som komponisten Else Marie

Pade, der gav stemme, stemning og liv til overnaturlige

fantasifigurer via elektroniske teknologier og klange

i 50’erne, har vi i dag en hel sværm af nystartede lyd-

designvirksomheder. Her arbejder laptopmusikere og

programmører sammen om at udvikle adaptive og

interaktive lydlandskaber, hvor brugeren hele tiden

orienterer sig ved hjælp af lydbilledets informationer og

foranderlighed. 
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Drømmescenariet, som stadig lader vente på sig, er

selvfølgelig, at forbrugerne bliver lige så kritiske i for-

hold til kvaliteten af produkters lyddesign, som de er

med det fysiske og funktionelle design, dvs. at de væl-

ger nogle produkter fra og andre til efter en bevidst og

kvalitetsbetonet stillingtagen til lyden. 

Danmark har potentialet til at indtage en førerposi-

tion, hvis den lange tradition inden for elektronisk lyd-

design på universiteter og i musikindustrien føres sam-

men med underskoven af lap-toptalenter. Dette vil give

et stærkt udgangspunkt for at lade innovativt og funk-

tionelt lyddesign til nye digitale medier supplere

Wegnerstole og PH-lamper som en værdig repræsen-

tant for dansk designtradition i udlandet.

Henriette Moos er videnchef i Diginet – Øresund

(www.diginet.org), et netværk mellem universiteter og

erhvervsliv inden for oplevelsesindustrien og ekstern

lektor i lyddesign på IT-Universitetet.
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September 2001
Top 10 Declining Queries

1. aaliyah
2. powerball
3. code red virus
4. mariah carey
5. baycol
6. N503is
7. travel
8. lisa harrison
9. american pie 2
10. etna

September 2001
Top 10 Gaining Queries

1. nostradamus
2. cnn
3. world trade center
4. osama bin laden
5. taliban
6. afghanistan
7. nimda
8. american flag
9. bbc
10. fbi

Google Zeitgeist



Digitale fortællinger er historier, der udnytter compu-

terens muligheder for at linke, programmere og omfor-

me en fortælling, ofte med aktiv indsats fra brugeren.

Hvorfor er digitale fortællinger interessante? Hvis

paperbacken lever, e-bogen er død, og underhold-

ningsindustrien alligevel er overtaget af visuelt forføren-

de computerspil, hvorfor så (stadig) beskæftige sig med

noget så perifært som historier eller poesi, der skønt i

medieret digital form, stadig først og fremmest er båret

oppe af ord? Fordi man i den digitale litteratur kan iagt-

tage, hvordan behovet for at udtrykke sig kunstnerisk

‘på skrift’ – at videreformidle og viderefortælle erfaring

og følelser primært gennem brugen af ord – flettes sam-

men med en udforskning af teknologiens muligheder,

eksempelvis det nye alfabet af udtryksmuligheder, som

en given form for software stiller til rådighed for forfat-

teren. Vi kan her helt konkret iagttage, hvordan kunst og

teknologi kan eksistere i et symbiotisk forhold, hvor de

til stadighed suger næring fra hinanden.

Da de digitale fortællinger trådte deres strømførende

barnesko i slutfirserne, blev hovedparten af den finere

digitale litteratur stadig udgivet på disketter, ofte desig-

net med værktøjet Storyspace, der gjorde det muligt for

forfatterne at skabe komplekse hypertekstuelle link-

strukturer uden selv at skulle kode dem. I dag er det

generelt internettet som teknologi – den mulighed det

giver en forfatter for at sammenkoble, linke og bogsta-

velig talt netværke sin tekst med et utal af andre tekster,

der påvirker og former de digitale fortællinger. En ny

bølge af netbaserede værktøjer, i form af det såkaldte

‘sociale software’, synes at tegne fremtiden. Socialt soft-

ware er programmer, der tillader en bruger automatisk

at skabe hjemmesider, profiler, dagbøger o.lign., hvor

andre læsere kan efterlade synlige kommentarer, og

hvor man ubesværet kan linke til andre skribenter, eller

f.eks. automatisk gøre opmærksom på, når andre linker

til ens tekster. Med værktøjer som disse bliver vi alle i sti-

gende grad aktører på skift i et kulturelt rum, hvor alle

er gensidigt forbundne; vi påtager os, afhængig af hvor

og hvornår i det skrivende netværk vi befinder os, en

række forskellige roller: udgiver (linkmager), kritiker,

skribent og læser.

Selvom værktøjer som disse ikke nødvendigvis er

udviklet med det formål at skabe litterære fortællinger,

er det tydeligt at se, at også den kunstneriske form for

kommunikation under påvirkning af denne slags softwa-

re bliver mere og mere netværket. Vi må, også som for-

skere, forstå, at den digitale fortælling bliver mere og

mere udflydende som enhed: den bliver fra starten et

netværk, hvor der er konkrete forbindelser, udvalgte

links ud af og ind i det vi førhen kaldte eet værk, både i

selve teksten og uden om den. Måske opstår og fødes

den ligefrem med input hentet ind fra resten af nettet –

som en slags collage af andres tekster, der dermed går

hen og bliver en ny tekst i sig selv, og hvor det er selve

udvælgelsesprocessen, der skaber værkets kunstneriske

identitet. Måske opløses den ligefrem fra starten i atom-

are dele, der distribueres ud over hele nettet/verden

som i den ‘distribuerede roman’ Implementation

(Montfort & Rhettberg 2003-2004), der består af en

masse små tekstbidder, som læserne kan printe ud som

klistermærker, sætte op i byrummet, fotografere og

herefter sende ind til romanens website (www.imple-

mentation.com), hvor man kan forsøge at sammenstyk-
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ke romanen ved at læse og skabe mening i alle de ind-

sendte tekstfotografier.

Der ser ud til, at skrift og socialitet i online sammen-

hænge i stigende grad filtres ind i hinanden: hvem vi er,

og hvad vi skriver, defineres af de forbindelser, vi indgår

med andre steder, værker eller mennesker, der også er

online. Tag f.eks. et sted som www.digte.dk, der er et

glimrende eksempel på, hvordan folks skrivelyst kombi-

neret med et stykke socialt software (det program og

den database, der danner grundlaget for sitet) på en

gang giver grobund for øget kreativitet og socialt sam-

vær om en fælles interesse. Her er man ikke længere

Palle-digter-alene-i-verden, men en del af et digterfæl-

lesskab, hvor folk (gerne under pseudonym) konstant

kommenterer, kritiserer, anbefaler og ‘resampler’ hinan-

dens værker. Sitet indeholder p.t. mere end 150.000

digte og bruges af omkring 9600 aktive forfattere, og

surfer man rundt der et stykke tid, fornemmer man, at

folk ikke blot skriver, de nærmest lever i denne virtuelle

storby af netværket tekst. Man kunne også kalde denne

verden for et økosystem, der eksisterer i kraft af et

underforstået livsprincip, der er bygget på den simple

præmis, at “hvis jeg linker til dig, linker du til mig, og på

den måde er der flere, der læser vores digte”.

Et mere generelt fænomen som webloggen  – i folke-

munde blog – der har været i hastig vækst de sidste par

år (blandt andet i kraft af værktøjet Blogger), er et andet

interessant eksempel på, at man som netskribent i sti-

gende grad definerer sig i forhold til et netværk af med-

læsere eller medskribenter. Webloggen er en webside,

der udgøres af hyppigt daterede indlæg (eller ‘poster’),

der optræder i omvendt kronologisk rækkefølge – det

er med en vis berettigelse, at man sammenligner den

med en dagbog. Enhver weblog med respekt for sig

selv må i 2005 naturnødvendigt have en kommentar-

funktion, så andre læsere kan kommentere ens indlæg,

en link-liste, hvor man peger på egne favoritblogs, og –

hvis man er blandt de mere teknologisk avancerede – en

‘track-back’ funktion, der gør det muligt at linke til sites,

der har linket til ens seneste blog-indlæg osv. osv. Som

skribent defineres man altså i høj grad af det netværk af

link, man forstår at iscensætte sig selv i forhold til.

Man kan givetvis sætte spørgsmålstegn ved, om den

almindelige weblog er en fortælling, men webdagbo-

gens mange ord er dog stadig udtryk for en genfortæl-

ling af ens eget liv – det fortællende øjeblik er bare

blevet rykket væsentligt meget tættere på det opleven-

de øjeblik, helt indtil det mikrodefinissimale sekund,

hvor de bliver ét; når skribenten ‘live-blogger’ fra det

sted, hvor hun befinder sig. Dette forsøg på at dele

øjeblikket med os andre er en form for aktivitet, der nor-

malt tiltrækker en del læsere. 

Det er tillige tankevækkende, at ‘blogosfærens’ mest

læste – og ofte ‘hypet’ linkede – hubs er de gode blog-

historier, hvor der kan sættes en vis tvivl ved, om det

fortalte er fakta eller fiktion, skrivekunst eller bare kvali-

ficerede skriblerier. Eksempler er her She’s a flight risk,

en dagbog skrevet af en påstået ‘international fugitive’

kaldet Isabella (http://shes.aflightrisk.org/) eller Belle de

Jour – a diary of a London Call Girl (www.belledejour-

uk.blogspot.com/), der nu også er udkommet som bog.

Webloggen kan, hvis man påkalder sig den rette linkop-

mærksomhed, altså være en indgang til den mere tradi-

tionelle form for litterær berømmelse for dem, der har
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ambitioner i den retning, samtidig med at værker som

disse først og fremmest hævdes at blive til, fordi de folk,

der skriver dem, har et behov for at skabe et socialt net-

værk eller en anerkendelse, som de, her i kraft af deres

‘erhverv’, ikke vil kunne få andre steder.

Skal man pege på, hvad der sker med de digitale for-

tællinger i resten af dette årti, så bliver det i fremtiden

sandsynligvis først og fremmest kunstnerens evne til,

ved hjælp af teknologien, at skabe et stadigt større so-

cialt netværk af online brugere og linkede venner, der

afgør, om den enkelte digitale fortælling er hot or not.

Lisbeth Klastrup er adjunkt ved Institut for Digital

Æstetik og Kommunikation ved IT Universitetet. Hun har

skrevet ph.d.-afhandling om online-verdener og -fortæl-

linger og er medstifter af Elinor, et forskernetværk for

Elektronisk Litteratur i de NORdiske Lande (se www. eli-

nor.nu).
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- Mme Veuve Debladis, née Robin, belle-mère
de Gaston Pouzin, président de la chambre des
avoués à la cour d’appel, sœur de Mme la
Comtesse Auguste de Las-Cases et tante du
Comte Emmanuel de Las-Cases, est décédée
hier, en son domicile, 16 Avenue de l’Opéra.
Les obsèques seront célébrées demain, 
vendredi, à midi, en l’église St.-Roch.
L’inhumation aura lieu au Père Lachaise.

L’Echo de Paris, 3. januar 1901

Frem i tiden 
Vi markerer det nye årtusinde med en gravskrift. De
brugte århundreder er taget af tidens hånd, og vi sæt-
ter dødsannoncer i avisen for at minde hinanden om
det nyes kommen. Årtusindskiftet er en nyfødt:
huden er rynket og rød efter 9 måneder i livmoderens 
kropsvarme væske. Kroppen tæller tiden efter en
rytme, der ikke er synkron med vore hjerners. Celler
og knoglevæv fornyes, mens kroppen forandrer sig.
Børn får vokseværk. En mælketand titter frem, mens
den gamle mand synker sammen i ryggen. Når krop-
pen bliver kultur, indskrives dens livsur i en anden
strukturel orden. Vi tæller dagene i selvstændige
enheder, små geometriske kasser, vi kan sætte oven
på hinanden som byggesten til et mægtigt babelstårn.
Optællingen giver mulighed for at skabe fortid: Vi
stiger op i tårnet, og den før så forvirrende vrimmel
af mennesker og begivenheder (kroppenes kryds-
ninger) bliver til små, rundtossede tissemyrer. Af
nutiden gror fremtiden ud: Diderots utopiske rejse-
fik-tion fra Tahiti, Matrix, eller Tarkovskijs Solaris.
Her og nu som en tilstedeværelse, der rækker ud over
nekrologerne og ind i de nyfødtes verden. Vi vender
de forældede ansigter ryggen; Morgenstjernen viser
vejen frem. 

Brobyggeren
Nekrologen er et brobyggeri. En konstruktion skabt
af mennesker, som fører individer fra et rum til et
andet. En hvid kasse midt i avisens mylder af nyhe-
der, underholdning, reklamer. Politiken den 1. janu-
ar 1901: Januarudsalg af damelinned, reparation af
fodtøj. Indsamling af støtte til bespisning af fattige
børn. Eller mød kæmpekvinden, som efter hver
forestilling bærer en mand stående på sit bryst.
Tænk at dø sådan. Dirrende imellem himmel og
jord med fødderne plantet i den frodige barm. Hvis
jeg døde sådan i de første dage af det 20. århundre-
de, ville jeg så være sovet ind med drømme om
Napoleon, revolutionen i 1848 og pariserkommu-
nen? Eller hvis jeg var død i december 2000, ville
jeg så ikke have set det nye årtusinde? Jeg ville ikke
have kendt til missilerne, der blev sendt mod det
amerikanske imperium, terroraktioner, mistanker
om atomvåben i Irak eller muren i Palæstina. Og
hvis jeg dør i dag? Med dødsfaldene på vippen til
det nye årtusinde går det forrige bort. Nekrologerne
er dets gravskrift, men også et varsel om en ny tids
kommen. Historieskrivningen udfordret af mennes-
kets alt for korte liv. Nekrologen fortæller en øje-
blikshistorie. Den er en handling som sætter et
punktum. At fortælle historier om tiden er som at
sætte et spejl op på en banegård og påstå, at men-
neskene som dér krydser hinanden i vrimlen er for-
bundet i spejlets refleksive flade. Det er, tror jeg,
temmelig sandt.

Direktør; konsul, R, men først og fremmest bror,
morbror, usvigelig ven. Mod – Tålmod.

Torben Wolden-Ræthinge 
3. April 1925   28. December 2000

“I dag er det onsdag og Monsieur de la
Rechefoucauld er stadig død”

Brev fra Madame de Sévigné, 1690

Højtideligheden i Holmens kirke 
Torsdag den 4. januar kl.12

Begravelse fra Vester Vedsted Kirke
Fredag den 5. januar kl. 14.

Adam Wolden-Ræthinge 
Anne Wolden-Ræthinge

Tak til Professor, overlæge, dr. med. Henning
Pakkenberg for omsorg og indsigt. 

Politiken, 1. januar 2001



Manddag Aften kaldte Gud min elskede 
Hustru 

Ane Sophie Pouline Tetzlaff
født Jensen, 

mine 6 Børens alt opofrende Moder, 
hjem til sig 

efter 2 Maaneders haarde Lidelser. 
Dybt savnet af de Efterladte 

Carl Tetzlaff
Postbud, Hospitalsvej 4.

Begravelsen foregaar Søndag d. 12. Kl. 11  fra
Fassankirkegaarden søndre Kapel.

Politiken, 6. januar 1901

Bernadette et Marc FERRERO
les grands-parents,

félicitent

Sandrine et Elliot RICHER 
à l’occasion de la venue au monde de

Naïs

Le 1er Octobre 2004,

12, Chemin du Verger
69570 Dardilly

Le Monde, 9. oktober 2004

Bekendtgørelse
At slå op i avisen og tilfældigt kaste et blik på
dødsannoncerne er et møde med et enkelt, faktuelt
budskab. Det er en besked, som de pårørende med-
deler naboen, en halvglemt elskerinde eller en tid-
ligere bekendt fra ungdommen. Nekrologen sender
signaler ud i verden, et lille fyrtårn på dødens ø.
Den spænder et fællesskab mellem et liv, der tidli-
gere blev levet og det nu, som tilhører de efterlad-
te. Dens signallys rækker geografisk (fra
København til Paris, måske). Det er en måde at sige
det, som kan være svært at sige. Konventionen
giver det et formelt udtryk: en rubrik i avisen med
faste vendinger, en kortfattet stil med et minimum
af individuelt præg. Det er en formular, der skal
udfyldes. Den første gravsten. Scenetæppet falder
og konferencieren bukker: “tak fordi du var, her”.

Gare Midi, Bruxelles
Nu er Bruxelles en stor banegård. Et menneske-
knudepunkt for de sorte, de gule, de brune, men
mest vi hvide (alene vi vide). Så længe leve det nye
årtusinde. Det er født med en fornemmelse af fæl-
lesskaber. Billeder har afløst historien og digitale
rum virkeligheden (virkeligheden). Det kan ikke
vare mange år før den forkalkede nationalstat for-
svinder til fordel for en ny middelalder (Hedley
Bull), hvor verden er struktureret i koncentriske
fællesskaber, der kommer og går som vintermoden
i H&M (og nekrologerne). Altid det samme, altid
anderledes.

Forskelle og ligheder
Nekrologen afspejler som kulturelt fænomen sam-
fundet og de små ændringer, som tiden har bragt. I
1801 var der ingen nekrologer i aviserne. Det var
først i løbet af det 19. århundrede, at de begyndte at
dukke op, gemt væk i et virvar af andre avisnotit-
ser. De danske nekrologer er inderlige: “Se hvilket
menneske, død efter lang tids lidelse”. I Frankrig
placeres den afdøde i en specifik samfundsmæssig
kontekst: “Komtessen arbejdede som…, var enke
af…, tante til…, svigermor…” Nekrologerne kæm-
per som gestus mod mindet, der bliver stadig mere
utydeligt. De små og store historier genfortælles
som myter og historiske sagn. Sådan er der tusind-
vis af historier i verdens (hverdagens) aviser. Men i
avisarkivernes databaser og multimedie cd-romer
er de glemt. Den korte notits, reklamen, nekrolo-
gen, biografprogrammet og lejligheden, der skal
sælges, forsvinder, kategoriseret som nyttesløst
fyld mellem avisens artikler og billeder. Det er et af
årtusindets mange bevægelser fremad uden kig
tilbage.  Udsnit af gårsdagens aviser overgår til et
virtuelt rum og deres gnidrede papir genbruges
som billige notesblokke og toiletpapir.

4-5 ting vi ved om nekrologer

Af Marianne Kirk og Henrik Hansen

Marianne Kirk studerer litteraturvidenskab ved

Københavns Universitet.

Henrik Hansen er mag.art. i litteraturvidenskab fra

Københavns Universitet og Freie Universitaet, Berlin og

MA i international politik fra Universite Libre de Bruxelles.

Bor og arbejder i Bruxelles.



Poesien lever fra mund til øre. Mens digtsamlinger er

svære at sælge for forlagene, vinder det talte ord frem i

landskabet. 

De seneste fem år har en lyrisk undergrund vokset sig

op af asfalten og har trukket publikum ned i det lyriske

morads med show, spil, konkurrence og klovneri.

Fremgangen for den mundoplæste poesi havde

muligvis fundet sted uden vækstlaget. Men de akroba-

tiske øvelser udi poesiens former og farver står stærkest

blandt undergrundens ordsmede.

Afsæt i et årtusinde

I år 2000 og 2001 mødes en svingende gruppe digter-

spirer på Café Poeten på hjørnet af Jagtvej og Bjelkes

Allé i København. Knudepunktet er internetstedet

digte.dk, en lyrisk form for dating, hvor unge med egne

ord kan læse andres ord, selv blive læst og give kom-

mentarer.

Møderne på Café Poeten er et af de første eksempler

på kvantespring fra digte.dk til den fysiske verden. Vi

læser op og giver kritik af hinanden ansigt til ansigt.

For mig er Café Poeten det eneste sted i det offentli-

ge rum, jeg udfolder min interesse for litteraturen. Af og

til springer der poesiarrangementer op i avisernes kul-

turoversigter, som jeg overvejer at gå til. Men i alminde-

lighed virker udbuddet ikke overvældende – og det der

er, synes fjernt og forbeholdent.

Ud med sproget

Det er set i bakspejlet måske et fejlagtigt billede af

poesiscenen anno 2001. For faktisk er der på det tids-

punkt rig lejlighed for blandt andet at gå til digtdokto-

ren på det poesi-pulserende Øverste Kirurgiskes slag-

bænk eller høre spoken word-poeter fra både ind- og

udland gennem knasende mikrofoner på Kafkaféen. 

Men det får mig ikke desto mindre på den tanke, at

poesi skal være åben over for publikum. Det giver mig

personlig lyst til at komme ud med sproget.

Café Poeten brænder. I sommeren 2002 arrangerer

jeg fire oplæsninger på brostenene i Københavns gåga-

der under navnet Tekst for Tid. De forbipasserende

giver deres tid og får poesi til gengæld.

Ud af den poetiske under-undergrund opstår digter-

grupperne Koordinat og Lyrikkanonen. Koordinat afhol-

der oplæsninger på Andy’s Bar med polyfoniske

råbekor. Lyrikkanonen optræder overalt, vi bliver lukket

ind: i metrotog, på skoler, havnekajer og kirkegårde. 

Det drejer sig om at tæmme ordenes forvandlings-

kugle, at finde nye måder at trække sprogets farver fra

papiret og ind i publikums sanser. Sprog er ikke nok i sig

selv. Måden, det bliver leveret på, er lige så vigtig.

Dynamik og show

Det vidste Dan Turéll og nys afdøde Per Højholt. Hver

for sig og sammen eksperimenterede de med oplæs-

ningsformer og teknik. For at fastholde publikums

opmærksomhed bør oplæsningen være omskiftelig og

dynamisk. 

Performance-gruppen Ord på Hjul tager en del af lær-

dommen op, da de optræder med performance-poesi

på Café Mandela. I Lyrikkanonen overtager vi idéen om

et poetisk show og sætter det i fast ramme med gags,

gæstedigtere, musikalske indslag og interviews. “Vild

West Bøffel Sjow” hedder arrangementet på Stengade
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30, der kører 14 gange fra september 2003. Gæsterne

tæller blandt andre Tobias Trier og Tue West. Lars

Bukdahl, Marianne Larsen og Naja Marie Aidt.

Lyrikkanonens digtere læser også selv op eller kommer

ind forklædt som bøflen selv.

Stærkt talt

Pludselig, fem år inde i årtusindet, myldrer det med

afprøvende poesi-arrangementer. Publikum strømmer til

poesi-bingo, poetry slam, åbne mikrofoner, wicked wed-

nesdays og skæve sprogshows.

Det er opsigtsvækkende i en tid, hvor modvinden for

digt-debutanter er stærk som sjældent. Forlagene tør

ikke binde an med særlig meget lyrik og slet ikke noget

nyt. Men det talte ord står stærkt.

Ser man efter i kulturkalenderne, er de fleste af bag-

mændene dog stadigt uudgivne forfattere og enkelte,

der udgiver selv. De fleste af de etablerede kræfter

mangler tilsyneladende lyst, tid eller mod og bliver trygt

i bibliotekets sale, hvor det trykte ord jo i forvejen trives.

Andre igen tager bare ikke det talte ord spor alvorligt i

forhold til den skrift, de bedriver.

Tju-bang og kolde skuldre

Undergrunden derimod har stadig blod på tanden.

Måske netop i kraft af, at deres hjerteblod ikke kan blive

anerkendt på papiret, søger de andre og umiddel-

bart mere tilgængelige veje til at få lyrikken udsluset i

verden.

Hele tiden springer der nye forsøg og fusioner af

sprog ud af busken, som tju-bang litteraturteatret Tynde

Mænd i Kanoner, der tog favntag med Kanonhallen i

november 2004.

Poesiens kampsport, poetry slam, har med sine første

fire arrangementer på Ideal Bar fyldt rummet til briste-

punktet med et medrevet og medrivende publikum, og

i både Roskilde og Århus er der faste arrangementer for

det talte ord.

Foreløbig er der ikke noget, der tyder på en bølgetop

og en efterfølgende dyb afgrund for poesiens populari-

tet mellem mund og øre. Med lidt held kan det blive til

en knæsætning af scenen for det talte ord. Med lidt

uheld en række kolde skuldre og albuer i miljøet.

Den mundtlig kreativitet daler formentlig kun for

alvor, såfremt alle poeterne får den våde drøm om poesi

på tryk og i limryg på et ‘rigtigt’ forlag fuldstændig

opfyldt. Og det er der foreløbig ingen tegn på, at de

gør …

Frederik Bjerre A. er poesiproducer og punktvis poet,

poetry slamarrangør, BA i dansk og journaliststuderende

ved RUC og stiftende medlem af digterfællesskabet

Lyrikkanonen.
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Tilsnigelse: 1990’ernes danske litteratur er (også) indad-

vendt, den er optaget af sig selv som litteratur, den er

formelt eksperimenterende og (men) selvtilstrækkelig

æstetisk. 

Nok en tilsnigelse: 2000’ernes danske litteratur er

(også) foreløbig formelt eksperimenterende, den orien-

terer sig (til en vis grad) mod emner uden for littera-

turen og er diskuterende og kritisk (etisk anfægtet) i

forhold til det samfund, den er en del af. 

Etisk anfægtet

Tre værker fra de seneste to år springer i øjnene (mine):

Lars Skinnebachs seneste digtsamling I morgen findes

systemerne igen, Lars Frosts knaldroman Smukke biler

efter krigen og den posthumt udgivne biografi (forfat-

ter: c/o Helge Bille?) Claus Beck-Nielsen (1963-2001).

De tre værker ligger genremæssigt langt fra hinanden,

men har i hvert fald indholdsmæssigt på et punkt en fæl-

les interesse (et mellemværende). 

Jeg vil kalde alle tre bøger anfægtede, etisk anfægte-

de. De henter energi og stof fra et område, som ikke er

snævert æstetisk/litterært, de er (også) anfægtede af

forhold i samfundet (forhåbentlig kan man sige samfun-

det uden at lyde halvfjerdserdogmatisk) som enten er

fremmedgørende, forunderlige eller fordummende.

Fortælleren/jeg’et støder (ganske banalt, ja) ind i ver-

den, færdes i den og betragter, undrer sig og stiller sig

kritisk (undersøgende) op i forhold til den. I de nævnte

bøger optræder gestalter med mere eller mindre selv-

biografisk tilsnit. I Frosts bog er fortælleren overvejende

(pertentligt) vurderende, (digressivt) diskuterende,

Skinnebachs jeg er spørgende, fordømmende og rasen-

de, og i biografien om Claus Beck-Nielsen er teksten

primært rapporterende, her er der tale om en doku-

mentarisk/’journalistisk’ tekst, som skildrer et jeg, som

(performativt) konfronterer ‘virkeligheden.’ Disse jeg’er

går virkelig i vælten, som det hedder (vælten forestiller

jeg mig som plattysk for ‘Welt’), og dette møde gør på

den ene eller anden måde indtryk (sætter aftryk) på

(anfægter) vedkommende. 

Borger og idiot

Jeg tror, at bøgerne (meget overordnet) går ind i

spørgsmålet om, hvad det vil sige at være et (med)men-

neske, et ordentligt et af slagsen – for mig giver det

mening at læse bøgerne sådan. En ligtorn/et lokum, der

brænder, er simpelthen dialektikken/konflikten mellem

at være en borger og at være en idiot (en sølle priva-

tist). At fungere som/for sig selv og at fungere sammen

med andre. Det kunne hedde socio-økonomi (!) – en

fuldstændig, i ordets bedste forstand, klassisk problem-

stilling, altså. 

I Frosts ‘road book’ hæfter jeg mig ved de gentagne

sidespring til og nedslag i forskellige problemstillinger,

eksempelvis Islands oppustede selvforståelse, udstilling-

en af en vis Bush’s dumhed etc. – en række indlæg mod

hykleri og uanstændigheder på såvel mikro- som makro-

plan (personligt som samfundsmæssigt). Det hænger

sammen, ligesom romanens komposition, der er konse-

kvent; der er ikke bare tale om tilfældige indfald, men

episoderne og indfaldene væver sig ind i hinanden i

logiske mønstre (åh, patchwork!). 

Hos Skinnebach er det bl.a. de kontante sammenstil-

linger af jeg-sfære/familie (det mindste paradis?!) og
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samfundsinstanser/’offentligheden’ (sætningsfragmen-

ter er skarpt modstillede og hårdt kværnende fra et

samvittighedsplaget jeg), der får læseren frem på sto-

len. Man bombarderes nærmest af bogens lede, en

snerrende, anfægtet stemme, en stemme, som vel i lige-

så høj grad er bebrejdende mod andre som selvbebrej-

dende.     

Og i Claus Beck-Nielsen (1963-2001) præsenteres

læseren for en række artikler, som omhandler forfat-

teren Claus Beck-Nielsen og dennes skyggefigur/alter

ego/under cover persona, Claus Nielsen, som udgiver

sig for at være hjemløs og uden personnummer – en

slags ‘ingen’, viser det sig, i mødet med sam-fundet/sys-

temet. En person, som ikke har mulighed for at blive

borger, og som derfor er fortabt. Vi følger til-intetgø-

relsen af den biograferede Claus (Beck-)Nielsen i bogen

– et menneske som træder ud af familien(s skød) og

langsomt forsvinder i samfundet(s hårde virkelighed). En

slags iscenesat demokratisk (dårlig) samvittighed kunne

man måske sige?

Der er masser af engagement i de ovennævnte bøger,

og der er bare at håbe, at det fortsætter. Man håber og

tror (sgu), at disse bøger ‘danner skole’ eller bliver inspi-

rerende for andre. Og beder til, at de bliver læst af

mange, hvilket jo ikke ligefrem er en selvfølge.

Mads Eslund har taget afgang fra Forfatterskolen i 2003,

er lærer på Testrup Højskoles skrivelinje og har publice-

ret tekster i bl.a. APPARATUR og Victor B. Andersen’s

Maskinfabrik.
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2. hunde
3. pokemon
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7. fodbold
8. ekstrabladet
9. dsb
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Nye ord i det danske sprog

2000

adware ‘computerprogram der indeholder reklamer’

curlingforældre ‘forældre som overbeskytter og overforkæler deres børn’

cyberaktivist ‘person der spreder politiske budskaber vha. internettet’

dotcomeventyr ‘kortvarig opgangsperiode inden for it-branchen’
dotcomsyndrom ‘stress og sygdom som skyldes stort arbejdspres i it-branchen’

e-parat ‘i stand til at bruge internettet til forskellige opgaver’

etnolekt ‘variant af fx dansk der tales af (unge) indvandrere’
flokrøveri ‘røveri begået af en flok unge, især mod andre unge’

hacktivisme ‘spredning af politiske budskaber gennem hacking’

halalhippie ‘person som i et forsøg på at være tolerant forsvarer reaktionære træk i indvandrerkulturen’

lømmelpakke ‘en række samlede initiativer over for unge kriminelle’
metrosteward ‘person der servicerer passagerer i metroen’

netdating ‘dating over internettet’

powernap ‘en kort lur som skal øge ens arbejdsindsats’

samtalekøkken ® ‘køkken med plads til samvær og samtale’

sms’e ‘sende en sms’
spyware ‘software som hemmeligt videresender informationer om brugerens internetvaner’

streetrespect ‘anerkendelse’

weblog ‘personlig side på internettet; netdagbog’

ældrecheck ‘supplerende pengebeløb til folkepensionister’

2001

@-generation ‘generation der er vokset op med computere, internet mv.’
betweenager ‘person der befinder sig mellem barndom og teenagealderen; førteenager’

bonusfar ‘mand som ens mor er gift med eller bor sammen med; stedfar’

dotcomboble ‘kortvarig og skrøbelig opgangsperiode inden for it-branchen’

grid efterfølgeren til internettet

kameratelefon ‘mobiltelefon med indbygget kamera’
kiggekø ‘kø af nysgerrige bilister ved (motorvejs)ulykker’

miltbrandbrev ‘brev som frygtes at indeholde miltbrandbakterier’

mms ‘system som giver mulighed for at sende en billedbesked over mobiltelefonen’

numetal, nu-metal musikgenre

powershopper ‘person der powershopper’

selvfedme ‘det at være selvfed’
sorgpolitik ‘politik der skal tage hånd om mennesker (især børn) der er påvirket af sorg’



2002
babykrak ‘det at der fødes for få børn’

crossbranding ‘det at gøre et varemærke kendt vha. et andet varemærke; indirekte reklamering’

google ‘søge informationer på internettet vha. søgemaskinen Google’

mashup ‘(ulovlig) kombination af to eller flere musiknumre vha. computerteknik’
meritlærer ‘folkeskolelærer, som har anden faglig baggrund, men har taget en kort seminarieuddan-

nelse’

metroseksuel ‘som udøver/dyrker metroseksualitet’
mobilporno ‘porno via mobiltelefon’

ondskabens akse om lande som Iran, Irak og Nordkorea

ready to drink, RTD-drink ‘færdigblandet drik af alkohol og sodavand’
yngrebyrde ‘samfundsøkonomisk belastning pga. stigende udgifter til børn og unge’

yoyovægt ‘svingende vægt’

2003

bioterrorlov ‘lov mod bioterrorisme’

flashmob ‘forsamling der udfører meningsløse handlinger som de på forhånd har aftalt, fx via mobiltelefon’
fremmedrocker ‘rocker af anden etnisk oprindelse end dansk’

hjemmekartoffel ‘person som opholder sig meget hjemme’

mms’e ‘sende en mms’

organturist ‘person der køber organer i udlandet’
pauselån ® ‘afdragsfrit lån’

potterisme ‘hvad der har med Harry Potter at gøre’

SARS lungesygdom

speeddating ‘det ved et arrangement hurtigt at skaffe sig en date’

2004

drukkort ‘legitimationskort som unge skal bruge, hvis de vil købe tobak eller spiritus i butikker’

dumpsterdiving ‘det at gennemrode affald for at lede efter fx mad’
mp3-bog ‘lydbog i mp3-format’

pvp ‘håndholdt videoafspiller’

spim ‘spam udsendt via beskedtjenester’
toothe ‘finde sexpartnere via mobiltelefon’

Af Jørgen Nørby Jensen, videnskabelig medarbejder i Dansk Sprognævn.



Troen på at menneskeheten faktisk er kommet til histo-

riens og/eller ideologienes slutt står kanskje sterkere

enn noen gang i dagens vestlige samfunn, til tross for at

vi de siste årene har sett et oppsving i viljen til å utfor-

dre dogmet om at verden ikke lenger kan forandres.

Fremst i denne pågående kampen finner vi de ulike glo-

baliseringskritiske organisasjonene, som på ulike måter

prøver å bekjempe det nåværende nyliberale paradig-

met. Deres idealistiske kamp for en bedre verden til

tross: Det er lett å bli sittende med følelsen av at de ikke

bare representerer et forholdsvis tannløst alternativ,

men også et som i siste instans bare er med på å for-

sterke det status quo de kjemper mot. Som en følge av

dette melder derfor spørsmålet seg om viljen til endring

fremdeles kan sies å være en reell subversiv kraft i

dagens samfunn, eller om det å være i opposisjon til den

rådende verdensorden snarere har endt opp som en

moteriktig, men akk så innholdsløs form for posering?

Denne problemstillingen lar seg gjenfinne i en rekke

nyere tekster som tematiserer viljen til å endre verden.

Jeg vil her kort se nærmere på to av dem, begge nor-

ske: Macht und Rebell (2002) – den andre romanen til

Abo Rasul (pseudonym for Matias Faldbakken) – og

Simen Svale Skogsruds debut Pragma (2004). I begge

tilfeller har troen på at opprøret nytter, mer eller mindre

fullstendig brutt sammen som en følge av at karaktere-

ne i tekstene oppfatter det å være i opposisjon som en

tom gestus av rent formal karakter, uten reelt innhold,

slagkraft eller evne til lenger å tilfredsstille grunnleg-

gende menneskelige begjær. Dette som en konsekvens

av at opprøret som fenomen er blitt så kommersialisert

at det står i fare for helt å miste sin mytiske tiltreknings-

kraft og dermed også sin identitetsskapende funksjon.

Samtidig tematiserer begge den tilsynelatende selvmot-

sigende, gjensidige avhengigheten som eksisterer mel-

lom vår samfunnsform og de kreftene som vil utfordre

den innenfra. I Rasuls tilfelle, skjer dette blant annet

gjennom antihelten Macht som er ansatt som

“Contemporary Counter Culture Commercial Pick

Upper” (s. 82) hos konsulentselskapet NODDY. Jobben

hans innebærer å overvåke det som skjer i undergrunns-

miljøene og snappe opp alle nye impulser, som NODDY

deretter kan omdanne til passende pakkeløsninger stor-

konsernene kan tjene seg rike på: “Co-opt sinnet som

retter seg mot deg og selg det ut igjen, gjerne tilbake

til dem som er sintest. Det funker. De kjøper.” (s. 85)

Ulempen med denne kommersialiseringsprosessen er

selvsagt at den raskt tømmer alle ideer for enhver sub-

versiv kraft de måtte ha hatt. NODDY må derfor hele

tiden være på leting etter nye impulser, for på den

måten alltid å kunne ligge i forkant av utviklingen. 

Til tross for at det altså er undergrunnen som lar Macht

tjene til livets opphold, har han ikke et spesielt varmt

forhold til dens ulike representanter – “motkulturs-

rottene” (s. 82) – og har derfor heller ikke nevneverdige

problemer med å rettferdiggjøre det han holder på med

overfor seg selv: “hvis den politiske og kulturelle under-

grunnen fortsetter å være så dogmatisk og toskete som

nå, så FORTJENER den å bli tatt i ræva av en hel kø med

pengefolk som lever og ånder for Highstreet.” (s. 105)

Noe av det som irriterer ham mest, er motkulturens

grunnleggende uærlighet gjennom sin tro på at den fak-
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tisk representerer et alternativ, all den tid den er en

minst like integrert del av status quo som de kreftene

den har som mål å utfordre. Med hjelp av den livstrette

totalnihilisten Rebel – som hater absolutt alle, inkludert

seg selv – bestemmer Macht seg derfor for å ta rotta på

den uspiselige undergrunnsguruen Frank Leiderstam,

alias Feiten. Ikke fordi det kommer til å forandre noe

som sådan, men snarere fordi det som gir Macht og

Rebel mest glede i en meningsløs verden full av folk som

fortjener bank, faktisk er å gå etter dem som innbiller

seg at de selv er berettiget til å dele ut julingen.

Skogsruds Pragma opererer delvis i det samme områ-

det. Her møter vi Peter P. Freeman, hvis jobb for selska-

pet Dyson. Pragma ikke er så helt ulik det Macht gjør for

NODDY. I lengden blir dette komplisert for ham: “i en

bransje som utelukkende lever av å konstruere og for-

valte folks forestillinger – deres tro – er det selvsagt van-

skelig å bevare sin egen.” (s. 39-40) Mens Macht og

Rebel klarer å skape seg aldri så lite mening i tilværelsen

ved på finurlig vis å ødelegge for Feiten, har ikke Peter

andre utveier enn å dagdrømme om sex, fyll og blind

vold, noe som ikke er spesielt givende i lengden. I likhet

med store deler av sin generasjon, holder han rett og

slett på å bli utbrent. Dette fenomenet bekymrer

selskapet, da det innebærer at den vanligvis så salgs-

fremmende rebellmyten er i ferd med å bli så utvannet

at markedet ikke lenger finner mening i å bekjenne seg

(og dermed heller ikke lommebøkene sine) til den. 

Spørsmålet blir derfor hva som skal til for å skape ny

mening (og dermed også ny vilje til å konsumere) hos

markedet. Dette er det Peter får i oppdrag å utforske,

med det formålet å sette sammen en såkalt markedsde-

monografi over hvilke skritt reklamebransjen bør ta for

fortsatt å kunne appellere til massene. Det han, i likhet

med de fleste andre demonografene, kommer frem til,

kan oppsummeres slik: “Rebellen er blitt mainstream og

hedonistisk selvorientert lykkejeger-mentalitet har i

løpet av etterkrigstiden gått fra å bli regnet som en far-

lig antisosial tendens til en hovedkulturell kjerneverdi.”

(s. 198) Dagens situasjon kjennetegnes med andre ord

av at det opposisjonelle i stadig sterkere grad har over-

tatt som normaltilstand. Ergo er det nå i all hovedsak

bare reaksjonære mørkemann – de som fordømmer

samfunnets åpenhet og toleranse – som virkelig makter

å sjokkere omgivelsene. Sagt med andre ord: Det reelle

opprøret handler ikke lenger om normoverskridelse,

men tvert imot om grensesetting. I dag er det funda-

mentalistene som er de egentlige rebellene. 

Anders M. Gullestad er hovedfagsstudent i allmenn lit-

teraturvitenskap ved Universitetet i Bergen, Norge.

Tidligere redaktør for litteraturtidsskriftet Prosopopeia. 
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Hvis en etnograf fra et fremmed land langt borte kom til

Danmark i disse år (det burde ske, men det sker næsten

aldrig), så ville han eller hun klø sig i nakken, kradse sig

i skægget (hvis det var en han – med skæg) og med

hovedrysten gå i gang med at beskrive en lille selvisk og

forvirret stammes krampagtige forsøg på at finde sig

selv. 

Med etnografens behørige respekt for det fremme-

de, og med en passende dosis selvkritisk distance til

egen analytiske formåen, ville forskeren beskrive, hvor-

dan de fremmede typisk opererer inden for et verdens-

billede, hvor de selv og deres eget synes at være det

eneste mulige, hvor de, deres lands lidenhed og relati-

ve ubetydelighed til trods, synes at anse sig selv for de

rigtige og de i grunden eneste virkelige mennesker.

Etnografen ville bemærke, at danskerne i løbet af for-

bløffende kort tid har kastet vrag på de idealer, man

ellers har brugt generationer på at opbygge og konsoli-

dere: “Samfundets politiske ledelse har inden for de

seneste år dannet et effektivt partnerskab med den

yderste højrefløj i et neonationalistisk projekt, en slags

højreorienteret revolution, hvis primære næring er

mange danskeres angst for flygtninge og indvandrere”,

ville der stå i det første artikeludkast. 

Etnografen ville notere sig en række karakteristiske træk

ved det moderne Danmark: Der bedrives blokpolitik.

Ikke noget med brede forlig. Det politiske liv er blevet

ideologisk til benet. Politikerne ved for resten bedst.

Samfundets intelligentsia anses for at være et problem,

når der bortses fra 5-6 markante debattører fra den bas-

tante højrefløj. Miljøindsatsen er gledet helt i baggrun-

den, og ulandsbistanden er reduceret og i øvrigt gjort

betinget af donorlandenes gennemførte accept af rege-

ringens idé om, hvordan verden skal se ud. Forskning og

videnskab er identisk med naturvidenskab. Humaniora

og den slags ser man stort på. Rentabilitet og indtjening

er de styrende principper, og for meget samfundsanaly-

se er ikke af det gode. De små børn skal underkastes

læreplaner fra børnehavealderen og integreres i skolen,

før de har smidt bleen, de arbejdsløse tvangsaktiveres i

idiotiske projekter for syns skyld, mens de, der har et

arbejde, stresser sig halvt ihjel. De hjemløse forbliver

hjemløse, alt mens økonomiske reformer, med et skatte-

stop som det vigtigste virkemiddel, gør de meget rige

endnu rigere. Men mest markant i den offentlige debat

– og i diskussionerne mand og mand imellem – er ind-

vandrerspørgsmålet. At landet er i krig i Irak på trods af

international lov, er man ligeglad med. Det anses åben-

bart for vigtigere at føje USA. I det hele taget er man vil-

lig til at betale en hvilken som helst pris for at konsoli-

dere den selvsmagende politiske ideologi: Det har f.eks.

ikke gjort indtryk, at læger og psykologer har dokumen-

teret, hvordan mennesker nedbrydes og drives til selv-

mord i det danske asylsystem. De svageste ofres på de

stærkeste alter. Kynismen er iskold.

De eneste visioner, der præger de politiske magthavere,

kan samles i to begreber, som i øvrigt ikke har meget

med hinanden at gøre: 1) Liberalisering, dvs. dekon-

struktion af velfærdsstaten og 2) Kulturel isolationisme,

dvs. en målrettet bestræbelse på at undgå indvandring

og fremmed kulturindflydelse.
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Vores tænkte etnograf sukker dybt. Han (lad os nu bare

sige, det er en han) havde hørt, at Danmark var et åbent

samfund, et foregangsland, et forbillede for andre. Den

skandinaviske model er vidt berømt, men hvad er nu det

for noget? Hvad er der blevet af det lille solskinsland,

hvor få har for meget og færre for lidt? Vi klapper etno-

grafen på skulderen og forsikrer ham om, at roman-

tiseringen af Danmark altid har være lige lovlig hårdt

pumpet. Vi har sgu altid haft problemer. Arbejdsløshed,

trafikpropper, hjertestop og ventelister. På den anden

side set er det jo rigtigt nok, det med den skandinavis-

ke model. Er der da slet ikke noget tilbage? Vi tænker

lidt over sagen og forklarer den eksotiske etnograf, at vi

skam stadig har dagpengesystem, bistandssystem, gra-

tis sundhedsvæsen, gratis skole og uddannelse for alle,

ytringsfrihed, smukke landskaber, flotte piger, et habilt

fodboldlandshold etc. og han erkender, at der bestemt

er noget at komme efter. Naturligvis! Det er aldrig enten

eller. Der vil altid være lyspunkter, selv om det generel-

le billede er dystert. 

Til gengæld undres han over stemningen i landet og

måden, udviklingen tegner sig på: “Danskerne virker

smålige”, siger han. “Det er som om, de har glemt, at

verden er stor, og de selv er små.” Og han tilføjer: “Det

undrer mig også, at de ikke er bedre til at udvikle sam-

fundet, når nu de har så mange fordele og muligheder.”

Vi beder ham om at præcisere. Hvad er det egentlig,

han ævler om? Nu viser det sig, at den sensible etnograf

i virkeligheden ikke er så optaget af de ydre ting. Han

hefter sig mest ved mentaliteten. Måden vi taler på. Det

vi siger. De normer, vi lever efter. Vi spørger, om han kan

give et konkret eksempel? “Læserbrevene i Ekstra

Bladet og Jyllands Posten” siger han uden at betænke

sig. “Det er ofte hadefulde og groteske udsagn om

andre mennesker og selvsmagende meditationer over

egen skønhed! Hvorfor tror så mange af jer, at I er så

interessante og så perfekte? Jeg læser ikke dansk per-

fekt, men jeg kan sagtens forstå pointerne!” 

Vi ved ikke, hvad vi skal svare, men insisterer på, at vi

ikke er sådan alle sammen. Det accepterer han, men han

tilføjer: “Set udefra virker det som om, I alle som én er

dikkende lammehaler på et kulsort neonationalistisk

projekt. Hvorfor er der ingen af jer, der for alvor gør

noget ved det?” 

Nu bliver vi altså sure! Det er ikke os! Det er de andre!

“Javel, det glæder mig”, siger han, “men det kan man

altså ikke fornemme, når man læser jeres aviser.” Læs

Politiken og Information, næsten råber vi! Etnografen

accepterer. Naturligvis er I ikke sådan. Ikke jer.

Så tænker han sig om et øjeblik, rømmer sig og siger:

“OK … I skal få sandheden! Jeg studerede jeres sam-

fund på afstand i 2 år før jeg kom hertil; jeres historie,

sprog, religion etc., og nu har jeg været i Danmark i 4

måneder, og i den tid har jeg oplevet lidt af hvert. Ikke

at jeg har forstået det hele, men alligevel. Jeg kan

mærke, at jeg ikke er velkommen. I bussen, på offent-

lige kontorer, der hvor mine børn skal gå i skole de

måneder, vi er her. Jeg er professor, jeg er forfatter, jeg

har rejst i hele verden – og så er jeg for resten sort og

muslim. Og ved I hvad? Det er kun de to sidste kends-
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gerninger, der har spillet en rolle. Jeg kan mærke det.

Jeg kan bare mærke det, og det er forfærdeligt.”

Vi stirrer på manden. Det var Satans, tænker vi, og sen-

der en tanke til de to antropologistuderende, som for et

par år siden blev dybt rystede efter et par dage forklædt

som muslimske kvinder i fuldt ornat. Et had og en afsky,

de ellers ikke havde kunnet se, blev noget, de slet og ret

kunne føle i hele kroppen. Vores kulturanalyserende ven

har en lignende oplevelse. Indeni er han forsker på felt-

arbejde, men udenpå identificeres han som fremmed og

gennemgående uønsket.

Betyder det, at mange danskeres aversion mod folk fra

fremmede kulturer er det altafgørende kulturtræk i disse

år? Er det ret og rimeligt at identificere Dansk Folke-

partis ideologiske succes som det mest markante fæno-

men? Det er i hvert fald det tydeligste tema i disse år.

Det bragte en stærkt højreorienteret regering til mag-

ten, og dens konsolidering forudsætter ubetinget en

fortsat bekendelse til støttepartiets grundlæggende

aksiom: Danskerne er de bedste i hele verden. Alle

andre er ringere. Ringest er imidlertid muslimer, thi de

er alle fanatikere og derfor en ubetinget trussel mod det

helligste af alt – ‘danskheden’. Rammen omkring det

politiske projekt, som tromles igennem i disse år, er med

andre ord en nationalistisk selvtilstrækkelighed, som his-

torisk set er ny, men som i disse år er så stærk, at alt

andet træder i baggrunden. De mange ubehagelige ini-

tiativer, som skal sikre en USA-lignende liberalisme i

Danmark i tiden fremover, har således gode kår i skyg-

gen af det helt åbenlyse: Den nationalistiske selv-

tilstrækkelighed.

En ulykkelig konsekvens af denne udvikling er den

deling af samfundet, som finder sted. Højrefløjen

dæmoniserer kulturradikale, venstreorienterede, miljø-

aktivister og andre, der ikke følger de nationalistiske

paroler. Hvad gør man så? Rykker sammen med ligesin-

dede, hvorefter den samfundsmæssige polarisering får

næring. Vi deler os efter anskuelse, men taler ikke læng-

ere sammen, som vi gjorde før. Hvor det intellektuelle

klima tidligere var dynamisk og konstruktivt på tværs af

meningsforskelle, er det nu blevet som de økonomiske

relationer: De rige og de fattige mødes aldrig. Vi risike-

rer at samfundet, forstået som social organisme, bare

bliver til et sted, hvor man opholder sig. Det er et pro-

blem!

Mikael Rothstein er lektor, ph.d., Afdeling for

Religionshistorie, Institut for Tværkulturelle og

Regionale Studier, Københavns Universitet, og forfatter,

foredragsholder, debattør mm.
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“Da Ritt Bjerregaard for nogle måneder siden blev

udnævnt til overborgmesterkandidat talte hun om de

sociale problemer, der er i København. ‘Der er nogle

sociale problemer’, sagde hun, ‘Der er tilflyttere, og de

ryger automatisk i underklassen, og det skaber nogle

sociale problemer’. Hun talte ikke om et indvandrerpro-

blem. Det er første gang, jeg har hørt en politiker sige

dét i flere år. Bare sådan et oplæg til en ligeværdig, kon-

struktiv diskussion,” siger Hamayun. 

Han er egentlig uddannet designer, men har de sidste

mange år ikke beskæftiget sig meget med tøj. I slut-

ningen af 90’erne blev han involveret i aktivisme i for-

eningen Vision, der arbejder med integrationsprojekter

for unge indvandrere. Og ved årtusindskiftet begyndte

han at arrangere debatmøder i Nusrat Djahan Moskéen

i Hvidovre.

“Den politiske temperatur i Danmark ændrede sig lige

pludselig. Dansk Folkeparti gik voldsomt frem i slut-

ningen af 90’erne, og så kom 11. september i 2001.

Pludselig var der de her ‘islamofobiske’ tendenser ove-

ralt, og pressen og politikerne begyndte at trække ‘mus-

limer-kortet’ op af posen hele tiden: vi taler spalte-op-

spalte-ned hver dag hele året. Hvis ikke det er om-skæ-

ring, så er det tørklæder, hvis det ikke er tørklæder, er

det tvangsægteskaber eller terrorisme eller indvandrer-

bander med kniv og omvendte hip-hop-kasketter – der

er hele tiden noget. 

Medierne taler bare ned. På samme måde som vores

kære integrationsminister, der siger: ‘Nu skal muslimer-

ne gøre sådan og sådan’. Og så understreger han, at

han kun taler om 2% ud af 100% af den muslimske

befolkning i Danmark. Her forstår jeg ikke helt hans

logik: hvis han kun taler om 2%, hvorfor taler han så ned

til 100%?  Så længe man bliver ved med at tale ned til

folk – eller: indtil der kommer en dialog, og den bliver

ligeværdig, så er den ikke reel.”

I moskéen i Hvidovre forsøger Hamayun at skabe et

forum for en sådan ligeværdig dialog. Moskéens dialog-

forum har eksisteret siden 70’erne og startede egentlig

som et teologisk diskussionsforum. Men i de seneste år

har moskéen haft stadig flere gæster fra den politiske

scene. Hamayun forklarer: 

“Mange danskere – og mange danske politikere – har en

indskrænket opfattelse af islam og moskéen, fordi de

ikke kender det. Og dét er hovedpointen med vores

debatarrangementer: at starte en kommunikation med

det danske samfund for at vise, at der er muslimer her,

og at de, uanset hvad pressen skriver, sagtens kan leve i

overensstemmelse med de der – som jeg kalder dem –

‘pseudo-danske’ normer og regler. Det kalder jeg dem,

fordi ingen kan tage patent på værdier – hverken dan-

skere eller muslimer. 

Det, vi laver i moskéen, er informationsarbejde: vi for-

søger at vise et reelt og nuanceret billede af, hvad islam

er. For ligesom der er 5 millioner forskellige danskere, så

er der 1,5 milliard forskellige måder at være muslim på.

Alle vores arrangementer er åbne, og vi inviterer både

Bertel Haarder og alle de andre danske politiske ledere.

Vi åbner døren i moskéen for alle for netop at skabe en

ligeværdig dialog. Vi tænker ikke, at det er ‘os’ og

41Kulturo nr.20/2005

Kulturmøde

Interkulturel dialog 
Hamayun Latiff Butt om nuancerne i den danske indvandrerdebat

Af Gyrith Ravn



‘dem’, islam over for Danmark – vi føler jo, at vi er en del

af det danske samfund. 

Men tit bliver man alligevel fanget i et spindelvæv,

fordi man er muslim og så bliver stillet nogle latterlige

spørgsmål. For eksempel blev jeg i et interview til et af

Danmarks største dagblade i slutningen af 2001 spurgt,

hvad jeg mente om massevoldtægt. Det var et reelt

spørgsmål. Hvis nu jeg vender det om og stiller det til-

bage. Så kan man måske forstå, hvor absurd og kræn-

kende det egentlig er.”

Samme problematik knytter sig til de ekstreme sager,

der har været oppe at vende i det nye årtusinde. Mange

danskere har ventet på, at en talsmand for det muslim-

ske samfund i Danmark skulle tage afstand fra terror-

angrebet i USA i 2001 eller senest mordet på Theo van

Gogh i Holland i 2004. Men som Hamayun forklarer:

“Der er ikke en fælles talsmand for danske muslimer. For

der findes ikke ét muslimsk samfund: der er 73 forskel-

lige retninger af islam i verden, og måske lige så mange

i Danmark. 

Dertil kommer, at selvom man er muslim og tror på

islam, så er man ikke nødvendigvis terrorist. Selvfølgelig

tager jeg afstand fra de her handlinger – ligesom en hvil-

ken som helst anden dansker gør! Men jeg har det svært

med, at jeg skal ud og tage officielt afstand fra dem.

Hvorfor skal jeg stå frem og repræsentere de her uhyr-

ligheder, alene fordi jeg er muslim? 

... Men det er svært. For samtidig kan jeg jo godt se, i en

samfundsmæssig kontekst, at der er behov for, at nogen

gør det. Fordi debatten og situationen er, som den er. 

Og det handler så igen om nuancer og dialog. Og om

oplysning og viden. Denne her generaliserede stigmati-

sering og angst for muslimer – i det hele taget mange af

de problemer, vi ser i dag – bunder i mangel på egent-

lig kontakt. Folk kender ingen muslimer. Netop derfor er

dialogen så vigtig for arbejdet i moskéen. Den direkte

og ligeværdige dialog. Men det er hårdt: dialog er den

lange rute. I mellemtiden kan vi kun håbe, at den med

tiden kan være med til at påvirke samfundet.”

Hamayun Latiff Butt bor og arbejder i København.

Udover dialogforumet i moskéen står han bag flere pla-

katkampagner (se billedet) og har deltaget i kunstudstil-

linger, senest “Minority Report” i Århus sammen med

kunstgruppen SUPERFLEX (oktober 2004). 

Gyrith Ravn er redaktør af Kulturo.
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"For nylig blev jeg, i forbindelse med en udstilling jeg var med til at lave,
krediteret som ‘minoritetskonsulent’. Dér blev jeg rigtigt sur. Det er jo
lige præcis dét, jeg er ude at kæmpe imod!"



2001
Top 20 Gaining Queries 
1. nostradamus
2. cnn
3. world trade center
4. harry potter
5. anthrax
6. windows xp
7. osama bin laden
8. audiogalaxy
9. taliban
10. loft story
11. afghanistan
12. nimda
13. american airlines 
14. american flag
15. aaliyah
16. fbi
17. kazaa
18. lord of the rings
19. jennifer lopez
20. xbox

Google Zeitgeist2004
Popular Queries
1. britney spears
2. paris hilton
3. christina aguilera
4. pamela anderson
5. chat
6. games
7. carmen electra
8. orlando bloom
9. harry potter
10. mp3 2003

Popular Queries
1. britney spears
2. harry potter
3. matrix
4. shakira
5. david beckham
6. 50 cent
7. iraq
8. lord of the rings
9. kobe bryant
10. tour de france

2002
Top 20 Gaining Queries 
1. spiderman
2. shakira
3. winter olympics
4. world cup
5. avril lavigne
6. star wars
7. eminem
8. american idol
9. morrowind
10. warcraft 3
11. natalie portman
12. dungeon siege
13. trillian
14. las ketchup
15. neverwinter nights
16. battlefield 1942
17. pink
18. gareth gates
19. loft story 2
20. ikea



I løbet af de seneste år er ordet ‘tosproget’ blevet gjort

til samlebetegnelse for en hel stribe forhold, hvoraf kun

de færreste direkte har noget med sprog at gøre: Der

tales meget om ‘tosprogede’ børn og skoleelever, hvor

man måske i virkeligheden burde tale om ‘elever, der har

et andet modersmål end dansk og ikke er så gode til

dansk, at de kan følge undervisningen i en dansk skole på

normale vilkår’, eller ‘børn, som hverken behersker dansk

eller deres families sprog i tilstrækkeligt omfang’. Eller

måske om ‘børn og unge med en anden kulturel bag-

grund end den traditionelle danske’, ‘piger, der er tvung-

et til eller selv ønsker at gå med hovedtørklæde’, ‘børn,

der ikke må være med til kristendomskundskab eller

svømning eller tage med på lejrskoler’, ‘børn, der spiser

en anden slags mad end den sædvanlige danske’, ‘unge,

som er stærkt demotiverede i forhold til skolen, fordi de

føler sig udstødte og på forhånd chanceløse i det danske

samfund’, ‘unge med et forhold til autoriteter eller med

en opfattelse af seksualmoral og i det hele taget af for-

holdet mellem kønnene, som er uacceptabel i det danske

samfund’, … eller hvad det nu er, man egentlig mener.

Nogle af kategorierne burde i sig selv være ganske

uproblematiske, mens andre indebærer reelle proble-

mer – nogle mere alvorlige end andre – som det er rele-

vant at diskutere og forholde sig til.

Ved at feje det hele ind under betegnelsen ‘tosproget’,

blander man tingene sammen og skjuler, hvad og hvem

det egentlig er, man taler om. Man skaber det falske ind-

tryk, at alle de problemer, som de pågældende børn og

unge måske kan have eller give anledning til, har deres

rod i et sprogligt forhold, hvilket langtfra altid er tilfældet.

Man tager – måske uden at ville det og i hvert fald uden

at sige det åbent – stilling i debatten om integration

kontra assimilation, og man forplumrer diskussionen om,

i hvilket omfang børn, hvis families sprog ikke er dansk,

skal tilbydes undervisning i og på deres forældres sprog.

Undervisning er i øvrigt noget, som forskere verden over

er enige om at betragte som en klar fordel for børnenes

sproglige udvikling, både på modersmålet og på majori-

tetssproget. De eneste argumenter for – sådan som den

danske regering har gjort det – at fjerne de statslige til-

skud til en sådan undervisning er politiske: Der er ingen

forskere i sprogpædagogik, der anbefaler den politik.

Endelig stempler man selvfølgelig evnen til at begå sig

på mere end ét sprog som et problem i stedet for at

anerkende, at det er en kulturel og økonomisk ressour-

ce, som det er i samfundets interesse at fremme mest

muligt. Ikke mindst da i en tid, hvor internationalisering

allerede synes at være et forældet ord, som for længst

er afløst af globalisering.

Der er selvfølgelig nogle, der mener, at det faktisk er

tosprogetheden, der er grundproblemet – altså at det

andet sprog spærrer for tilegnelsen af dansk sprog,

danske værdier, dansk adfærd … for loyalitet mod

danskheden. Det er en yderligtgående variant af assimi-

lationstankegangen: Man kan ikke være dansker, hvis

man har et andet modersmål end dansk. Sammen med

denne opfattelse hører ofte mistænksomhed, hvis ikke

ligefrem fjendtlighed, over for alt det og alle dem, der

45Kulturo nr.20/2005

Kulturmøde

Hellere tosproget end tvetunget
Sprogforbistring og politisk korrekthed

Af Thomas Harder 



ikke indgår i den traditionelle, folkelige sprogligt, etnisk

og religiøst definerede ‘kernedanskhed’.

Det er en tankegang, som er beslægtet med den, der

kommer til udtryk i formuleringer som ‘jøder og danske-

re’ og ‘kristne og katolikker’ – hvad enten det så er mere

eller mindre freudianske fortalelser eller bevidste forsøg

på at marginalisere bestemte grupper, fordi de har et til-

hørsforhold, der rækker videre end den traditionelle

danske flertalskultur.

Den nye brug af ‘tosproget’ er dog mindst lige så ofte

et – forfejlet – udtryk for god vilje og for et ærligt ønske

om at bruge et ubelastet ord, som ikke indebærer

nogen form for racemæssig, etnisk eller religiøs katego-

risering og diskrimination. Og måske af et ønske om at

ændre verden til det bedre ved at lære os at kalde ting-

ene ved nye, ubelastede navne.

Men der er også en anden variant af den politisk kor-

rekte sprogbrug. Det er den, der optræder, når man

ønsker at skjule, hvad et eller andet i virkeligheden er,

eller når man ikke ønsker eller ikke har mod til at tale om

noget ubehageligt eller kontroversielt. Her er formålet

ikke at ændre tingenes substans, men alene at forskøn-

ne deres overflade. Motivet kan være, at det kollektive

sprogøre er blevet mere følsomt – mere bornert eller

mere allergisk over for ubehagelige sandheder – eller

måske at det, man taler om, opleves som upassende

eller måske endda som politisk uacceptabelt eller

moralsk anstødeligt.

Den politiske korrekthed med dens brug af eufemismer

og andre erstatningsudtryk kan altså alt efter omstæn-

dighederne være velbegrundet eller i hvert fald velme-

nende, og den kan være uhæderlig, naragtig eller bare

ligegyldig. Men den kan også være decideret skadelig:

Man risikerer at berøve sproget dets udtrykskraft og de

talende deres meningers mod, og man risikerer at gøre

nyttige gloser med ellers veldefinerede betydninger

meningsløse og at forplumre vigtige diskussioner.

Ansvarlige deltagere i den offentlige debat burde i langt

højere grad bestræbe sig på at undgå samlebeteg-

nelser. De burde lade være med partout at ville udstyre

folk, hvis vilkår, muligheder og problemer ofte er meget

forskellige, med de samme vage og misvisende etiket-

ter og i stedet vise det mod og den tankens klarhed, der

skal til for at tale konkret om tingene og sige ligeud,

hvad det er for problemer, man har at gøre med.

I den forbindelse er det interessant – og ubehageligt –

at se, hvordan netop udtrykket ‘politisk korrekthed’ i

den seneste tid er blevet vendt på hovedet i Danmark:

Bare man indleder med at sige: ‘Jeg ved godt, at jeg

ikke er særligt politisk korrekt …’ giver man sig selv

carte blanche til at sige hvad som helst. Ligesom man til-

syneladende kan sige de mest uhyrlige ting om hvem

som helst, bare det sker i en form, der præsenterer sig

som humoristisk.

Thomas Harder er adjungeret professor ved Institut for

Fransk, Italiensk, Russisk, Spansk og Tysk på

Handelshøjskolen i København, samt skribent og anmel-

der ved Politiken. 

46 Kulturo nr.20/2005

Kulturmøde



47Kulturo nr.20/2005

Lise Harlev, fra serien: Jeg bruger grammatik efter fornemmelsen, 2001. Plakat.



Årtusindskiftet var lidt ligesom vore børnefødselsdage,

hvor mor sagde: “Nu fylder du 6 år, nu er du et helt år

ældre”. Og næste morgen vågnede man så op og var

ikke spor større og kunne passe det samme tøj. Man

sagde også det samme, og omgivelserne var fuldstæn-

dig ens.

Så kom årtusindskiftet, og der lå en forventning om et

eller andet. Det var alligevel mange nuller, der skulle

skiftes om … lidt ligesom når ens bil runder 100.000 km,

og man bliver klar over, at den er dalet gevaldigt i værdi.

Men så kom som sagt det nye årtusinde. Fyrværkeriet

var lidt større, og det var branderten også. Næste mor-

gen vågnede man så op, og det var stadig det samme.

Man åbnede for nyhederne, og de var kun dårlige.

Vejrudsigten sagde også det samme, og de to ud-

sendelser er vel nok de tv-udsendelser, der glemmes

allerhurtigst. Så efter min mening er der frit valg på alle

hylder til at danne sig sin egen mening om, hvorvidt der

overhovedet er sket noget skift, bare fordi der er ænd-

ret på nogle nuller. Ud over at det er en praktisk måle-

enhed på samme måde som kilometertælleren og tom-

mestokken, så afhænger det helt af den enkeltes egen

situation, og der konstaterer vi, at sammen med både

det materielle fremskridt og det kulturelle og kæmpe

gigantiske udbud af tilbud om events, udstillinger, kon-

certer osv., bliver mennesket mere og mere rådvildt,

mere og mere ensomt, mere og mere forvirret og neuro-

tisk. Eller er der en sammenhæng heri?

Vi ser også kunsten blive påvirket af den nyliberale

politik. Den bliver mere og mere privat. Kærligheds-his-

torier er en individuel kærlighed mellem to mennesker.

Det grænseoverskridende er, om der er en stor alders-

forskel eller om de elskende evt. skulle være af samme

køn … uha, uha … sikke en dristighed!

Kærlighed til næsten, til fremtiden og en mere univer-

sel kærlighed er jo helt gammeldags, for det vil afsted-

komme ordet og begrebet ‘solidaritet’. Og den gik  af

mode sammen med kukuret.

Men hvorfor er mennesket i dag så neurotisk? Er der

en sammenhæng? Ja, det tror jeg, og jeg tror i virkelig-

heden, der er en positiv sammenhæng, for det peger

frem mod noget, jeg kommer til senere.

Sammen med det kulturelle udbud kommer der natur-

ligvis nogle oplevelser, som giver nogle refleksioner og

erkendelser. Det kunne selvfølgelig være rart, – lige som

da jeg var ung i 50’erne – hvis der var ro og orden.

Dengang var der nogle i radioen, der vidste, hvad der

var godt for jævne folk, så der blev spillet godt, brugt

musik, som ingen af os deltog i, fordi man skulle øve sig

i mange år for at kunne udføre det. Dér blev der kun talt

på én ganske bestemt måde. Ingen dialekter, kun når

man lavede sjov med jævne folk, enten på jysk eller

københavnsk. Nej, der var harmoni, ro og orden, og

årets begivenhed var en cirkusforestilling og en tur i

Tivoli eller på Dyrehavsbakken.

Der var stor forskel på land og by og stor forskel på

de enkelte kvarterer i byen klassemæssigt.

Og så kender vi alle historien om velfærdssamfundet

og den materielle rigdom, som er signalet og begyn-

delsen til kulturrevolutionen, der har fundet sted i

Danmark, hvor vi peger væk fra den mørke side, væk fra

slavesjælene, og går ind imod lyset, som også forvirrer

os, for når lyset kommer, kan vi ligesom se det hele og

den erkendelse, som de store udbud i kunst har givet,
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og som også har gjort, at der er kunst, der er mere til-

egnet. Du kan blive star ved at synge som en gård-

sanger. Du kan blive star ved at kunne tre greb på en

guitar. Du kan få maling, der tørrer på under tre minut-

ter. Du kan endda gøre det endnu hurtigere ved hjælp

af en elektrisk hårtørrer. Du kan komme gratis på kursus

i både det ene og andet. Har du ingen spænding i livet

så dyrk faldskærmsudspring, trekking etc. Du kan altid

låne penge af din far eller mor, for sammen med vel-

færdsstaten steg værdien på fast ejendom, og den kan

jo altid belånes lidt hist og pist.

Men hvad sker der så med kunsten? Den bliver mere og

mere forvirret. Mere og mere defaitistisk. Mere og mere

illusionsløs, og det er, mener jeg, fordi vi er ved at nå en

grænse, og vi må se at komme videre. Efter min mening

skal vi begynde, og er faktisk allerede i gang med, at

bevæge os med tilløbende skridt, og som sagt under

stor forvirring, ind i det nye årtusinde.

Vi skal bevæge os hen mod en mental revolution. Jeg

tror, der er gemt ressourcer i det enkelte menneske, der

er meget større end vi umiddelbart aner. Jeg har for-

nemmelsen af, at denne forvirring kun er begyndelsen

til, at vi begynder at lede målrettet efter nogle af disse

erkendelser. Vi må have mere at byde den såkaldt

underudviklede verden end en eller anden fastelavns-

hær, der kommer og kalder sig fredsbevarende, medens

den ligner både død og ulykke.

Selv må vi lære at kunne løse større problemer, så vi

ikke behøver at ty til alkohol og lign. Jeg er overbevist

om, at individet har været undertrykt igennem tiderne,

men via den sociale udvikling kommer også den kul-

turelle og, som allerede nævnt, derefter den mentale

revolution.

Jeg tror, at store dele af hjernen simpelthen ikke er

opdyrket og brugt, så det kan blive meget spændende

tider, vi går i møde.

Det første vi bliver nødt til at lære, er at tænke frit.

Væk med kalenderen. Væk med timeplanen. Væk med

de faste udgifter og så tænk fuldstændig frit.

Jeg tror ikke, at visdommen skal hentes i fremmede

religioner. Jeg tror, den skal hentes i konfrontationen.

Der er ingen vej uden om. Det kan godt være, vi løber

panden mod en mur mange af os, men det er ikke sik-

kert, at det er muren, der bliver ved med at holde.

For mit eget vedkommende synes jeg, det har bragt

mig mange store oplevelser og personlig udvikling, men

jeg har også betalt en høj pris. Uden at kunne måle det

synes jeg også, at det er en udfordring, og det er for

mig stikordet til de næste års kulturelle udtryk. Det er

ikke underholdning. Det er ikke begrebet kunst. Det er

simpelthen udfordring.

Den russisk-amerikanske digter Joseph Brodsky sagde

engang: “Kunstens ubevidste biprodukt er den tanke, at

menneskets samlede potentiale er langt større end det,

der kan udfoldes i, endsige imødekommes af, enhver

given samfundsstruktur. I visse kredse er denne nyhed

uvelkommen, og jo større disse kredse er, jo mere er de

tilbøjelige til at ville “tilpasse” en kunstner.”

De kan bare komme an!

Erik Clausen er filminstruktør og foredragsholder.
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Den danske spillefilm anno Y2K strutter så meget af

sundhed, at det er begyndt at ligne lidt af et problem i

vores selvforståelse. Vitaminoverskuddet har nemlig en

bivirkning: Skizofreni-lignende symptomer og en latent

‘mere-vil-ha’-mere’-mentalitet, som måske peger til-

bage til de glade Oscar-triumfer i 80’erne.

Men lad os tage det gode først.

Danskerne – ikke kun de danske kritikerne, ikke kun

det danske publikum, men for en gangs skyld begge

parter – er vilde med dansk film. I den sidste del af 2004

skyllede pressemeddelelser og avisnotitser over med

statistiske lovord: Hver tredje solgte biografbillet gik til

hjemlige film – særligt Brødre, Min søsters børn i

Ægypten og Kongekabale. Over en million til sammen.

Enestående for en så kort periode – og enestående på

internationalt plan at snuppe så stor en bid af kagen.

Hollywood blev slået hjem som en anden ludobrik –

og bedre endnu: det var med drømmebyens helt egne

midler. Susanne Biers trekantdrama om to brødre og en

smuk kvinde var funderet på noget, der umiskendeligt

lignede en Danielle Steele-skabelon, der var krigsscener

i, og en L.A.-eksileret Connie Nielsen kom hjem på gæs-

tevisit og beviste, at hun stadig talte dansk. Ikke et øje

tørt. 

Kasper Barfoeds familiefilm beviste, at vi også her-

hjemme kan kunsten at lave gedigne sequels og rema-

kes – her endda på én og samme tid – og ramme et seg-

ment så præcist, at man kunne planlægge efterårsferier

efter premieredatoer i stedet for omvendt som nu. 

Den helt store overraskelse var dog Nikolaj Arcels

Kongekabale, der gjorde for thrilleren herhjemme, hvad

Nattevagten gjorde for gyseren præcis ti år forinden:

Den turde – og beviste dermed, at vi ikke skal være så

forbandet nærsynede, at det hele bliver variationer over

dogme- eller ensemblefilm, vi allerede har lavet før.

Kunsten at turde

Debutanten Nikolaj Arcel forsøgte det strømlinede, stil-

og regelrette genreprodukt, som kræver så usandsynlig

fin timing, fordi vi som hærdede kabelseere med det

samme kan se, at forbillederne er de udenlandske. Det

kan være farligt med Philip Marlowe-attituder eller

ætsende skurke-mimik, hvis ikke vi effektivt bliver mani-

puleret til at abstrahere fra, at skuespillerne er nogle, vi

har set i supermarkedet eller i Hornbæk-revyen som-

meren forinden. 

Men Arcel turde og ramte – som Bornedal før ham –

et åbenlyst behov. Kongekabales ‘coolness’ vil sikkert

falme med årene (de hjemlige tv-dramaserier går efter

samme spændstighed, så konkurrencen er ubarmhjer-

tig), men det shakespearske anstrøg af Richard III i både

plotstruktur og Søren Pilmarks skræddersyede rolle vil

forhåbentlig sikre filmen et langt og værdigt efterliv. 

Konger, børn, brødre, søstre. Det turde fremgå af

eksemplerne i dette lokale, epokale tværsnit, at den

danske film genre- og publikumsmæssigt spænder

bredt netop nu. Alle kan være med. Det samme kunne

siges om Terkel i knibe (af Stefan Fjeldmark et al.) og

forhåbentlig også Anders Rønnow Klarlunds med spæn-

ding ventede live-action-dukkefilm Strings – begge film,

som med afsæt i barneuniverset tillader sig at lege med

genrekonventioner og grænserne for god smag. En ny

form for familiefilm, der tilgodeser både blaserte børn

og deres modebevidste voksne.
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Og så til de dårlige nyheder

Gid nogen snart ville gøre det samme for den danske

voksenfilm, som børnefilmen udsættes for i disse år!

Siden de dogme-dominerede 90’ere gik på hæld, er Per

Fly det bedste, der er sket for dansk film. Men hvor er

00’ernes bad taste-instruktør, hvor er vores enfant terri-

ble, vores gale, smalle æstet, der tør ryste posen og lave

noget stilistisk provokerende eller moralsk visionært? 

Gamle Lars von Trier og oldermanden Jørgen Leth er

– i skrivende stund – stadig de seneste fem års bedste

bud på egentlig filmisk fornyelse. Trods deres frem-

skredne alder satte de i 2003 en vidunderlig siamesisk

tvilling af en eksperimentalfilms-dokumentar i verden,

De fem benspænd. Legesygt, normbrydende total-

teater, en filmisk Dubuffet-skulptur. 

At De fem benspænd blev udvalgt som det danske

bud på en Oscar-kandidat har vakt nogen kritik. Den var

ikke mainstream nok til at ville falde i de amerikanske

dommeres smag, lød indvendingen – og det er egentlig

meget sigende. Ikke at det var forkert set – den havde

vitterligt ikke en chance – med deri at Oscar’en er ble-

vet det hellige dyr i åbenbaringen på samme måde som

vores succesinstruktører og -skuespillere har søgt den

engelsksprogede succes, så snart de har kunnet slippe

af sted med det. Mads Mikkelsen, Nikolaj Coster-

Waldau, Thomas Vinterberg, Iben Hjejle, Ulrich

Thomsen, Søren Kragh-Jacobsen, Lone Scherfig og sik-

kert flere. 

Vi er blevet forvænte med succes. Den danske film-

støtteordning genererer et eller to nye, lysende talenter

hvert år, og alternative filmskoler og uddannelser pop-

per lystigt op omkring os. Vores film vinder publikums-

priser og indimellem også jurypriser på udenlandske

festivaler. Hvad skal man så? 

Bortset fra Scherfigs undervurderede Wilbur begår

selvmord og Trine Dyrholms ubemærkede succes i

Ulrich Köhlers tyske Bungalow har der ikke været meget

at skrive hjem om fra udlandseventyrene. Det er flot

gået, bevares. Men ser man bort fra von Trier, så må

man snart kunne drage den lære, at der først kunstne-

risk sker noget, når man går og roder lidt i jorden.

Tendensen går imod, at nyskabelsens hellige port alene

peger ud mod udenlandsk territorium – ved en skøn

blanding af genreimport, talenteksport og koproduk-

tioner. Vi tør åbenbart ikke kaste os ud i at plante

Dannebrog på æstetisk ukendte planeter. Det er synd

med den forsigtighed. Måske er ikke alle planeter lige

beboelige, men også mislykkede missioner kan have

deres berettigelse. 

Alle husker Challenger-ulykken. Hvem husker de

resultater, de foregående opsendelser kastede af sig?

Rasmus Brendstrup er cand.mag. i Moderne Kultur og

Kulturformidling og ekstern lektor ved Institut for Film-

og Medievidenskab, Københavns Universitet.
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Jean-Luc Godards film Tout va bien (da. Her går det

godt) fra 1972 åbnes med billeder af checks udskrevet

til de medvirkende i filmen, lige fra teknikerne til de

stjernebetalte hovedrolleindehavere Yves Montand og

Jane Fonda. Godards pointe er lige så banal, som den

er vigtig: Film koster penge, mange penge. Og det er

hæmmende for den kunstneriske frihed. 

Godard har ikke været sen til at påpege, at en fuld-

stændig beherskelse af filmmediet samtidig kræver

fuldkommen kontrol over filmens økonomi. I flere etaper

af sin utrættelige kuldkastning af gældende cinemato-

grafiske dagsordener har han forsøgt at skitsere nye

alternativer og nye veje for en mere personlig filmkunst.

I 60’erne optog Godard og hans ‘nybølge-kolleger’

deres film i Paris gader, kun muliggjort af nye letvægts-

kameraer. Senere, i de tidligere 80’ere, var han desuden

blandt de første til tage videoteknikken og det analoge

redigeringsanlæg i brug, og senest har han benyttet sig

af DV-kameraet og den digitale redigeringspult. I det

hele taget har han de seneste 20 år langsomt arbejdet

på at opbygge sit produktionsselskab Sonimage. Herfra

kan han kontrollere alle filmens faser, fra produktion til

redigering, hvad der giver ham en, inden for film, hidtil

uset grad af kunstnerisk frihed, som ikke havde været

mulig, hvis det ikke havde været for de nye medier.

Men allerede i 40’erne gjorde den franske kritiker

Alexandre Astruc opmærksom på, at den personlige

film – og med den mente han hele den moderne film-

kunst, hvis første spæde skridt han profetisk dokumen-

terede – først opstår i det øjeblik, instruktøren bliver sin

egen forfatter. Hvis instruktøren bruger kameraet, som

forfatteren bruger sin pen og maleren sin pensel, vil en

ny filmkunst blive født, mente han. 

Astruc skrev om den nye avantgardes fødsel i en rus af

optimisme, og hvor hans æstetiske ideer blev fuldt

udviklet med den filmiske modernisme, blev hans op-

timisme vedrørende en pluralisering af filmkunsten

skudt i sænk af den storindustrielle drømmefabrik

Hollywood. Men Astrucs drøm er nok værd at citere, for

er det ikke denne drøm, vi i dag har muligheden for at

realisere? 

“Man må gøre sig klart, at film hidtil ikke var andet end

skuespil. Det skyldes selvfølgelig, at alle filmene blev

forevist i teatre. Men i betragtning af den rivende ud-

vikling, 16mm apparater og fjernsynet er inde i, varer

det næppe længe, før alle og enhver har projektions-

apparater hjemme hos sig selv og hos boghandleren om

hjørnet kan hente sig en film med et hvilket som helst

emne, i en hvilken som helst form.” 

16mm-apparaterne blev aldrig hvermandseje, det gjor-

de derimod de senere 8mm-apparater, men kun få

kunstnere (heriblandt Stan Brakhage) forstod at udnytte

dem som en mulighed for at få sine film ud til folket og

fortsatte således med at producere for de etablerede

distributionskanaler. Mediet var der med andre ord,

men det blev i bund og grund brugt til det samme: til at

homogenisere filmen snarere end at pluralisere den. 

Godard skitserer derfor den eneste mulighed for at

opnå denne pluralisering: Hvis instruktøren vil være
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herre over sine film, er det ikke nok, at han forsøger at

omsætte sine ideer til film, som Astruc foreskrev det.

Han må først og fremmest kontrollere pengene. Og

med den digitale teknologi, er dette blevet muligt. 

Det er ikke blot muliggjort, fordi teknologien er

blevet billigere, og det derved er blevet lettere for

menigmand at skabe filmene, som han eller hun ønsker

selv at se dem. Det er selvfølgelig medvirkende til, at

udgifterne til råmateriale i bund og grund er lig den

engangsudgift, det er at købe et kamera og et redi-

geringsprogram til computeren, men den største digi-

tale revolution finder sted inden for distributionsfeltet.

Og det er symbiosen mellem disse to aspekter ved den

digitale film, der i 1991 fik navnet ‘Microcinema’. 

Microcinema er ikke nogen æstetisk retning, men en

fællesbetegnelse for film, der benytter sig af billige dis-

tributionskanaler såsom internet og dvd til at få sine pri-

vatproducerede værker ud til det størst mulige publi-

kum, og som sådan markerer en chance, der bør gribes,

hvis Astrucs alternativ til den teatrale kunst en gang for

alle skal almengøres. 

Men til trods for at betegnelsen Microcinema først så

dagens lys i 90’erne, har dets ideologiske fundament

eksisteret i den etablerede films skygge lige siden fil-

mens fødsel. I sin essens dækker betegnelsen over den

moderne, eksperimentale filmkunsts største utopi: At

gøre filmen til en udtryksform, der kan beherskes på

samme måde som de resterede kunstarter.

Ingen anden kunstart lever så højt på markedsøko-

nomiske præmisser som filmen, og en demokratisering

af filmkunsten må derfor begynde med et brud på den

nedgroede konvention om, at film skal have en høj pro-

duction value, groft sagt med et stiltiende accepteret

krav om, at man, når man indløser billet til biografen, da

også skal have noget for pengene i kraft af enten vel-

produceret underholdning eller adspredelse. For hvor-

for skal film ses i biografen? Ved at fastholde netop et

sådant skæringspunkt mellem publikum og instruktør,

accepterer man også den økonomiske tankegang, der

umuliggør radikal nytænkning. Så længe førnævnte krav

håndhæves, vil selv de film, der vil noget andet, blive set

på og kritiseret under samme lup. For at undgå det krav,

må filmen løsrive sig økonomisk, men det handler ikke

om at revolutionere det, der allerede er, så meget som

det handler om at opdage alternative distributions-

former. Ét alternativ ér blevet gjort muligt takket være

den digitale videoteknologi, men herfra må der kæmpes

en davidskamp for at få den til at vinde fodfæste. 

Thure Munkholm er ansvarshavende redaktør på film-

tidsskriftet Mifune.
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SUPERDANISH:
Superflex/ Superdanish (2004),  latex on drywall, 13x3 m. Udarbejdet i forbindelse med det danske kulturfremstød Superdanish i Toronto, Canada
2004. Værket Superdanish er er en kopi af vægmaleriet "Operation Iraqi Freedom" i Twentynine Palms, Californien. Det viser amerikanske soldaters
insats i Irak. I Superdanish er de amerikanske tropper udskiftet med danske soldater og militærudstyr.

SUPERFLEX:
Kunstnergruppen Superflex blev dannet i ‘93, og består af Bjørnstjerne Christiansen, Jakob Fenger og Rasmus Nielsen. Superflex har stået bag  pro-
jekter som bl.a. Supergas, Superchannel og senest Guarana Power, som blandt andet blev manifesteret ved en Bar på Venedig Bienalen samt i
Blågaardsgade.





Teater er altid politisk, er der nogen der har sagt. Og det

er måske ikke helt forkert. Hvor vi for eksempel i filmen

har nærbilledet til rådighed og individet i centrum, så er

vi i teatret på afstand af personerne. Vi ser hele gruppen

på én gang. Derfor egner teatret sig utroligt godt til at

synliggøre sociale mekanismer. Teatret kan ikke i samme

grad som filmen vise os verden set gennem et enkelt

menneskes øjne, men til gengæld  har det en unik evne

til at fremstille det, som foregår mellem mennesker.

Samtidig er teatret i sig selv en social begivenhed. Hvis

du skriver en roman, kan du sende den ud i verden, og

folk kan reagere på den, som de vil, måske er der aldrig

nogen, der læser den – det ændrer ikke på værket. En

teaterforestilling derimod er ikke færdig, før den møder

et publikum. Forestillingen handler lige så meget om

det, der sker mellem sal og scene, som den handler om

det, der sker mellem personerne oppe på scenen.

Fra livsstil til politik

Men i løbet af de sidste fem-seks år er en del teater her-

hjemme også blevet politisk i en mere specifik forstand.

Hvor meget af det toneangivende teater i sidste halvdel

af firserne og op gennem halvfemserne kredsede om de

nære relationer, om familien og parforholdet – eller om

storbymenneskets ensomhed – så forsøger de vigtigste

forestillinger nu at genindsætte mennesket i en politisk

virkelighed. I Tyskland begyndte denne tendens alle-

rede i starten af halvfemserne på Volksbühne i Berlin,

men herhjemme begyndte det efter min mening for

alvor i 1999. Det skete med Lars Noréns dokumentarisk

realistiske maratonstykke Personkreds 3 om samfundets

allernederste, som blev spillet på Betty Nansen Teatret i

Madeleine Røn Juuls iscenesættelse og vakte enorm

opmærksomhed. Jeg selv så det tre gange. Efter at

være vokset op med Dr. Dante og livsstilsdramatikken

føltes dette for mig som et afgørende nyt tematisk land

for teatret. Betty Nansen Teatret har fortsat linien ind i

det nye årtusind med projektet De andres tanker, hvor

teatret med en række meget forskellige typer forestil-

linger forsøger at forholde sig til det multikulturelle sam-

fund. Senest har Peter Langdal også iscenesat Michael

Frayns spiondrama Demokrati, som er politisk ved helt

konkret at foregå i et politikermiljø. 

Spin Doctor og Mefisto

Der er mange andre eksempler på, hvordan interessen

for det politiske har grebet om sig. Bådteatret under

ledelse af Rolf Heim, Ture Biering og Emil Korf Hansen

har fra starten lagt op til en aktualitetssøgende politisk

profil. Das Beckwerk på Gladsaxe Teater har med Klaus

Beck-Nielsen i front skabt forskellige former for sam-

fundsdebatterende forestillinger – til tider suppleret af

politiske debatter i teaterrummet! I den formmæssigt

helt traditionelle ende af spektret har Vibeke Wrede haft

stor succes med den engelske satire Spin Doctor på

Nørrebros Teater, og i den modsatte, langt mere eks-

perimenterende ende, har Anders Paulin vakt opmærk-

somhed med den stærkt udskældte Mefisto på Det

Kongelige Teater. Mefisto var efter min mening et af de

bedste bud på et nyt politisk teater, fordi den behand-

lede sit tema: kunstnerens ansvar som samfundsborger,

på en så formmæssigt radikal måde. Et væld af forskel-

lige stilarter var rodet sammen, vekslende fra det eks-

tremt karikerede til det nærmest private, men under
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hele denne sprængte og ironiske form satte skuespil-

lerne konstant sig selv på spil i den komplekse pro-

blematik, de skildrede: Hvordan være en kompromisløs

kunstner, når man er fuldstændigt afhængig af politi-

kere, branchen og ikke mindst det kæmpe maskineri,

som Det Kongelige Teater i sig selv er? Paradoksalt nok

aktualiserede teatret yderligere dette spørgsmål ved

som reaktion på de dårlige anmeldelser og de ud-

vandrende tilskuere at lukke forestillingen ned før tid. 

Anti-æstetik

Også på det æstetiske plan har tendensen konsekven-

ser. Sidste halvdel af 80’erne og første halvdel af 90’erne

markerede en revival for kukkasse-teatret. Under

påvirkning af blandt andre den amerikanske teatermand

Robert Wilson gjorde man op med halvfjerdsernes grim-

hed og begyndte at skabe smukke og magiske billeder

i teatrets sorte ramme. Men de seneste år er denne

meget æstetiske og skønhedssøgende stil igen blevet

erstattet af mere rå udtryksformer. Den afskrællede

Turbinehal med neonrør og trashy rekvisitter i Egil

Palssons totalteater-forestilling Galskab på Det

Kongelige Teater er på ingen måde smuk. Heftigt inspi-

reret af tysk teater rådyrker man grimheden og den

decideret dårlige smag. Og i spillestilen søger man det

sjuskede, det utjekkede, det vilde og sprængte.

Allerede Bertolt Brecht, stamfaderen til det 20. århun-

dredes politiske teater, mente jo, at publikum skulle for-

hindres i at sidde og ‘glo romantisk’. Og det gør man

måske bedst gennem en form for anti-æstetik – i spil,

såvel som i scenografi, tekst, kostumer, musik osv. 

Efter 11. september

Der er ingen tvivl om, at behovet for at genopfinde det

politiske teater blandt andet skyldes de omvæltninger,

som er sket i verden siden 11. september. Også på den

litterære scene, i billedkunsten og i rockmusikken har

man set et stigende behov for at forholde sig til de vold-

somme modsætninger, som præger verden i disse år, og

som er rykket tættere på vores dagligdag.  Jeg kan også

selv som instruktør mærke et behov for at forstå mig

selv som del af en større sammenhæng. Dette indebæ-

rer ikke nødvendigvis at skulle give udtryk for en klar

politisk holdning gennem det, man laver. I modsætning

til 60’ernes og 70’ernes politiske teater handler det nye

politiske teater i min forståelse ikke om paroler. Det for-

søger ikke at skabe enighed om en fælles sag. Det er i

langt højere grad et teater, der splitter og problemati-

serer. Man kan sige, at det handler mere om politik, end

det udøver politik.

Jeg tror, det nye politiske teater har mange år foran sig

endnu. Tendensen begyndte ganske stilfærdigt, nær-

mest drypvis, og er først i løbet af de seneste par år ble-

vet til en egentlig bølge. Først nu er man, blandt andet

med Anders Paulins Mefisto, begyndt at finde en virke-

lig ny måde at lave politisk teater på. Og vi kan udvikle

det langt, langt videre, det er jeg sikker på.

Rune David Grue er fjerdeårs instruktørelev på Statens

Teaterskole. Han debuterer til efteråret på Teater

Mungo Park med forestillingen W. 
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Der findes i Danmark en initiativrigdom, et engagement

og en vilje til nybrydende og anderledes teater, som

udfoldes på landets små, intime, utraditionelle og næs-

ten ukendte scener. Der findes forestillinger, som ikke

styres af belægningsprocenter, men af lyst til at slå sig

løs og udfordre scenekunsten for at udtrykke noget

væsentligt. Der findes kunstnere, som kæmper for at

lave det teater, de har smag for, på egne skæve præ-

misser, fri af gængse konventioner om, hvad teater er

eller skal være. Kort sagt: Danmark har en independent-

teaterscene! 

Teater kategoriseres ofte som enten-eller: Enten er

det professionelt, eller også er det amatørteater. Men

der eksisterer et teatermiljø, som ikke definerer sig

inden for disse snævre rammer; et miljø i vækst, et miljø

med egen identitet og selvforståelse, egne visioner og

ambitioner. I 80’erne kaldte man det ‘vækstlaget’, i

90’erne ‘undergrunden’ – i det nye årtusind hedder det

‘independent-teater’. Scenen med det fri teaterblod i

årerne har desuden fostret sin egen festival: VILDSKUD

– festival for independent teater.  

Potentiale for nyskabelse og for flop

Independent-teater er en særlig form for teater, hvis

kendetegn er kunstnerisk frihed. Friheden bruges til

kompromisløse og dristige eksperimenter – både kunst-

nerisk og produktionsmæssigt. Ofte fortolkes teksten

radikalt, kunstarter blandes, mange fysiske elementer

integreres, eller der sker en heftig interaktion mellem

skuespillere og publikum. Det er en kunstnerisk ambi-

tiøs del af teaterlandskabet, som lægger stor vægt på at

behandle væsentlige emner i samtiden. 

Scenerummet vælges alt efter hvilken forestilling, der

skal spilles. Typisk benyttes scener, der er så intime, at

publikum kan lugte skuespillerne (og omvendt), og det

er gerne rum, som ikke normalt er teaterscener, men fx

gamle fabrikslokaler, restauranter eller byrum. Disse

skæve, upolerede og anderledes rum kombineret med

udøvernes engagement og ønske om at udtrykke sig,

giver en meget autentisk og vedkommende teater-

oplevelse, som er forskellig fra det etablerede og insti-

tutionaliserede teaters udtryk. Netop fordi indepen-

dent-teater kun afhænger af kunstnerne bag, har det

mulighed for at være sig selv, for at prøve sig frem og

skabe noget anderledes. Og det sker ikke sjældent, at

ideer og udtryk, som stammer fra disse eksperimenter,

smitter af på resten af teaterlivet. 

Nu lever ikke enhver independent-forestilling op til

ovenstående. For selv om de ideelt set har alle mulig-

heder for at agere utraditionelt og undersøgende, kan

man opleve independent-teaterforestillinger, som ikke

udnytter dette potentiale, men i stedet bliver forsigtige

discountversioner af det etablerede teater (og dermed

bevæger sig over i amatørteater-genren). Det er ærger-

ligt, for netop uafhængigheden kunne bruges til vilde

eksperimenter og overskridelser af vante rammer. I den

anden grøft falder de forestillinger, hvor kreativiteten og

eksperimenterne tager overhånd, og som derfor bliver

flop. Det er dog en risiko, man må og skal løbe, for

udvikling af teatret som kunstform er en lang og bryd-

som proces, der næres af vovemod og risikovillighed.

Innovative iværksættere 

Det er karakteristisk for independent-kunstnerne, at de
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er af iværksættertypen. Det er idealistiske og passione-

rede mennesker, som har mod på at prøve nye ting af,

og som i teatret ser en mulighed for at udtrykke sig. En

del kommer fra universitetet og fra andre kunstarter end

teatret, og de betragter teatermediet som en legeplads

for nytænkning og produktionseksperimenter. 

Et eksempel er kunstneren Signa Sørensen, som har

en BA i kunsthistorie. Hun arbejder med ‘performance

installationer’, hvori publikum kan gå rundt, og som

udstrækkes over flere døgn. Et andet eksempel er bil-

ledkunstner og designstuderende Lizette Bryryp, som

bl.a. har iscenesat en daglig halv times ‘live’ julekalender

i et butiksvindue på Christianshavns Torv i dec. 2004. 

Et tredje eksempel på independent-teater er teater-

gruppen Xofias forestilling Dødgrød med fløde i foråret

2004. Her trak forestillingens fire unge instruktører lod

om, hvilke to af i alt otte genrer, de hver skulle benytte.

Til formeksperimentet lod instruktørerne sig yderligere

inspirere af Dylan-sangen “Death is not the end”, hvilket

betød at skuespillerne døde og opstod adskillige gange

i løbet af opførelsen. Forestillingen trodsede således

enhver konvention om nødvendige sammenhænge og

om, at en teaterforestilling kun kan have én instruktør,

og Xofia formåede at sige noget væsentligt om, hvor-

dan identitet i dag kan betragtes som en fragmenteret

og processuel størrelse. 

En ny identitetsmarkør 

Independent-teaterlandskabet rummer både erfarne

teatergrupper, der har samarbejdet i mange år, og unge

kunstnere, som finder sammen om et enkelt projekt.

Ofte kommer det hele op at stå for ca. 20.000 kr. –

penge, som med møje skaffes fra gang til gang via

kommunen, DATS (Landsforeningen for dramatisk virk-

somhed) eller de få private fonde, der beskæftiger sig

med teater. For selv om independent-teater normalt

produceres uden at de mange involverede får løn, og

selv om det er uafhængigt af fast støtte, koster det sta-

dig penge at skabe. 

Der er forskellige ambitioner og målsætninger inden

for independent-teater. Der er folk, som kæmper for at

blive teknisk og kunstnerisk dygtige nok til at komme

ind på de forskellige linjer på de autoriserede teater-

skoler. Og der er folk, som har det fri teaterblod i årer-

ne. De vælger udfordringen og finder styrken i netop at

kunne arbejde uafhængigt med udvikling af scenekunst. 

Fra begge disse grupper er der nogle, som vægrer sig

ved at blive betegnet ‘independent’ og visse, der føler

sig finere end andre i miljøet. Andre igen ser en stor

fordel i, at miljøet i dets mangfoldighed bliver synligt i

teaterlandskabet, som en særskilt gruppe med særegne

potentialer og vilkår. VILDSKUD – festival for indepen-

dent teater er et initiativ taget af folk inden for miljøet,

som arbejder for det sidste. 

VILDSKUD – en iscenesætter af independent-scenen 

Det skyldes bl.a. VILDSKUD-festivalen, at det i dag er

muligt at kalde noget af det danske teaterlandskab for

independent-teater. I begyndelsen af årtusindet var mil-

jøet stort set usynligt for offentligheden, men siden sin

debut i 2003 har VILDSKUD tilbudt et vindue til inde-

pendent-teatret ved at præsentere det i fortættet form

over en weekend hvert år. Festivalens vision er at styrke

og udvikle det fragmenterede ‘undergrunds-’/’grå-
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zone’/’off-scene-’/’vækstlags’miljø, som kan betegnes

‘independent’ og dermed bidrage til teaterkunstens

udvikling. 

Festivalens succes, dens interne netværk og diskus-

sioner af selvforståelse har medvirket til at gøre inde-

pendent-teatermiljøet så synligt for politikerne i Køben-

havns Kommune, at 575 m2 af Huset i Magstræde er

blevet til øvefaciliteter for unge teaterudforskende

kunstnere under navnet TeaterHUSET. Det er en stor for-

bedring af forholdene og giver håb om endnu mere

spændende teater i fremtiden.  

Fremtidens teaterblod 

Foreløbig er udviklingen på independent-teaterscenen i

dette årtusind særdeles løfterig. Det er sandsynligvis fra

dette innovative miljø, vi vil få de nye teaterudtryk.

Dette afspejles dog ikke i den nationale kulturpolitik.

For det er hovedsagelig i såkaldte oplysningsmidler; i

lokal-, ungdoms- eller amatørpuljer, at independent-

teatret finder økonomisk støtte til at sikre sin overlevelse

– og ikke i kunstmidler. 

Det er tankevækkende, at Kunststyrelsen endnu ikke

har fået øjnene op for og fundet det nødvendigt at

støtte den kunstneriske udvikling af scenekunst, som

finder sted i independent-miljøet. Og det er ironisk,

fordi det uafhængige  teater p.t. er den mest nyskaben-

de og progressive del af teaterscenen – det er på inde-

pendent-scenen, fremtidens teaterblod ruller heftigst.

FAKTA

Typiske independent-scener

Comedievognen, Krudttønden, Caféteatret, Plan-B,

TeaterHUSET, Pumpestationen, Basement, Råhuset,

Ophelia, Bådteatret, Boldhus Teatret, Katapult. 

Grupper eller netværk i independent-teatermiljøet

Con Fuoco, teater etcetera, Teater Grob, Teater mod

Strømmen, Teater Indtil Videre, Teater Luna, PræCdens,

Mucca Divina, TheaterKompagniet 2003, Hele

Herligheden, Det 5te Kabinet, Dunkelfolket, Xofia, Terra

Nova, Vallset&Tåsen, Scene 1, Pavlovs Hunde. 

VILDSKUD – Festival for independent teater 

Festivalen er et udstillingsvindue for hele den mangfol-

dige independent-teaterscene. VILDSKUD løber af sta-

blen for tredje gang d. 11. – 14. august 2005. www.vild-

skud.dk 

Independent

Begrebet independent er lånt fra Sydamerika og USA. I

Sydamerika arbejder en lang række teaterensembler

med at udvikle egne personlige metoder uden for det

etablerede teater. Independent-film er i USA den del af

filmbranchen, der tog fart i 70’erne som modvægt til

Hollywoods kommercielle mainstream-film. 

Lisbeth Elkjær er cand.mag. i Moderne Kultur &

Kulturformidling samt medarrangør af VILDSKUD-

festivalen.
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Københavns musikliv oplever et sandt byggeboom i

disse år. Operaen på Holmen – den storslåede gave fra

A.P.Møller og Hustru Christine Møllers Fond til den dan-

ske stat – åbner i januar 2005, DRs store nye koncertsal,

tegnet af den verdenskendte arkitekt Jean Nouvel, står

færdig i Ørestaden om godt to år, og Tivolis Koncertsal,

der blev åbnet i 1956 til erstatning for den gamle, som

blev ødelagt under 2. verdenskrig ved en terroraktion af

det tyskvenlige Schalburg-korps, bliver renoveret og

moderniseret i løbet af 2005.

I de første år af det nye årtusinde har det danske

musikliv med andre ord fået en uhørt saltvandsindsprøjt-

ning i en tid, hvor den klassiske musik mange steder i

verden er trængt. Vi har allerede nu fået det færdige

operahus med utrolige muligheder, både scenisk og

musikalsk. Et rum, hvor akustikken virkelig er i top. Et

afgørende øjeblik for den klassiske musik i Danmark, for

Den Kgl. Opera, og ikke mindst for Det Kgl. Kapel.

Men beton, mursten og træ gør det ikke alene. De store

byggerier er nødvendige fundamenter for den videre

udvikling af den store, seriøse musik, men samtidig er

det en udfordring til alle på begge sider af rampen. I

første omgang naturligvis til alle udøvende, som skal

finde ind i de nye rums muligheder og andre spille-

måder, men også til de kunstneriske chefer, der her får

et stort, men også kært ansvar for at fylde de nye rum

med den højest mulige kvalitet.

Det er på samme tid en udfordring til publikum. Nye

huse byder på nye indfaldsvinkler til de oplevelser, man

har været vant til at have i velkendte, ‘trygge’ rammer.

Det kræver en åbenhed overfor nye udtryk, nye klange.

Jeg er overbevist om, at det danske musikliv er meget

godt rustet til de nye huse. Det kunstneriske niveau er

vokset utroligt meget de seneste 20 år i Danmark. Både

Den Kgl. Opera og de danske symfoniorkestre står

centralt placeret i den internationale musikverden. Den

Kgl. Opera samarbejder med nogle af de mest interes-

sante operahuse, vores sangere synger på verdens

førende operascener, en lang række danske musikere er

meget højt anskrevet internationalt, og de udenlandske

medier holder et skarpt øje med, hvad der sker i

København. Og ikke mindst har vi et stort og nysgerrigt

publikum med en meget stor aldersspredning. Jo, vi er

klar til de nye tider!

Og hvad vil der så ske med musikken på Det Kgl. Teater

i den kommende tid?

Gamle Scene på Kgs. Nytorv, som jeg tror alle musik-

elskere i Danmark har et særligt tæt forhold til, blev

bygget i 1874 til skuespil og små vaudeviller, og har

aldrig været tænkt til at kunne rumme det store orkes-

ters klang. Resultatet har været, at på trods af at orkest-

ret har måttet være underbemandet af pladsmæssige

årsager, har det været svært at opnå den rette balance

mellem orkester og sangere i rummet. Med ibrugtag-

ningen af Operaen på Holmen vil vi for første gang i

København kunne spille de store romantiske og moder-

ne operaer og balletter med det antal musikere i orkes-

tergraven, som komponisterne havde forestillet sig. Nu

vil Det Kgl.Teater kunne bruge de to scener optimalt,
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således at barokkens og klassicismens værker indenfor

opera og ballet får deres naturlige hjemsted på Gamle

Scene, mens de romantiske og moderne værker med

deres store krav til orkesterstørrelser for fremtiden kan

opleves i Operaen.

Men Operaen rummer også en intimscene med utroligt

mange muligheder. Den har fået navnet ‘Takkelloftet’,

som en reverens til Holmens gamle bygninger og kana-

ler, og vender ud mod de øvrige kunstskoler: filmskolen,

arkitektskolen, kunstakademiet, det rytmiske musikkon-

servatorium etc. Det er en moderne black box-scene

med en meget stor grad af fleksibilitet. Her kommer

meget af det intime musikteaters mest udfordrende,

nyskabende ting til at ske, er jeg overbevist om.

Alt dette  kræver naturligvis, at de kunstneriske ressour-

cer opnormeres, så der er kapacitet til at honorere disse

øgede krav, både kvalitativt og kvantitativt. Hvis vi foku-

serer på orkestersiden, har vi valgt at udvide Det Kgl.

Kapels kapacitet i en gradvis flerårig udvikling, således

at målet for orkestrets størrelse om nogle år vil være ca.

145-150 medlemmer. På denne måde vil vi kunne sikre

os, at Kapellet, som idag har ca. 110 medlemmer, fort-

sat vil kunne bevare sin identitet, samtidig med at

ensemblet får en kraftig kunstnerisk injektion via en

række fremragende nye medlemmer.

Samtidig er det vores ønske at skabe samarbejde med

en række af dansk musiklivs øvrige ensembler. Jeg anser

det for altafgørende, at de nye huse åbner sig og fun-

gerer som katalysatorer for hele musiklivet. Fx vil barok-

orkestret Concerto Copenhagen have sin helt naturlige

plads i repertoiret på Gamle Scene, ligesom de øvrige

symfoniorkestre i København vil være kære gæster både

på Kgs. Nytorv og  i Operaen.

København har altid været en vigtig korsvej i Nord-

europa. Her mødes nord og syd, øst og vest, og det er

min faste overbevisning, at vi med den kunstneriske

satsning, som de mange nye bygninger symboliserer, vil

placere København centralt i Nordeuropas musikliv. Vi

har både de ydre rammer, det kunstneriske niveau og

det potentielle publikum til det.

Det bliver et spændende år, vi går i møde på begge

sider af rampen. Lad os tage den helt enestående udfor-

dring op og åbne os for musikkens grænseløse kræfter!

Michael Schønwandt er Musikchef ved Det Kongelige

Teater.
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Arkitektur

The city - and architecture - is in many regards the art of

sharing: Sharing space and sharing influence. 

As architects we often find ourselves in the position of

mediators or negotiators in crossfire between a multi-

tude of different and contradicting interests, each of

them attempting to claim their share of a project. 

In this battlefield of opposing inputs and influences, our

role becomes that of a curator rather than a creator. We

find ourselves attempting to coordinate, combine and

edit the contradicting desires and demands in each

project. The architecture emerging from this curatorial

process is influenced and formed by a multiplicity of dis-

ciplines. It exhibits in concrete form the complexities

inherent to physical design and planning. 

By sharing influences and competences with different

interest groups, institutions and disciplines outside the

traditional boundaries of architecture, we are able to

arrive at concepts and expressions that we would other-

wise be unable to imagine. By letting go of total control,

the projects are propelled by the abundance of energy

and intentions nested in the social, political and com-

mercial forces of the city, and our creative share in the

design process becomes formulating the plot that can

tie all these loose ends together. 

In more literal terms, the challenge and purpose of the

city - and in turn, architecture – is finding fertile ways of

sharing spaces. The infrastructure of the city is organi-

sed so people and stuff can move freely through it with-

out congesting or crashing. The public and private

realms are woven together to create a balance between

commercial interests and cultural programs. 

In modernist urban planning (think of Brasilia) the     ans-

wer to the problem of the city was to separate the dif-

ferent programs it contains; placing industry, commerce,

institutions and living in their respective zones or neigh-

bourhoods. The result was dead commercial city centres

and sleepy suburbs. 

We try to see the problem of cohabitation between

different groups with distinct needs and demands, as

the very potential for interesting urban conditions. It is

in these differences, between public and private, com-

mercial and cultural, living and working that the possi-

bilities for new symbiotic urban hybrids can be found. 

Architecture is human society’s physical manifestation

on the crust of the earth. In the contemporary world

where half of the human population lives in cities, archi-

tecture becomes an artificial part of the planet’s geo-

graphy. 

Architecture is not an autonomous science or art form.

Architecture emerges in the collision and fusion of the

many contradicting forces of society. In this creation

process the architect is not an artist that forms mass

according to his/her own desires or genius, but rather a

curator that coordinates, combines and edits the dif-

ferent desires and demands of society.
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The events that through their influences take part in

forming the city, can be seen as shareholders in the   cre-

ative will. The challenge of the architect is to weave

together these disconnected elements into a unified

will. In a narrative this is the red line that ties people,

places and events into a plot. It is this plot that makes

architecture something other than a random accumula-

tion of toilets and bedrooms. 

When we look at the city as a network of intertwined

political, economical and social conditions, we can see it

as a product of its time and society rather than an

expression of architectural taste. It is vital that we in our

desires for conserving the city’s present virtues do not

strangle the unfolding of urban life in a straightjacket of

good intentions, but rather continually explore new pos-

sibilities for the city to evolve and transform in reso-

nance with the currents of life. The city is the medium

through which our society acquires physical form.

Copenhagen is suffering the same destiny as most other

historical cities. The well-conserved city is a nostalgic

image of the city that once was – and doesn’t reflect the

city’s current content, activities, desires or demands.

The ultimate consequence of this conservationism is a

phenomenon known as Bruxelles facadisme: urban

transformation is concealed by preserving the facades

of buildings as shells, while the inner organs are under

constant refurbishment. Urban life remains captive

inside a more and more inadequate container. All our

dreams that don’t fit inside the template of the histori-

cal city are banished to a life in the suburbs, where the

historical heritage is less of a burden and where space is

more abundant. 

In order to prevent the inner cities from petrifying into

well kept museums of the past and to breathe life in to

the historical surroundings we need to invent new ways

of sharing space. To give both the old and new, high and

low, the progressive and the popular a share of the city. 

The story of Høje Torv – High Square – shows how a vari-

ety of different interest groups and disciplines have

influenced and inhabited our work. Høje Torv is the

result of a chain of coinciding events: the fusion of a

bank with a credit union, a theoretical project in

Manhattan, the opening of a new market place in an old

department store, a heat wave, the extension of a par-

king lot and the opening of a new subway. The story of

Høje Torv is the story of how these conditions step by

step were interwoven and each got their share in an

architectural plot. 

Høje Torv attempts to overcome this conservation of the

inner city. Not by changing the way it looks, but by

changing the way we look at the city. Høje Torv consti-

tutes a new level of urban space with free view over and

across the city, that out of sight can host the multiplicity

that the historical city has neither the guts to promote

nor the space to accomodate.  

Bjarke Ingels og Julien De Smedt er partnere i tegne-

stuen PLOT.
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Sky Lounge, September 2000
In New York we get the idea to colonize the city’s roofs with cafes, galleries and small squares.  As New York is the icon
of metropolitan and cosmopolitan culture, we develop project “Sky Lounge” custom-tailored, but not exclusively for
the city that never sleeps.  The idea is simple: since 2/3 of New York’s space is devoted to buildings, 1/5 to traffic with
only 1/7 left for outdoor public spaces, to colonize Manhattan’s rooftops would quite simply maximize the city’s public
space potential by 5!

Realdania Foundation, October 2000
The companies Real Danmark and Danske Bank fuse. The fusion releases a surplus of capital that gets allocated to the
built environment through the creation of the Realdania foundation, thus supplying Danish architecture with a new
mécene, an institution with an annual budget of 400 million kroner.

Skyline, June 2002
Magasin in Copenhagen opens a Food & Wine department in its basement.  The opening is the result of a longer reno-
vation process that involved the relocation of the technical rooms from the basement to an extension on its roof.  This
technical appendix gives the Copenhagen skyline a new silhouette taller than most of the city’s renowned towers. 

Better Urban Spaces, June 2002
The Realdania Foundation launches a competition entitled “Better Urban Spaces”, asking municipalities to come up
with proposals for new and inspiring public places.  The foundation will finance half of the development and construc-
tion budget for the projects they find most relevant and innovative. 

Square Dreams, July 2002
After a disappointing spring, the summer tunes to a more Spanish latitude in Copenhagen. The café terraces are crow-
ded in the sunny hours. At the office, we decide to propose an idea for the “Better Public Spaces” competition, but
lack a municipality as partner.  Project Sky Lounge is still fresh in our minds, and in order for our dream to materialize –
with a fantastic view – we would have to look for a place where space is abundant.

Høje Torv, August 2002
An aerial photograph of Copenhagen reveals that Magasin’s rooftop is the largest flat elevated surface in the entire city.
It sits right in the center of town with views to the Royal Square and the pedestrian shopping streets. We call Magasin
and ask what they would think of the idea of laying a 3000m2 public square on their private roof?  
The project is named Høje Torv. 

Metro to Modernity / Subway to the sky, October 2002
Queen Margrethe, along with 70,000 Copenhageners officially open the Metro.  Magasin plugs its newly opened base-
ment stores right into it – all it lacks is an entrance to Høje Torv, the square in the sky. 

Surrogate clients, November 2002
With a project but without a client or a building program, we decide to ask a series of actors in Copenhagen’s cultural
life to come up with their list of desires of what a public square on the city’s roofscape could or should contain. Each of
these surrogate clients dreams up multiple scenarios that we use as inspirations throughout the design process. 

Natural selection, March 2003
The Realdania Foundation presents the seven surviving pilot projects out of the 100 entries for the future of public
spaces – among them stands Høje Torv.

Coming soon to a rooftop near you, June 2006
Hundreds of Danes and tourists enjoy the sun on Høje Torv.  Some lie in the grass and look at the clouds sailing by,
others point out significant landmarks of the city’s skyline such as Arne Jacobsen’s SAS Hotel, the Marble Church or the
recently opened Opera. Newcomers exit the Metro below and pop up on the square. Some, after shopping at Magasin,
sip refreshments on the arena steps under the clear, sunny sky. For others, the sun is so intense that they happily give
in to their shopper’s instinct and head downstairs into Magasin, for after all, one can always do with a pair of shades on
Høje Torv.
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‘Storytelling’ og ‘Branding’ er i de seneste år slået igen-

nem blandt arkitekter, der lige nu gennemlever en første

fase af begejstring over at have opdaget disse redskaber

til at promovere sig selv og deres produkt. Selv gamle og

hæderkronede modernister er med på vognen, der har

haft hollænderen Rem Koolhaas som førstekører. 

Henning Larsens Tegnestue (HLT) og hollandske NL

Architects har umiddelbart ikke meget tilfælles. Det

skulle da lige være evnen til at lade sig begejstre af sym-

bolikken i de olympiske lege. Tegnestuerne har begge

inden for det seneste år afleveret projekter til kommen-

de olympiske værtsbyer, Henning Larsen til New York og

NL Architects til Paris. Og begge tegnestuer har ladet

sig inspirere af den oplagte symbolik i de olympiske

ringe. HLT har afleveret et forslag, som bl.a. består af

fem runde højhuse, der i computeranimatonens taknem-

melige rum fremstår som stabler af olympiske ringe. NL

Architects har afleveret et forslag til et atletikanlæg,

hvor løbebanerne ikke bare er de sædvanlige ovaler,

men snor sig i en figur, der set fra et fugleperspektiv lig-

ner de olympiske ringe. 

De to projekter er eksempler på en ny tendens, der

præger arkitekturen i disse år, nemlig at symbolet og

den gode og overbevisende fortælling om bygningens

eller planens koncept tillægges meget stor betydning.

Og her er der vel at mærke tale om en symbolik, der

ikke tilføjer arkitekturen kvaliteter, der kan sanses af

brugerne, men om symboler, der understøtter en for-

tælling om projektets koncept, der skal virke over-

bevisende på de beslutningstagere, der skal vælge vind-

erprojektet og på det publikum, der skal læse om pro-

jektet i de internationale arkitekturmagasiner. 

Plotting to build 

De to projekter er eksempler på en tendens, man kunne

kalde ‘plotting to build’, altså at arkitekterne er blevet

langt mere opmærksomme på, at den gode historie er

nødvendig for at sælge projektet, og at den gode historie

ikke altid handler om bygningens arkitektoniske kvaliteter. 

Det er næsten symbolsk, at det er NL Architects, der

står bag det olympiske projekt, for denne tendens til en

ny symbolisme og brug af storytelling stammer netop

fra Holland. Ophavsmanden er Rem Koolhaas, der med

sin tegnestue OMA har sat gang i den bølge af hol-

landsk arkitektur, der i disse år skyller ind over Danmark.

Koolhaas har på mange måder været en foregangsmand

i udnyttelsen af branding og storytelling som redskaber,

men han er samtidig også mere nuanceret og avanceret

i sin brug af disse end mange af sine efterfølgere. 

Koolhaas er et brand

Koolhaas er måske den første arkitekt i verdenshistorien,

der selv først og fremmest er et ‘brand’. Ordet popstjer-

nearkitekt forbindes af en eller anden grund ofte med

Koolhaas, også selvom han er meget langt fra at være

den mest berømte nulevende arkitekt. Det, der imidler-

tid gør Koolhaas interessant, er, at han som den eneste

stjernearkitekt er berømt for noget andet end sine byg-

ninger. 90 % af dem der ved, at Koolhaas er en berømt

arkitekt, kan ikke nævne nogen af hans bygninger, og

hvis de kunne, ville de synes, at de blot var uanselige

betonkasser. På den måde adskiller Koolhaas sig fra de

andre berømtheder, der altid er synonyme med deres

mest berømte værk: Norman Foster = rigsdagen i Berlin,

Daniel Liebeskind = det jødiske museum i Berlin, Frank
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Gehry = Guggenheim i Bilbao etc. Koolhaas er en popst-

jerne, fordi han har lært af Mick Jagger, at det handler

om “the singer, not the song”. Og så viser Koolhaas’ uaf-

hængighed af sine bygninger, at han først og fremmest

lancerer et ‘brand’, dvs. et sæt værdier snarere end et

produkt. Det bevirkede også, at modekoncernen Prada

for nogle år siden kunne hyre Koolhaas til at designe

deres butikker. I Koolhaas’ egen selvforståelse blev han

hyret til at brande Prada, i virkeligheden havde Prada

indset, at Koolhaas i sig selv er et brand, som man kan

overtage værdierne fra ved at hyre ham som arkitekt. 

Kosmopolitten

Og hvad er det så for værdier, som Koolhaas’ brand

består af? Det er et værdisæt, der kan beskrives som en

form for ‘kritisk kosmopolisme’. Et verdenskendskab og

en evne til at navigere i vores globale samtid og se

potentialet i de udtryksformer, den tilbyder os. Det kri-

tiske aspekt er et selvkritisk projekt, der består i kon-

stant at lade det nye i tiden udfordre de sandheder og

værdier, man hidtil har støttet sig til, ikke for at begive

sig ud i en evig vindbøjtel eksistens, men for konstant at

udfordre sig selv og sin disciplin. 

Dette værdisæt peger på Koolhaas’ måske største

fortjeneste, nemlig igen at have gjort arkitekturen til et

kulturprodukt af sin tid på linie med reklame, mode,

kunst og pop, der konstant søger at reflektere sin sam-

tid. Det har han vel at mærke gjort uden at slæbe den

patos med, som ellers altid har klæbet til arkitektens

forestilling om tidsånden og, lige så væsentligt, uden at

have overtaget modernisternes forestillinger om at

kunne forløse tiden og udstikke retningen for fremtiden. 

Building for the plot

I generationen efter, den som oplever sin glansperiode

netop nu, har man for alvor taget ved lære af Koolhaas’

indsigt, nemlig at arkitekturen ikke kun sælger på sine

kvaliteter, men også på de værdier og fortællinger, der

knyttes til den. Og også evnen til at lancere arkitekturen

som et nutidigt kulturprodukt er gået i arv. Til gengæld

viser projekter som de to OL-projekter også, at der er en

række udprægede førstegenerationsdefekter ved den

nye redskabskasse. På samme måde som reklamefolk i

tv-reklamens første tid må have slået sig på lårene over,

hvor nemt det var at få folk til at hoppe på deres histori-

er, er en stor del af de nye ‘symbolske’ projekter næsten

også for indlysende. Projekter som HLT’s og NL

Architects anvender ‘storytelling’ i en forstand, der først

og fremmest er pointe-orienteret: Når man først har for-

stået dem, er fortællingens potentiale udtømt. Her

kunne de lære meget af Koolhaas, som på mange måder

har taget det, der også inden for reklamen blev det

næste skridt, nemlig at begynde at udnytte fortællingens

engagerende og sammenhængsskabende karakter og

ikke mindst dens evne til at sammenbinde meget for-

skellige elementer uden at underordne dem hinanden.

Hvor de olympiske projekter er eksempler på det, der

blev kaldt ‘plotting to build’ har Koolhaas udviklet en

strategi, der kan kaldes ‘building for the plot’, altså en

anvendelse af fortællingen og symbolet, der ikke udtøm-

mes i pointer, men tværtimod udgør en blivende kraft i

arkitekturen til at genere og sammenbinde betydninger. 

Rasmus Rune Nielsen er cand. mag. i Moderne Kultur og

Kulturformidling og partner i idébureauet 2+1.
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Negationen af brugsfunktionen er et af særkenderne for

unika-design i dag. Det er som om designerne 35 år

efter neo-avantgardens mange negationer ikke kan få

nok af at gentage overskridelsens strategi. Her er desig-

neren Kunstner: Stolene er ikke til at sidde i, og tøjet er

ikke til at gå med. 

Underholdende former for negationer af brugsfunk-

tionen finder man fx hos designerparret Christopher

Brosius & Christopher Gable, som tilbyder alternative

svar på spørgsmålet: hvad er en parfume? Siden 1993

har de skabt dufte til hverdagen, et bibliotek med mere

end 1300 dufte med navne og lugte som Snow, Rubber,

Pumpkin Pie, Greenhouse, Sushi, Laundromat, Ocean,

Tomato, Cosmopolitan, Sex on the Beach og Dirt. 

Konceptuelt kunsthåndværk og design – som disse

parfumer – står også centralt i Danmark med designere

som Louise Campbell og Carolina Vallejo, og grupper

som Bosch & Fjord og Claydies. Dette er oftest kunst-

håndværk, som ligger langt fra det, de fleste forbinder

med kunsthåndværk: keramiske krukker og koboltblå

glasfade fra sommerlandet. Når Claydies (Tine Broksø

og Karen Kjældgård-Larsen) laver keramik, udformer de

krukkerne som frisurer. Keramikfrisurerne kan bæres på

pressefotos og til udstillingsåbninge. Det er flotte,

humoristiske værker, der peger ud over kunsthåndvær-

kets sfære, ud over krukkens præmisser og ind i kun-

stens verden. Effektfulde værker med andre ord. Og

genstande som rummer andre betydningslag end dem,

vi finder i det traditionelle kunsthåndværk.

Effektfuldt på en anden måde er det design, som

befinder sig i massekulturens sfære: Amazon.com,

Google.com og Nokia er tre eksempler på nyere suc-

ceser grundlagt på design. 

Ved at tænke mobiltelefonen som noget andet end

forretningsmandens arbejdsredskab revolutionerede

Nokia mobilmarkedet og fik helt nye brugere. I dag er

mobiltelefonen et modeprodukt, målrettet mod forskel-

lige segmenter. Finske Nokia viderefører den nordiske

designtradition. De viser, at dygtige designere kan være

en afgørende faktor for succes. På sammen måde som

Arne Jacobsens syv’er-stol er den stol, de fleste danske

børn har siddet på i skoletiden op gennem 1980’erne, er

Nokias mobiltelefon den gadget, de har båret med sig

overalt fra slutningen af 1990’erne og frem til i dag.

Nokias designere har bogstaveligt talt ændret vores

måde at kommunikere på, Amazon.com vores måde at

købe bøger på, og søgemaskinen Google.com den

måde vi forbereder et emne, en opgave eller et oplæg

på. Design er interessant, når det påvirker vores livs-

praksis fundamentalt. Samtidig viser de to internet-

firmaer, at vi lever i en tid, hvor opfattelsen af, hvad der

er en potentiel genstand for designerens formgivning,

udvides kraftigt. Designobjektets tings-karakter er

under afvikling.

Både Nokia, Google.com og Amazon.com er eksemp-

ler på brugercentreret design, en ny tendens inden for

designverdenen. I en nyligt udgiven rapport, betitlet

Brugercentreret design, lanceres begrebet som et para-

digmeskift inden for designfaget. Brugercentreret

design handler ikke om formgivning, men om at udvikle

nye produkter, brugerne ønsker og har brug for – helst

inden de selv (og konkurrenten) er klar over det: Om at

producere behov og måder at opføre sig på, om ‘sty-
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ling’ af livsformer. Et eksempel er produktet Go-Gurt,

yoghurt på tubeform, der kan tages med og spises

overalt. I tilfældet Go-Gurt sætter designvirksomheden

altså alt ind på at udvikle og målrette et nyt designpro-

dukt mod et bestemt behov, en bestemt livsstil eller en

bestemt subkultur: Go-Gurt er styling af morgenmads-

vaner. I dette arbejde indgår designerne i teams sam-

men med erhvervsøkonomer, psykologer, humanister og

antropologer. Man lægger vægt på at lave kvalitative og

strategiske brugerundersøgelser, hvor man ofte låner

sine metoder fra antropologerne. 

Designfagets interesse for brugerperspektivet løber

parallelt med en helt generel drejning mod bruger og

‘kontekst’, som vi har set i kulturindustrien og humanvi-

denskaberne gennem de sidste 20 år. Det er en drejning

bort fra det formelle mod betydning, subkultur, livsstil,

socialitet og brugervenlighed.

Stine Høholt er ph.d.-stipendiat ved Danmarks

Designskole med et projekt om amerikansk industrielt

design i mellemkrigstiden. 
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Genopdagelsen af mormorkøkkenet, kalder de det, de

skaldede unge hankønskokke, som de sidste par år har

galet om kap på landsdækkende tv om at give knold-

galtentandroden tilbage til folket og om zen-kunsten at

skære en tomat i tern: “hvis hele sanseapparatet er ret-

tet mod tomaten, bliver den beriget med energi. den

gengælder vores opmærksomhed med inspiration”,

som Boserup skriver i en kogebog i salmebogsformat,

hvori såvel den grammatiske brug af store bogstaver

som de ellers for kogebøger klassiske måleangivelser

fornægtes. Der er gået new-age i maden, og folk synes

ublu at betragte det som selve livets mening at gå op i

råvarers kvalitet, at køre ud på landet og købe en halv

biodynamisk ko, og at tale i timevis om supermarkeds-

salatens dårligdomme, som var de direkte proportio-

nale med verdenssituationen. 

Selv de, der ellers aldrig har kunnet skelne mellem en

kålrabi og en majroe – endsige haft begreb om sådanne

grøntsagers eksistens – betaler nu gladelig i dyre

domme for at få leveret kassevis af selv samme rustikke

retrogrøntsager til døren en gang om ugen. Talrige

unge kvinder ynder endda at benytte Aarstidernes gam-

meldags udseende træleveringskasse som cykelkurv, for

hvorfor ikke genbruge? “Vi er, hvad vi spiser” står der på

Aarstidernes hjemmeside. Eller hvad vi køber, kunne

man fristes til at tilføje. For år tilbage blev et tilsvarende

slogan brugt på skoletandlægers og sundhedsplejer-

skers plakater for på bedste pædagog-vis at bevise, at

det var bedre at spise ostemadder med kondisko,

bomstærke kartofler og hurtigløbende gulerødder end

slappe wienerbrød, slikpinde med stok og deprimerede

flødeboller. Med Aarstiderne er der imidlertid kommet

andre og mere kvalitetsbevidste boller på suppen. Her

hedder synderne ikke det fede, det søde og det usun-

de, men det uøkologiske, det stråforkortede og det

vakuumindpakkede fra supermarkedet. 

Vakuumindpakningerne synes nærmest at inkarnere

selveste risikosamfundet, og man kan godt blive virkelig

bange for, hvad der er foregået i den vakuumind-

pakning, når man læser Boserups anvisning på køb af

kød: “kødet må ikke ligge i vakuumpose, og hvis det

gør, må der under ingen omstændigheder være kødsaft

til stede, og slet ikke mørkerød eller sort”. Frostvarer er

ikke et acceptabelt alternativ, for “at købe frostvarer er

det samme som at spille i lotteriet, (…) og du risikerer at

stå i en situation, hvor maden til gæsterne viser sig at

være helt eller delvis uspiselig, hvis du ikke stoler fuldt

og helt på din leverandør”. Der er altså ikke andet at

gøre end at gå en stor bue uden om hele det etablere-

de fødevaremarked, tage sagen i egen hånd og skride

til selvtægt: “hop på bussen, drøn ud på landet med

naboen eller bent hansen og køb en halv gris eller en

kvart kalv. Så ved du, hvad du har”. 

Bent Hansen er så afgjort én, man i modsætning til

supermarkedet kan stole på, og der er noget så rustikt,

solidt og dansk over ham, at man næsten kan dufte den

jyske muld under træskosålerne. En tilsvarende diskurs

om endelig ikke at tage hvad som helst for gode varer

genkendes på Aarstidernes hjemmeside, hvor ord som

bønder, landkøkken, avlere, mindre producenter, hånd-

værk, manuelt, dansk og hjemmedyrket vrimler i flok.
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Når det nu tilsyneladende står så slemt til med vores

almindelige fødevareproducenter og supermarkeder, at

det nærmest er med livet som indsats, at vi rækker ned

i køledisken, kan det egentlig undre, at de kulinariske

bannerførere ikke slår et slag for at komme den dårlige

kvalitet til livs, dér hvor langt de fleste alligevel køber

ind, nemlig i supermarkederne. For eksempel ved at

opfordre deres disciple til at stemme på et parti, der vil

fremme økologi og forbyde stråforkortere og vakuum-

indpakket svineri. Men de er åbenbart mere til selv-

tægtmodellen, også kaldet den politiske forbruger. Og

jo, for pigen med Aarstidernes cykelkurv føles det utvivl-

somt både godt og miljørigtigt at køre på landet med

Bent Hansen, men om det entydigt er bedst for alver-

dens miljø- og fattigdomsproblemer at foretrække

danske varer frem for andre, er bare et lidt mere kom-

pliceret spørgsmål. Hele humlen ved den politiske for-

bruger er vel, at vi ved at købe ting, der virker korrekte,

netop slipper for at skulle tage stilling til alt for kompli-

cerede politiske spørgsmål, for så har vi i hvert fald rent

mel i posen, såvel bogstaveligt som metaforisk talt.

Bevares, lad os da endelig hygge os med at lave suppe

fra grunden, “så livet omkring middagsbordet igen får

den plads det fortjener”, som det hedder på

Aarstidernes hjemmeside. Det siger næsten sig selv,

at det “igen” henviser til genopdagelsen af mormor-

køkkenets kvalitetstid, som vores mødre blæste højt og

flot på i deres iver efter at komme ud på arbejdsmarke-

det, spise børnene af med flade madpakker og færdig-

lavet lørdagskylling. Her gør vi imidlertid såvel mødre

som mormødre uret. For det første mødrene, som vel i

mange tilfælde jonglerede med karrieren i den ene

hånd og klassens-time-kagen i den anden, men for det

andet mormødrene, som næppe vil have nogen øko-

logiske motiver skudt i deres mormorsko. De mor-

mødre, jeg kender, har i hvert fald aldrig underkendt

effekten af en god færdiglavet italiensk salat for ikke at

tale om tarteletterne, og hvis de købte en halv kalv af

naboen og i øvrigt lavede suppe fra grunden, var det

formodentlig snarere fordi, det var billigt, end fordi de

led af horror vacuui eller frostvare-forskrækkelse. 

Vi lærer jo netop heller ikke madlavningskunsten fra

generation til generation, men er nødsaget til at genop-

dage vores mormors køkken- og indkøbskunst gennem

kække, kommercielle kogebøger og troskyldige inter-

net-økologister. Set i det lys, er Aarstidernes grøntsags-

kasse så langt fra mormors køkken, som den over-

hovedet kan komme. Den er nemlig en slags post-

moderne, færdiglavet købe-madpakke, og kogebogen –

selv den mest fra-grunden-fundamentalistiske af slagsen

– ligeledes en slags fantom-madpakke, bestående af

hypotetiske færdigretter med papir imellem.

Velbekomme.

Marie Stender studerer antropologi ved Københavns

Universitet.

73Kulturo nr.20/2005

Mad



“Et show er en handling udført for øjnene af et publikum

og publikums reaktion på handlingen … Det er ind-

lysende at enhver situation, der iagttages af en eller

flere som ikke involveres som andet end iagttager/pub-

likum, kan kaldes et show og at denne kendsgerning

hurtigt kan føre til påstande som “livet er et show” eller

“alt er show”.”

Disse ord af Per Højholt fra Intethedens grimasser har i

dag opnået en ny aktualitet. Ikke fordi Per Højholt ikke

længere er iblandt os, men fordi de mange afskygning-

er af show-begrebet, som Højholts definition åbner op

for, efterhånden fungerer i praksis i dagens kulturliv.

Show-begrebet anvendes om adskillige kulturelle kate-

gorier, såsom sportsbegivenheder, cirkus, stand-up,

koncerter, politiske aktioner, tv og meget mere. Vi

befinder os med andre ord ikke langt fra påstanden “alt

er show”, hvilket principielt gør påstanden meningsløs

og udtømmer show-begrebet.

Desværre er en udtømning af show-begrebet ikke ene

om at præge kulturlivet ved det nye årtusindes be-

gyndelse. Kunst er en anden kategori, der under den

relativistiske parole “alt er kunst” synes på vej til at

udtømmes. Kunsten har selv indtaget show-formen som

happenings og forskellige typer performance. Men kan

man da tilsvarende slutte, at de øvrige kulturelle kate-

gorier, der også benytter show-formen, er i deres gode

ret til at foretage en modsatrettet bevægelse ved at ind-

tage og påberåbe sig benævnelsen ‘kunst’? Svaret er

nej, for ikke alt er kunst. Ikke desto mindre er der ten-

denser i dagens kulturliv, der faktisk peger i denne ret-

ning. Mere og mere udgiver sig for og opfattes som

kunst, hvilket er udtryk for en manglende bevidsthed

både hos afsenderen og modtageren af denne ‘kunst’.

Som fodboldspiller er jeg en del af en kulturel kate-

gori, nemlig sporten. Jeg er aktør i et show og er mig

denne rolle bevidst. Man hører nu og da betegnelsen

‘boldkunstner’ brugt om fodboldspillere. Men ingen kan

vel være i tvivl om, at der dermed ikke menes ‘kunstner’

i ordets traditionelle forstand? Nej, først som motiv kan

sporten blive kunst, som eksempelvis i Harald Giersings

maleri Sofus header.

I sportens verden har kunsten endnu ikke indtaget

show-formen, men i det kulturelle spektrum er sport

muligvis også den største modsætning til kunst. Mellem

sport og kunst ligger flere show-former, hvor såvel

afsender som modtager ikke er sig show-formernes

position bevidst. En 12-årig pige, der vinder Scenen er

din er absolut et stort sangtalent, men ikke kunstner. En

kok kan kaldes madkunstner, men ikke kunstner i ordets

traditionelle forstand. Det samme gælder for cirkusartis-

ter, tryllekunstnere, komikere og mange flere. Jeg siger

ikke, at netop disse pågældende grupper udgiver sig for

at være kunstnere, men blot, at der er en tendens til, at

man i almindelighed forsømmer at skelne mellem kunst

og andre kategorier, der ofte udelukkende er funderet i

håndværksmæssig kunnen eller i underholdning.

Forsømmelserne bliver endnu hyppigere, men også

vanskeligere at gennemskue, når ikke-kunstnere udfol-

der deres kreative evner via metoder, der traditionelt

set er kunstens, altså primært maleri og skulptur. En

brug af traditionelle kunstneriske metoder er ikke ens-

betydende med, at man frembringer kunst, hvorfor en

god portion kvalitetsbevidsthed her er tiltrængt. På
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sammen måde er kvalitetsbevidsthed påkrævet, når

kunstneren indtager show-formen, eftersom show-

formen ikke er kunst i sig selv, men blot en metode til at

søge et nyt kunstnerisk udtryk.

Pointen er følgende: Vi bør skelne mellem metode og

kategori. Metoder er forskellige udtryksformer, eksem-

pelvis show-formen eller maleriet. Kategorier er kunst,

sport, underholdning m.m. Kun ved at skelne mellem

metode og kategori er det muligt at insistere på en skel-

nen kategorierne imellem og således forhindre, at deres

betydning udtømmes. Kunst defineres og bedømmes

ikke på baggrund af den metode, den udtrykker sig ved,

men dels ved at den postulerer at være kunst og dels

ved kvaliteten af dens udtryk. Der vil altid være en grå-

zone, hvor kvaliteten af udtrykket og hvad, der er god

og dårlig kunst, kan diskuteres, men denne diskussion

forudsætter naturligvis, at der er noget, der postuleres

at være kunst. Det er her vi som afsendere og modta-

gere i første omgang ikke er kvalitetsbevidste  nok og i

anden omgang ikke ærlige nok omkring, hvad vi kan til-

lade os at postulere som værende kunst, og hvad vi bare

bør kategorisere som eksempelvis underholdning.

Ærlighed skal værdsættes. Var det ikke Victor Borge, der

sagde, at han ikke lavede andet end underholdning?

Stor respekt for det. Hellere være en frem-ragende

‘underholder’ end at udgive sig for at være noget, man

ikke er.  

Hvorfor ikke ved begyndelsen af det nye årtusinde

fortsat være ambitiøse og idealistiske på vegne af kul-

turlivet i almindelighed og kunsten i særdeleshed? Det

er ikke nødvendigvis ordet ‘kunst’, vi skal bevare, men vi

har nu engang valgt denne betegnelse. Derfor må vi for-

søge at tilføre betegnelsen fornyet værdi. Det, vi skal

bevare, er, hvad kategorien ‘kunst’ betegner, hvilket

ikke er ensbetydende med, at vi skal indsnævre ram-

merne for hverken kunsten eller andre kulturelle kate-

gorier (disse vil automatisk udvide sig), men ensbety-

dende med, at vi skal drage skel mellem kategorierne

bl.a. i kraft af en anti-relativistisk tilgang til kulturlivet.  

Asbjørn Sennels er BA i Idéhistorie fra Århus Universitet

og studerer Kunsthistorie ved Københavns Universitet.

Fra sommeren 1999 har han været professionel fod-

boldspiller, pt. i Brøndby IF, og han debuterede på

landsholdet i efteråret 2003.
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En aflæsning af tendenser både opsummerer og ser

fremad. Spørgsmålet er ikke, hvordan en sådan af-læs-

ning kan være interesseløs (for det kan den ikke), men

hvordan den kan reflektere på sine interesser. Dette

forekommer nødvendigt i den ‘kognitive kapita-lismes’

tid, hvor man skal være in the know, fordi forud-anelser

er profitable. 

Prognosen giver magt i en verden, der handler om at

regne ud, hvor banerne for ideer og penge vil ramme

hinanden i den nærmeste fremtid. Derimod er det inte-

ressante ved aflæsning af tendenser at ridse et kulturelt

erindringsarbejde op og gå i dialog med empiri, som

gøres fri fra formålserklæringer og femårsplaner, der

ved, hvor de vil hen. Med andre ord skal der her spør-

ges: hvad mener vi om det, der er sket, og hvordan kan

vi møde det nye og endnu ukendte, så vi kan komme

videre? 

Kunsten i 1990’erne

En almindelig karakteristik af billedkunsten i 1990’erne

var, at “anything goes”. Snarere end at være et udtryk

for frihed beskrev denne karakteristik nok først og frem-

mest formidlernes egen overraskelse over, at kunsten

havde løsrevet sig fra 1980’ernes tilbagevenden til de

traditionelle medier: maleri, skulptur og objekt. 90’er-

kunsten gik ofte til værks med strategier, som blev kaldt

post-konceptuelle, og som lånte fra og videreførte

1960’ernes og 70’ernes kunst. Her blev brugt repræsen-

tationsformer, hvor det var idéen (og holdningsfælles-

skabet), og ikke mediet, der kom først. Ved hjælp af

video, installation og performance blev kunsten mere

orienteret mod proces, hverdagsliv og undersøgelser af

‘det virkelige’. En fremtrædende diskussion, som stadig

er aktuel, drejer sig om rum: arkitektur, offentligt rum,

subjektets rum, utopiske rum, nye vilkår for tid og rum i

den globaliserede verdensorden og så videre. Det hand-

ler, sagt med titlen på den franske teoretiker Henri

Lefebvres berømte bog, om ‘produktionen af rum’.

Selvom man godt kunne ønske, det var sådan, for-

bliver “anything goes” en tvivlsom beskrivelse. Kunst-

systemet vil altid være præget af hidsige, men ofte sub-

tile kampe om legitimitet, også når (eller rettere, især

hvis) kunstens former og metoder bliver mere mangfol-

dige. Hvilke kunstneriske former og strategier der bru-

ges, hvilke genealogier og teorier man knytter an til,

hvad der reageres imod og så videre, vil altid være store

emner for dem, som arbejder med kunst. Under alle

omstændigheder er det post-mediale i højere grad end

før et givet vilkår (selvom denne omstændighed selvføl-

gelig også vil være omstridt, når Mediet sættes først, og

kuratorer og institutioner ønsker at undersøge for

eksempel maleriets status eller installationen an sich).

Kunstformer, der tidligere skulle insisteres på, bliver nu

taget for givet, også i museumsverdenen. Det er sjæl-

dent i dag, at for eksempel dokumentarisk videokunst

må forsvares som en legitim kunstform. Det kunne godt

være et problem for ti år siden.

Kunsten i det nye årtusinde

De seneste fem år har vist en tendens til en politisering

af kunsten, blandt andet ved en stigende interesse for

kunstaktivisme. Det står i modsætning til den tidligere

postmoderne skepsis over for ideer om frigørelse fra

etablerede magtstrukturer. Det performative, det vil
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sige kunstens involvering i specifikke processer, er på

den måde blevet prominent. 

Samtidigt udvikler kunstnere formsprog, som skiller

sig ud fra det, man har set før. En tendens er kunst, som

på nye måder samlæser tegn, rum og biografi. I Jakob

Koldings collager er stil ikke bare et spørgsmål om

dekoration eller overflade, men om bestemte referen-

cer. Kunsthistorikeren Ina Blom skriver om Jakob

Kolding (i kataloget til udstillingen Park, biennalen

Momentum, Moss 2000), “...the stylistic binds in

Kolding’s work cannot be easily determined: they are

extraordinarily complex, moving across many different

registers at once. The traces of a decidedly artistic style

and the stylistic connections to a life-world in which he

himself is rooted continually bounce off one another

because, in visual terms, they seem to be more or less

the same.” I modsætning til postmoderne stilopera-  tio-

ner, som ofte tog det store historiske perspektiv eller var

for formaliserede til at kunne begribe hverdagsliv, pro-

ducerer Koldings arbejder erfarede rum og fantasier,

som er udtrykt og levet gennem stil.

Størrelser som engagement, socialitet og krop, der

anses som stabiliserende, er også blevet opvurderede,

ofte med det resultat, at modernistiske parametre for

modstand er vendt tilbage. Jeg mener, at man kan kon-

statere en ‘gen-modernisering’, når kunstneriske dis-

kussioner om sprog, tegn og fortolkning bliver tilsidesat

af en kritisk fornuft, som ser sig i stand til at operere

med principielle visheder og determineret logik. Når for

eksempel de historiske avantgarders sociale utopier

genbruges mere eller mindre uændret, udgrænser man

kunstens særlige muligheder i nutiden – også dens

muligheder for at deltage i diskussioner om det demo-

kratiske. 

Den franske kurator og kunstkritiker Nicolas

Bourriauds tekst om den ‘relationelle æstetik’ (fra 1998)

havde nogle af disse symptomer. Med udgangspunkt i

værker af blandt andet danske kunstnere som Peter

Land, Jens Haaning, Henrik Plenge Jakobsen og Jes

Brinch fremhævede Bourriaud produktion, interaktivitet

og kommunikation som kardinaldyder for en ny kunst,

der overskred traditionelle medier og handlede om

nærvær, netværk og situationer. Men den ‘relationelle

æstetik’ overså to ting: for det første at kunstnere ikke

længere er eksperter i produktion, men i perceptionen

af produktion (det vil sige mediering); og for det andet

at social udveksling og kommunikation i sig selv var en

dominerende produktionsform i 90’ernes globale øko-

nomi. Man må give sig i kast med det enkelte kunst-

værk, hvis man vil finde ud af, i hvilket omfang de ‘rela-

tionelle’ karaktertræk var typiske for 90’erkunsten, eller

var nogle som denne tekst selv læste frem. 

Mine indvendinger mod Bourriaud skyldes også den

nærmest altfavnende måde, hans begreb har været

brugt på siden, til at dække alt fra kunstaktivisme til

maleri. Jeg mener dog, at hans tekst er delagtig i dette,

blandt andet på grund af dens udefinerede begreb om

det sociale, og eftersom den savner en historisk bevids-

thed om de kunstpraksisser, som tidligere arbejdede

med situationer og social udveksling. Mange kunstvær-

ker har i dag behov for en ‘af-relationalisering’, og den

‘relationelle æstetik’ overlever næppe som andet end et

catchword. Den er dog det seneste forsøg på at define-

re en ‘–isme’ eller et samlebegreb for det     sidste tiårs
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billedkunst. Der har ikke siden været formuleret nogen

sammenfatning af nutidige tendenser. 

Andre tendenser på kunstscenen

Kunstsystemet er blevet mere markedsorienteret, hvil-

ket kan opregnes i forhold til, hvordan kunstnerdrevne

udstillingssteder i København de seneste fem-ti år er

blevet færre, og gallerier, som arbejder med yngre

kunstnere, har overtaget initiativet. Det er symptomatisk

for et ideologisk skift fra selvorganisering til en form for

professionalisme, som er befordrende for højere hastig-

heder og større afkast i formidlingen. Spørgsmålet er, i

hvor høj grad det siger noget om kunstnere og formid-

leres forventninger til det at arbejde med kunst?

Dermed også være sagt, at det danske kunstsystem er

blevet påvirket af globaliseringen – for internationalise-

ring og professionalisering hænger sammen. En anden

globaliseringseffekt er, at generationsmodsætninger bli-

ver visket ud. Generationen, der kom før, ses ikke læng-

ere som kontrast for næste generations strategier.

Derimod bruges den tidligere generations kunstneriske

erfaringer som udgangspunkt for den næste genera-

tions udforskning. Man kæmper ikke længere bare om

andele i et statsligt defineret kunstrum, men derimod

om international tilstedeværelse. Feltet eller markedet

er blevet større, og den forrige generation repræsente-

rer derfor heller ikke længere nogen entydig position. 

‘Kulturkampene’ og deres bitre politik sætter deres

præg, og ikke kun på den danske kunstscene. Hvis ten-

densen til strammere politisk styring af kulturlivet fort-

sætter, vil det hurtigt hæmme international udveks-ling

såvel som forskning og museumsarbejde. Forbin-der

man denne tendens med en anden: kommercialisering-

en af hverdagslivet, så er det klart, at de samlede effek-

ter vil være lige så negative for kunstsystemet som for

andre dele af det civile liv. Vi vil sikkert komme til at se

mere kunst i de kommende år – på den diffuse måde,

som præger det spektakulære samfund: kunst i tøjbutik-

ker, i lobbyer, på caféer, messer og i avisens livsstils-

tillæg. Det bliver et problem, for så vidt kunstens egne

institutioner – som sikkert også vil blive flere og større –

formidler efter populistiske kriterier. Her mærker man

effekterne af et markedspres, som gør sig gældende i

formidlingsleddene, når udstillinger og begivenheder

skal dækkes og diskuteres, fordi de er markedsført til

det formål. Tendensen er her, at der ikke må ske noget.

Kunstneren Søren Andreasen kaldte polemisk

90’erkunsten for modernisme på Prozac. Hvordan kan

man formulere en idealisme for nutidens kunst?

Lars Bang Larsen er tidligere medarbejder ved Center

for Dansk Billedkunst og arbejder nu som kunstkritiker

og kurator. Han er forfatter til bogen om Sture

Johannesson, kunstredaktør for Lettre Internationale i

Danmark og skriver bl.a. for Frieze og Artforum. 

Illustration overfor: Jakob Kolding: Urban redevelop-

ment strategies, 2004. Collage, pencil og marker.

Courtesy Galleri Nicolai Wallner.
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Fem år inde i det nye årtusind er den største forandring

på den danske kunstscene efter min mening den nye

regering. Når jeg skal udpege hvilke milesten eller over-

raskelser, årtusindskiftet har bragt, så er det uden tvivl

nedskæringer af tilskudsgivende råd, den omfattende

centralisering, den såkaldte kulturkamp og diskursen

omkring ‘smagsdommere’.

Før regeringsskiftet havde kunstscenen nydt godt af

Center for Dansk Billedkunsts fremragende arbejde.

Centrets fleksible struktur og store netværk betød øget

internationalt fokus på dansk kunst. Danske kunstnere

blev inviteret til udstillinger i udlandet og derigennem

også påvirket af internationale trends og kunstmarkeds-

strategier. Denne udadvendthed har udmøntet sig i, at

danske kunstnere i dag arbejder på et internationalt

niveau og har gode muligheder for at klare sig på den

internationale scene. Mange kunstnere har valgt at

bosætte sig i f.eks. Berlin, hvilket har haft en positiv

virkning på deres karrierer, da Berlin har en høj gennem-

strømning af kuratorer og kritikere. Efterdønningerne af

dansk kunsts gennembrud i udlandet nyder den hjem-

lige kunstscene stadig godt af. 

Tendenser og strømninger

Den danske kunst er ligeså eklektisk som den uden-

landske. Nogle kunstnere har i løbet af 90’erne taget en

drejning mod de mere kontekstbaserede og dialogiske

værker. Kunsten er blevet mere politisk og lidt mindre

ironisk. Der er mindre trash-æstetik, og det er blevet

legitimt både at udføre og beundre æstetiske værker

med en lækker finish. Videokunsten er blevet mindre

dokumentarisk og mere frit fortællende – og maleriet

har fået en voldsom renæssance. Her præger figuration

billedet, og maleriet er mere detaljeret og mere ‘per-

tentligt’ udført end tidligere. Og endelig findes der en

ny form for installatoriske værker, som er fænomeno-

logisk udforskende og som sætter forholdet til beskue-

ren i centrum. 

Det er svært at sige, hvordan disse trends opstår, men

det sker i hvert fald ikke uden påvirkning fra udlandet og

fra kollegerne. Center for Dansk Billedkunst var en vig-

tig del af denne udveksling. At nye professorer på

Kunstakademiet har inviteret anerkendte kunstnere til

landet som gæsteforelæsere, er også en faktor, der har

præget miljøet.  

Galleriscenen

Som de hidtil eneste danske gallerier i Danmark med et

ungt internationalt program fik Galleri Nicolai Wallner

og Nils Stærk Contemporary Art i det nye årtusinde sel-

skab af først Gustaf Gimm (tidligere Hallo! og nu

Gimm+Eis), The Leisure Club Mogadishni, Galleri

Christina Wilson og til slut undertegnede. Jeg åbnede

kirkhoff i slutningen af februar 2004. Blandt gallerierne

på Islands Brygge er der enighed om, at jo flere desto

bedre. Dansk kunstliv kan godt huse flere gallerier;

dels har kunstnerne brug for dem og dels arbejder alle

gallerier målrettet mod udlandet og har forskellige

kontakter. Dermed bidrager alle til øget fokus på dansk

kunstliv og gør København til et sted, der er værd at

besøge for sin samtidskunstscene.
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Institutionerne

Det gælder i hvert fald galleriscenen (der også tæller

V1) og alle de mindre udstillingssteder rundt omkring i

byen (Raca, Q, m.fl.). Det står sløjere til med kunst-

institutionerne. Sponsorer og private fonde har fået så

stor betydning og dermed indflydelse på museernes

dispositioner, at det betragtes som nødvendigt at lave

en ny master-uddannelse, der ruster færdiguddan-

nede kandidater til musealt arbejde som fundraising,

sponsoraftaler, etc. Museerne er blevet afhængige af

besøgstal og laver blockbuster-udstillinger.  Derfor får

samtidskunst så godt som ingen plads på museerne, og

når den endelig gør, bliver det med små særudstillinger,

hvis ikke den forvises til mindre lokaler. 

Museerne er i det nye årtusind stadig bagstræberiske

og konservative i deres kunstindkøb og venter til uden-

landske museer og privatpersoner har investeret i de

nye danske kunstnere. Når det er sket, køber alle de

danske museer af samme kunstnere og til langt højere

priser. Det er blevet bedre end tidligere, men der er

stadig lang vej til niveauet af mange internationale

museer. F.eks. er et nyt museum for det 21. århundrede

under opførsel i Spanien. Unge arkitekter står bag,

indkøbsbudgettet er enormt, personalet er under 40,

samlingen indeholder primært værker i nye medier og

installationer. I Danmark forvises videokunsten til ni re-

torisk ‘dæmoniserede’ rum i kælderen på AROS – og

det er oven i købet et stort skridt i den rigtige retning. 

På trods af de skitserede positive aspekter af den nuti-

dige kunstscene (større udveksling med udlandet gene-

relt og en blomstrende galleriscene) er Danmark altså

stadig provinsiel og visionsløs. København mangler

f.eks. en god kunsthal (hvilket Charlottenborg kunne

forandres til, hvis kunstnersammenslutningerne blev

smidt ud). Som det ser ud nu, er Sverige det nærmeste

sted at tage til, hvis man vil opleve god repræsentation

af samtidskunst i offentligt regi. 

Birgitte Kirkhoff er kunsthistoriker og åbnede i 2004 gal-

leriet kirkhoff på Islands Brygge i København.
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Carsten Fock, 2002. Courtesy Galerie Eva Winkeler, Frankfurt



Eksempel 1: Alle ved det. Alle der har prøvet at skrive

ved det. Allerede i skolen bliver det klart: det afhænger

ikke kun af materien og elevens begavelse, om en stil er

let at skrive. Faktor x er skriverens inspiration og moti-

vation. Og også disse afhænger af alle mulige ukendte

faktorer såsom vejret, vennerne, forældrenes humør,

programmerne i TV osv. Faktum er, at mens det nogle

gange tager blot en time at skrive fem sider, kan det

andre gange tage fem dage at skrive én. At skrive en stil

er nemlig tænkearbejde. Immaterielt arbejde. Selvom

produktet skal have et bestemt format og omfang, har

det egentlige arbejde intet med sidetal at gøre og kan

ikke måles eller vurderes udfra samme. Således også

med kunsten.

Eksempel 2: Denne tekst. Den er ikke særlig lang og

kvalificerer sig heller ikke ved en særligt avanceret

opbygning eller sproglig finesse. Alligevel har den luret

fra bunken på skrivebordet i flere måneder. Så lang tid

tog det at sætte de rigtige ord på. Måske har det taget

så lang tid, fordi denne tekst handler om netop dette

problem: hvor begynder arbejdet? Og (måske endnu

væsentligere) hvor holder det op? Holder det overhove-

det nogensinde op? 

Det er min pointe (og kommentar til et fritidshung-

rende samfund), at immaterielt arbejde, på både godt

og ondt, egentlig ingen ende vil tage og ingen steder

begynder – ligesom denne tekst.

Immaterielt arbejde er f.eks. arbejdet med kunst eller

produktion af viden. Filosoffen og sociologen Maurizio

Lazzarato, skriver om denne arbejdsform, at den adskil-

ler sig fra andre, idet den hverken kan opløses i enkelte

produktionsskridt eller underligger en defineret arbejds-

deling, men til gengæld bygger på socialisering og

kommunikation af det sociale. 

Eksempel 3: Min Farmor, som skrev eventyr, fortalte, at

hun altid fik de bedste ideer, når hun vågnede om nat-

ten. Jeg får dem, når jeg støvsuger, taler i telefon, læser

avis, kører på cykel, kigger ud af vinduet, laver mad, ser

TV, vasker tøj. Et er sikkert: jeg får dem aldrig af at kigge

ind i Microsoft Words hvide elektroark.

2 dumme spørgsmål

1 “Skal du ikke snart være færdig med det studium, så

du kan få dig et ordentligt arbejde?”

2 “Hvad skal du så være, når du bliver stor?” (ækvivalent

til den senere version: “Hvad bliver du egentlig, når du

bliver færdig?”)

Spørgsmålene er dumme af mindst to grunde. For det

første fordi de implicit udskyder ‘det egentlige’ liv til

senere og forveksler ‘arbejde’ med ‘væren’. For det

andet fordi man som (knapt!) trediveårig og (næsten!)

færdigt studerende humanist og freelancer i diverse kul-

tur + kunst-sammenhænge meget nemt kommer til at

internalisere dem; de kan alt for let blive den hammer,

man så uproduktivt banker sig selv i hovedet med.

Nur wer sich bewegt, fällt jetzt nicht um, kun den, der

bevæger sig nu, falder ikke omkuld. Således akkompag-

nerer 80’er Vest bandet Element of Crime, under den

vemodige titel “Jung und Schön” stemningen i Berlin
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fra senfirserne til nu. En karriere i kunsten handler nem-

lig om at være i gang, knytte kontakter, danne netværk

og udtænke nye projekter – et ord, der i dagens Berlin

er et af de oftest benyttede når small talken forlanger, at

man udtaler sig om sin beskæftigelse. I virkeligheden

betyder det ikke meget andet end: “Jeg er i gang”.

There ain’t no point in moving on until you’ve got

somewhere to go, sang George Michael på sin berøm-

te selvhjælps-cd Listen without prejudice i 1990. Men

det var i halvfemserne, og selvom hans ord beskriver de

frustrationer, man kan have i mødet med et snævert

defineret arbejdsmarked meget træffende, synes et

andet ordsprog at være blevet mantraet; ikke kun for

buddhister.

Vejen er målet, siger de. Og det kan de vel have ret i. I

dag synes det nemlig at handle om bevægelse, om det

at være i gang, en bevægelse, som også vokser ud af

vores tvivl og vores fremtidsangst. For de fleste af dem,

der arbejder med f.eks. kunstproduktion og -præsenta-

tion, kan det blive vel svært at definere et konkret mål;

hverken reglementerede arbejdstider eller fastlagt løn

synes særligt realistisk. Og desuden handler det jo om

at være med: L’art pour l’art. Det ligger i sagens natur.

Ligesom det forventes af sygeplejersker, at de udøver

deres job for at tilfredsstille en indre moder Theresa,

lever den romantiske idé om kunsten som en beskæfti-

gelse, der bunder i dyb nødvendighed stadig. ‘De kan jo

ikke lade være’ eller: ‘Kunst er løn nok i sig selv’. Sludder!

Selvfølgelig bør kunst have med lyst og nødvendighed at

gøre – men bør ikke ethvert arbejde have det?

Kunst ist schön aber macht viel Arbeit, skal komikeren

Karl Valentin have sagt. Han har også ret – men det er

nu egentlig ikke altid særlig komisk. 

Nu er jeg altså ikke altid så utilfreds. For det meste

synes jeg, det går meget godt. Jeg er jo trods alt også

barn af en generation, for hvilken det drejede sig om få

lov til at gøre det, der føltes rigtigt. Som DH Lawrence

skrev, bliver den ene generations ideer den næstes

instinkter. Instinktivt gør jeg det, jeg synes er spænden-

de og nødvendigt (Moder Theresa igen), og så længe

jeg har udfordrende opgaver at løse, er jeg beskæftiget

(læs: i bevægelse) og burde føle mig meningsfuld.

Problemet er bare, at ‘dét der med Kunst’ stadig ikke er

noget, ret mange kan leve af, og af langt de fleste, inklu-

sive kulturpolitikere, ikke betragtes som rigtigt arbejde.

Med et minimum af god borgerlig eksistensbekymring

må jeg sige, at det nu ville være dejligt, om kunst ende-

lig blev forstået som noget et samfund har brug for – til

andet og mere end bare at dekorere den nationale

eksportkage!

If you pay peanuts, you get monkeys

At ethvert arbejde bør betales ordentligt har ikke kun

noget med nødvendighed, men også med respekt at

gøre, og kunstnere og kulturskabende bør ikke sælge

sig selv så billigt som de oftest lader sig tvinge til!

Arbejde er identitetsskabende. Det er Marx ikke ene

om at mene, og det kan heller ikke undre nogen, da de

fleste voksne tilbringer mere end halvdelen af deres

vågne timer med eller på deres arbejde. Arbejde er

også eksistentielt. Uden arbejde ingen penge, uden

penge intet liv. Vi vil jo gerne have råd til lidt sjov også,
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og vi skal jo finansiere vores bil, hus, hund, sommerhus,

børn og stigende alkoholforbrug. Arbejde skal vi da ha’.

Kunst er også identitetsskabende og eksistentielt. Ikke

kun for kunstneren. I kunsten og kulturen arbejder folk

op til 24 timer i døgnet på at formulere og udforme

ideer, som i sidste ende kommer rigtig mange mennes-

ker til gode. Kunsten er nemlig også til for et publikum,

og hvad end den skaber debat, præger, pynter eller pro-

vokerer, påvirker den mange. Og selvom en kunstnerisk

proces ikke kan sidestilles med en almindelig varepro-

duktion, er det altså alligevel arbejde – immaterielt

arbejde!

Dét at arbejde er og bliver for de fleste identitetsdan-

nende, og det skulle ikke gerne ende i identitetsløshed,

når flere og flere felter bliver stadigt mere immaterielle,

som tilfældet er i informationssamfundet. Kunsten og de

selvstændigt arbejdende i kulturen skal nok klare sig

gennem en omstrukturering. De færreste i denne branc-

he har nogensinde bildt sig ind, at identitet praktiseres

hovedsageligt mellem 8 og 16. Så måske kan kunsten,

som selvorganiseret arbejdsfelt, blive positiv rollemodel,

i stedet for at være den evige steddatter på reklametur-

né for nationernes andre produkter. Problemet er nem-

lig ikke, at kunsten ikke er arbejde (det er den!), men at

arbejde ikke er kunst!

Alice Goudsmit studerer kunsthistorie ved Humboldt

Universität og religionsvidenskab ved Freie Universität i

Berlin, og arbejder desuden som freelance kurator og

kunstskritiker. Se også: www.secretwest.de.
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Ude og hjemme Zygmunt Bauman beskriver i sit essay From Pilgrim to Tourist –  or a

Short History of Identity turisten som en utrættelig begivenheds- og oplevelsessøgende figur, hvis primære

formål med tilværelsen er at få nye unikke oplevelser, søge spænding og blive underholdt. Turisten bliver et

billede på det moderne menneske per excellence, fordi han lever i en serviceminded pakkeløsningsverden,

hvor alt, selv det fremmede og ukendte, forekommer trygt og godt. Hvis det midlertidige eventyr bliver for

kedeligt eller farligt, er der altid en nødudgang – man kan bare tage hjem igen.

Problemet er dog, at skellet mellem ude og hjemme bliver stadig mere diffust, jo mere man rejser. Turisten

er hele tiden på besøg, hverken tilstede her eller dér, men hele tiden et eller andet sted midt imellem.

Hjemmet bliver på den vis et unheimlich, dobbeltbundet sted, som på én gang giver en følelse af tryghed

(fordi der er et sted at komme hjem til), men samtidig et klaustrofobisk fængsel, som stavnsbinder og for-

ankrer én. For den rastløse turist bliver tid en usammenhængede fragmenteret størrelse, opdelt i episoder

og begivenheder, som er løsrevet fra både fortid og fremtid. Der findes kun et stort kontinuerligt nu.

Siden jeg begyndte at beskæftige mig med digitalt bearbejdet fotografi omkring 1999, har jeg primært

arbejdet med forskellige former for forskydning af tid og rum i allerede eksisterende fotografier, som f.eks.

feriesnapshot og familiefotos. Mit arbejde er som regel baseret på kasserede fotos, som jeg finder på lop-

pemarkeder eller får foræret af venner og bekendte. Før disse fotos scannes og digitaliseres, foretager jeg

et længere kryptisk udvægelsesforløb, der kan vare op til flere år. Præmisserne for denne sortering er altid

direkte afledt af de spor, gentagelser og mønstre, som på forhånd ligger indlejret i originalmaterialet.

Mine værker tager afsæt i et velkendt og familiært billedunivers, som på overfladen minder om de utallige

feriesnapshot, de fleste af os i tidens løb har været tvangsindlagt til at glo på, når vi har besøgt familien. Vi

betragter disse fotos som autentiske 1:1 dokumentationer af vores liv, som man i udgangspunktet sjældent

stiller spørgsmål til – for det er jo onkel Karl, der står dér ved Gardasøen i 1967, og storebroderen på trek-

king i Vietnam i 2001, det kan enhver da se. Men i mine digitalt konstruerede billeder går det galt. Der er

noget, der ikke passer helt sammen, et mismatch, noget hvileløst, som insisterer på at være i bevægelse og

sætte spørgsmålstegn ved sig selv.

Det digitale felt åbner helt nye muligheder for at bearbejde og forskyde opfattelsen af tid og rum i fotogra-

fiske billeder. Der sker noget radikalt med billedrummet og måske på sigt med den måde, vi opfatter vores

virkelighed på, når fragmenter og detaljer fra vidt forskellige originalfotos sammenstykkes til en ny perfekt

helhed uden synlige overgange og samlinger. Tid og rum bliver mere flydende og dynamiske størrelser, og

alle logiske forhold mellem sted, kronologi og begivenhed ophæves langsomt. Det kunne i den forbindelse

være interessant at stoppe op et øjeblik og tænke lidt over fotografiet som dokumenterende og erindrings-

bærende medie generelt i vores virkelighed anno 2005.

Hvad er fotografi egentlig, hvorfor fotograferer vi, og hvordan knytter disse billeder sig i vores historie? Hvad

sker der med vores virkelighedsopfattelse, når alle små som store begivenheder bliver lige vigtige at fast-

holde, så længe de er indfanget med digitalkameraet, mobiltelefonen eller webcam’et?  Måske ender den

medierede virkelighedsgengivelse med at virke mere autentisk, og herigennem håndgribelig, når alle mere

eller mindre vigtige begivenheder i vores liv er blevet dokumenteret og hvert øjeblik er fastholdt fotografisk.
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Det her viste Los Gigantes (2004) er, ligesom de to andre værker i Hotel-serien, baseret på en række ferie-

dias af en kvindelig turists charterturs virkelighed i slutningen af 1960’erne.  Med udgangspunkt i hotellet

Los Gigantes på Tenerife har hun på påfaldende minutiøs vis dokumenteret sin færden og grundigt regis-

treret samtlige blikvinkler fra hotelværelset, tagterassen og poolen fotografisk. På samme vis er en række af

hendes andre rejsemål, bl.a. Grand Hotel på Rhodos, Hotel Westminster i Nice og Konstantia på Cypern,

blevet fotograferet gentagne gange fra præcis den samme vinkel. Andre fotos er taget i faste intervaller i

løbet af en eftermiddag, mens andre igen dokumenterer en hel uges solnedgange fra selvsamme udsigts-

punkt. Måske skyldes det den indlysende banalitet, at fotografen i første omgang ikke fik det hele med, eller

at den/det fotograferede havde flyttet sig – eller hvad?

Hotellet Los Gigantes, set fra poolen, er blevet fotograferet hele tre gange i træk med kun få sekunders

mellemrum. Samme stramme komposition hver gang, uden at kameraet har bevæget sig en tomme. I mit

digitalt konstruerede fotografi Los Gigantes er de tre serielt fotograferede snapshots lagt sammen til ét,

m.a.o. flere øjeblikke, episoder om man vil, fastfrosset i én og samme filmiske bevægelse og billede. Altså

hverken fortid, fremtid eller nutid, men noget andet, en forskudt mellem-/ikke-tid. Vores turist bevæger sig,

men kommer ingen vegne.

Rummet, hvor scenen udspiller sig, er et hotel. Hotellet er et sted, der midlertidigt konstituerer hjem, når vi

er ude at rejse. Et overskueligt, neutralt og uforpligtende rum, afsondret fra verden udenfor. De store

modernistiske hoteller ligner hinanden, ligesom lufthavne, shoppingcentre eller kaffekæder, uanset hvor vi

befinder os i verden. Modstands- og tidsløse rum, som er indrettet i en glat, upersonlig interkontinental stil,

hvis tilsyneladende hensigt er at få os til at føle os godt tilpas, men hvis reelle formål er at få os til at for-

bruge. Vi bliver løbende underholdt, vi skulle nødigt komme til at kede os eller bruge for meget tid på at

tænke over, hvad det egentlig er, vi foretager os dér. Når vi først er indenfor, kan vi shoppe selvforglem-

mende og sorgløst rundt, i alt fald for en tid, og på én og samme tid føle os hypernærværende, samtidig

med at vi umærkeligt blender os ind mellem de andre turister, shoppere og kaffedrikkere, der foretager sig

nøjagtigt det samme som os selv.

I Los Gigantes er tid og rum dynamiske og foranderlige størrelser. Det er svært at fokusere noget bestemt

sted i billedet, svært at definere et egentligt centrum og umuligt at sige præcis, hvor vi er henne og hvad

der foregår. Scenen dirrer umærkeligt ligesom varmedis i en luftspejling.

Billedet er en simpel digital konstruktion, et snapshot i et snapshot i et snapshot, som overlapper hinanden

med synlige kanter og overgange. Konstruktionen er blotlagt og peger på den måde inddirekte tilbage på

sit eget udgangspunkt, nemlig tre kasserede snapshot fra et ubestemmeligt tidsløst utopia, hvor der er dej-

ligt varmt og solen altid skinner …

Søren Lose er uddannet på Det Fynske Kunstakademi og Det Kgl. Danske Kunstakademi med afgang i 2003.

Underviser pt i kunst og fotografi på Krabbesholm Højskole. Soloudstillinger i Danmark i 2005:

Traneudstilling Gentofte Kunstbibliotek og Thorvaldsens Museum. www.sorenlose.dk.
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Søren Lose: Los Gigantes (2004). 
Originalbilledet er i farve og  måler 120 x 176 cm og er en del af "Hotel"-serien. Se: www.sorenlose.dk



Søren Lose: Los Gigantes (2004). 
Originalbilledet er i farve og  måler 120 x 176 cm og er en del af "Hotel"-serien. Se: www.sorenlose.dk
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I september 2004 udkom Dansk Fotografihistorie i ét

bind på 450 sider. Bogen, som jeg har redigeret med

bidrag fra i alt 17 skribenter, er den første samlede frem-

stilling af dansk fotografis historie fra 1840 til 2004. De

sidste tre kapitler kortlægger situationen fra 1980 til i

dag, og ikke mindst beskrivelsen af de sidste ti år viser,

at fotografiet for alvor er blevet cementeret som kunst-

art i Danmark med hvad dertil følger af uddannelses- og

udstillingsmuligheder. Og nu med udgivelsen af Dansk

Fotografihistorie som en foreløbig kulmination på den

udvikling. På sin vis er bogen i sig selv et paradoks. Den

udkom på et tidspunkt, hvor man – i al fald i den aka-

demiske verden – var gået væk fra den modernistiske

idé om nødvendigheden i at isolere kunstarterne og

beskrive dem som særlige separate felter med essen-

tielt determinerede udtryksmuligheder. Og hvor man

ligeledes havde diskuteret det problematiske i at gøre

fotografiets historie til en ‘kunsthistorie’. Ser man på

den internationale samtidskunstscene, florerer det foto-

grafiske medie på linie med alle mulige andre medier,

og de kunstnere, der arbejder med fotografi, definerer

oftest ikke sig selv som fotografer. 

Denne udvikling har vi forsøgt at tage højde for i

bogen ved ikke at skrive fotografiets historie, men sna-

rere at fokusere på mediets historier og ved at præsen-

tere udviklingen i al dens diversitet og inkludere så

mange fotografiske genrer og udtryk som muligt – fra

tidlige bestillingsportrætter og politifotos, over

reklame- og åndefotos til digitalt manipulerede presse-

fotos og de nyeste modefotos. Ofte er genreafgræns-

ningerne umulige at foretage med netop fotografi.

Sådan har det altid været. Fotografier, der i 1920’erne

var bestilt som og kategoriseret som kommercielle

reklamefotos, har i  dag fået status af modernistiske

kunstikoner, og fotohistorien er fuld af den slags genre-

krydsninger. Men denne i virkeligheden meget frugt-

bare genreubestemmelighed er blevet accentueret i det

nye årtusind, hvor en fotograf som Wolfgang Tillmans,

der udstillede på Louisiana i 2003, uproblematisk skifter

mellem at præsentere sine billeder i kunstinstitutionen,

familie-albummet, magasinernes modesider og aviser-

nes reportagesektioner – og det er endda ofte de

samme billeder.

Fotografiets tidlige historieskrivning er et produkt af

en modernistisk tænkemåde i kombination med et

stærkt ønske om anerkendelse af dette, i det store

kunsthistoriske perspektiv, meget nye og unge medium.

Men det, der kendetegner årene omkring år 2000, og

som også fremgår af Dansk Fotografihistorie, er en for-

nemmelse af, at man nu kan ånde lettet op og genop-

tage både fascinationen af billedets realisme og dets

folkelige og mangefacetterede potentiale som billed-

form – begge dele noget, som begejstrede folk i me-

diets unge år, og som var hovedårsagen til dets eksplo-

sionsagtige udbredelse allerede i 1840’erne. Dansk

modefotografi er inde i en vældig kreativ fremgang

netop nu, dansk reportagefotografi vinder priser på alle

de store internationale festivaler, på Kunstakademiet har

der været et rigtig frugtbart fotografisk klima i mindst ti

år nu, og alle danskere fotograferer på livet løs med

deres nye digitalkameraer og mobiltelefonkameraer.

Dansk kunstfotografi

Hvis jeg så alligevel skal stramme fokus en smule og se
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på fotografiets rolle og dets brug på den danske kunst-

scene netop nu, så vil jeg fremdrage to aktuelle og

typiske eksempler, der begge peger på fotografiets

styrke og dets stilmæssige ubestemmelighed. Ser man

lidt længere tilbage end til årtusindskiftet, kan man fast-

slå, at dansk kunstfotografi længe har fulgt med de

internationale hovedstrømninger. Vi havde det iscene-

satte fotografi i begyndelsen af 90’erne med folk som

Lisa Rosenmeier, Johnny Jensen og Henrik Brahe, i sid-

ste halvdel af 90’erne bragede den skødesløse snap-

shot-æstetik igennem fra Hans E. Madsen og Ebbe Stub

Wittrup til Nicolai Howalt og Per Folkver, og vi har haft

det düsseldorferskolelignende landskabsfotografi med

Per Bak Jensen og Mads Gamdrup som de ypperste

repræsentanter.

Det er altid svært at pege på det centrale i dét, man

står i lige nu og her, men jeg vil faktisk for alvor påstå, at

pluraliteten er det centrale i dansk kunstfotografi lige

nu. Alt er muligt og tilladt og alt kan og bliver prøvet af:

I oktober 2004 udstillede en række nuværende og tid-

ligere elever på Det Kgl. Danske Kunstakademi i Galleri

Asbæk under fællestitlen “Eye of the Beholder – et blik

på portrættet”. Her genoptog de en folkelig udbredt og

meget dyrket genre, der imidlertid har haft trange kår i

kunsten i lang tid; portrættet. Men de syv deltagere

kunne ikke være mere forskellige, og udstillingen viste

alt fra superdigitaliserede, spøgelsesagtige billeder til

skødesløse snapshots. Jakob Hunosøe sendte i en

række klassiske kvindeportrætter en hilsen til renæssan-

cens og barokkens brug af clair obscur, Camilla

Holmgreen gik helt tæt på sin egen krop i abrupte

beskæringer, og Rosemaria Rex viste både mærkeligt

skødesløse, ferielignende fotos, et humoristisk foto med

iscenesat præg af en mand, der var på vej til at bestige

en høj pæl og fotografier indstøbt i store glaskugler. Her

var tale om syv meget selvstændige udtryk, men ingen

fælles ‘must’-stil. 

Et andet eksempel er det seneste nummer af kunst-

tidsskriftet Pist Protta, november 2004, som udelukken-

de består af fotografier. Henriette Heise har skabt surre-

alistisk pulserende fotos af indholdet af forskellige lom-

mer taget med mikrokamera. Jesper Rasmussen har

fotograferet formelt interessante trapper i det offentlige

rum, så de fremstår som abstrakte skulpturer. Marianne

Jørgensen dokumenterer en land art performance. Åse

Eg Jørgensen laver panoramiske landskabsfotos af

udsigten fra et vindue langs Søerne, og Svend-Allan

Sørensen står for konceptkunst med humor, idet han

fotograferer butiksvinduespartier o. lign., hvor ordene

Svend og Allan indgår. Alt sammen virkelig gode og

nytænkende fotografier.

Internationale paralleller

Lad mig tilslut lige nævne to aktuelle udenlandske

eksempler på den ‘alt-er-muligt-alt-er-tilladt’-tendens,

jeg sporer netop nu. Den schweizisk fødte, men i New

York bosatte fotograf Olaf Breuning fik en stor solo-præ-

sentation i det betydningsfulde tidsskrift Parkett, no. 71,

2004. Samme efterår udstillede han, hos galleri Nils

Stærk i København, en stribe store, surreelt iscenesatte

farvebilleder, der mimede noget virkeligt, men samti-

digt var foruroligende, fulde af humor og tydeligt   isce-

nesatte. En flok unge, der poserede som baskiske ven-

strefløjsaktivister, men iklædt røde næser. En flok men-
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nesker i ko-forklædning på en bondegård. 

Den engelske fotograf Nigel Shafran, der op gennem

90’erne var en hovedfigur i britisk mode- og magasin-

fotografi, som ‘satte standarden’ det tiår, udgav i 2004

bogen Edited Photographs 1992-2004 fyldt med serielt

ordnede dagbogsregistrerende fotos. Den indeholder

bl.a. serien Ruth on the Phone, hvor han i hele perioden

på familiefotomåden har fotograferet kæresten Ruth,

mens hun taler i telefon i hverdagslige, hjemlige om-

givelser, en serie fotos af Shafrans opvaskestativ og en

række billeder af faderens underligt ubrugte kontor

optaget over en længere periode. En rigtig smuk bog

om hverdagslige foreteelser, skildret med helt nedtonet

melankoli eller bare accept af en af tidens mest stil-

udfordrende fotografer. Eksemplerne peger på, at det

mest iscenesatte står i forreste række side om side med

det mest straighte og realistiske fotografi lige nu, og at

de fotografiske billeder lever som billeder og i mindre

grad som manifester for en billedgenre, der angler efter

accept og nuanceret forståelse.

Mette Sandbye er lektor ved Institut for Kunst- og

Kulturvidenskab, Københavns Universitet, og redaktør af

Dansk Fotohistorie, Gyldendal, 2004. 
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TV

I 2004 søsatte den landsdækkende tv-kanal TV2 den

knapt så landsdækkende datter-kanal TV 2 Charlie.

Under mottoet TV for de nærmest voksne skulle kanalen

tage hånd om de seere, der var gledet ud af dén unge

målgruppe, der tilhører moderkanalens TV 2 Zulu, og nu

plaskede gråhårede og hjælpeløse rundt i mediestrøm-

men.

Det er som bekendt frygteligt at blive gammel. Nogle

bliver det aldrig, og så er det også galt. Allerhelst ville

vi jo leve evigt og være lige så smukke, som vi var, da vi

var tyve, og hvis vi ikke er det, så prøver vi med alle

mulige midler, kosmetiske, medicinske, gastronomiske,

at holde os unge, for det er nemlig godt at være ung.

Selve ordet ‘ung’ har en positiv klang, mens ordet ‘gam-

mel’ i sig selv er noget negativt. Vi prøver på alle muli-

ge måder at flygte fra tilstanden, fysisk, adfærdsmæs-

sigt, sprogligt. 

Man er ikke ældre, end man føler sig, og man lader

omverdenen forstå, at man selv føler sig vældig ung, og

det må de andre da kunne mærke. Og man er frisk og

hurtig og smart og med på noderne, og man forstår de

unge, for man er jo selv en af dem. Man har glemt, at da

man var ung, var man også vældig frustreret og forvirret

og ville gerne have erfaring i stedet for bare at gøre sig

erfaringer. Det er også karakteristisk at de, som hævder,

at alder ikke betyder noget, sjældent er de unge, men

folk, som har rigeligt af den, altså en del år på bagen.

Hvor vil jeg nu hen med al den snak om ungdommen

og alderdommen? Nå for Søren, det må man heller ikke

kalde den, næh ‘den tredje alder’, ‘det grå guld’ og alle

de smykkende ord, med hvilke man vil betegne den

kendsgerning, at man er blevet gammel. Jo, jeg vil

gerne snakke lidt om den nye tv-kanal, som startede i

oktober, og som skulle være for folk i 40-60 års alderen

og derover, hvis de da ellers kan se og høre og læse

deres avis uden stok. Direktør blev Frode Munksgaard,

som ellers er kendt for at gå rundt med en rulle papir i

hånden og vurdere huse i DR’s mest populære tv-pro-

gram Hammerslag. Han skulle nu stå i spidsen for den

nye kanal, som fik det friske, unge navn ‘TV Charlie’. Er

der ikke et sus af friskhed og smarthed og hurtighed og

amerikanskhed over det navn? Frode udtaler til en avis,

at navnet er “kvikt og tillidsvækkende”. Jeg synes, det

er hysterisk og utroværdigt.  Men ikke for Frode, for

TV 2 Charlie er nemlig en ungdommelig kanal, den er

ikke for voksne, for det tør Frode ikke kalde den, næh,

den er for ‘nærmest’ voksne. ‘Voksne’ kunne ellers let få

os til at tro, at vi stod med det ene ben i graven. Og da

Frode skulle præsentere sig selv i programskriftet, så

indledte han med de stolte ord: “Gad vide om jeg

nogen sinde bliver voksen? Jeg er nogle gange i tvivl”

Er det noget at prale af? Ja, hvis man bevidstløst jager

ungdommen og flygter fra alderdommen i stedet for at

være den bekendt. Til en anden avis udtaler han, at han

føler sig meget ‘drenget’. Der er selvfølgelig ikke noget

galt ved at være drenget, hvis man er dreng, men at

være det som 50-60-årig er patetisk. Hvorfor laver Frode

ikke drengeprogrammer?

Forklaringen på al denne ungdomsdyrkelse og tilsva-

rende alderdomsskræk ligger selvfølgelig lige for:

Døden. Og meget kan man sige om alderdommen, men

vi er sandsynligvis tættere på døden end de unge.

Derfor kan vi søge væk fra denne modbydelig kends-

gerning ved at lyve os unge. Og det er netop det, TV 2
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Charlie skal bruges til. “Der skal være plads til at give

den gas”, siger friske Frode.

Man vil ikke se lægeprogrammer på TV 2 Charlie, selv

om modtagergruppen nok er mere interesseret i den

slags end de unge. For et lægeprogram kunne jo nemt

blive et memento mori. Og når madlavningsprogram-

merne skal afvikles på 25 minutter, selv om netop vi

gamle har tid og ro til at lave ordentlig mad, så er det

jo, fordi vi ikke har så lang tid tilbage, Og når man pra-

ler af ikke at have amerikanske serier, men  tværtimod

engelske pibe-og-cardigan soaps, som foregår langt

ude på landet, så er det jo fordi der ikke sker en skid.

Tænk, hvis vi blev grebet af spænding? Coronar-trom-

bosen lurer lige om hjørnet. Og når man oversvømmer

os med gamle danske film, som ligger i SuperBrugsens

rodekasser til 25 kr. stykket, så er det fordi, danske film

er trygge og gode. Ingenting må provokere os. Og hvis

vi skal have debatprogram, så skal det ske under civili-

serede former: Så har man fundet en etableret forfatter,

som taler pænt med to pæne mennesker, så det ikke er

af ophidselse, vi dør, men af kedsomhed. Og når man

skal lave et julehyggeprogram (for det skal man jo?), så

har man fundet frem til en kælen kvinde, som siger til os,

at “vi skal tænke på vore småvenner, pipfuglene”, for

det er et sprog, som demente forstår. Vi er jo lige ved at

falde ned i kisten. Frode Munksgaard laver tv i dødens

skygge.

“Beredt på døden altid vær, den kommer, når du mindst

den tænker nær”, sagde allerede Wessel. Men han

døde også som 43-årig og kom ikke ind under TV 2

Charlies målgruppe. 

Hans-Flemming ‘Gogge’ Kragh er foredragsholder og

tv-anmelder ved Ekstrabladet. Han har bl.a. udgivet

bøgerne Livslinjer, Spejlbilleder og ATS gennem 70 år.
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I 1988 gik Danmark fra at være et land med kun én TV-

kanal over til også at have et TV 2, som på en gang

skulle konkurrere med og være et reklamefinancieret

alternativ til DR.

I dag ligger denne begivenhed 17 år tilbage.

Spørgsmålet er, hvad der er sket for DR i disse 17 år og

navnlig, hvad der er sket inden for de seneste fem.

Fysisk er der sket det, at DR’s bygning på Amager teg-

ner til at blive en af de største medieinstitutioner i

Ørestaden. 

Men DR’s position i æteren svarer ikke til de kolossale

byggerier på Amager. DR burde, ud fra en fra en public

service vurdering, have manifesteret sig stærkt i æteren.

I stedet ligner institutionens ofte useriøse programplan-

lægning mere luftkasteller, mens det eneste egentlige

kastel endnu kun findes på en forblæst mark på Amager.

Hvad er gået skævt for DR, og er der stadig tid til at

rette op på misèren? 

Gammel og ny public service

Ved TV2’s søsættelse i 1988 skulle DR pludselig finde sig

til rette i et markedsreguleret system, hvor seertal var

det vigtigste succeskriterie. Hidtil havde DR levet som

public service-institution, men  ingen havde givet sig tid

til at definere, hvad dette begreb indebar.

Da DR var den eneste TV-kanal på det danske marked,

bestod DR’s public service i at være et alternativ til den

kommercielle populærkultur. Pop var i datidens DR et

fyord, men da pop’en (ligesom sexlivet) viste sig at være

kommet for at blive, kedede ikke mindst de unge seere

sig bravt foran DR’s pegefingerløftende skærm. 

DR havde svært ved at omstille sig i det forandrede

mediebillede. I 1994 blussede krisen op, og panikslagne

politikere så sig om efter en redningsmand, som kom i

skikkelse af Christian Nissen, en mand helt uden medi-

eerfaring.

Nissens udgave af public service-begrebet indebar,

at seerens rolle blev ændret, idet udgangspunktet for

DR’s programpolitik blev flyttet fra institutionen til seer-

ne, og således skulle tilgodese den almene befolknings

interesser. DR skulle pludselig ikke længere være en

nichevirksomhed for de intellektuelle, men en service-

institution for folket. 

Ny teknologi

Men snart meldte nye problemer sig. Digitalisering,

mediekonvergens og medieplatforme blev påtrængen-

de størrelser i  medieverdenen i slutningen af 1990’erne.

DR måtte vælge mellem at blive hægtet af eller hoppe

med på det teknologiske lyntog og gøre sig gældende

i den digitale verden. 

Christian Nissens lyntog hed byggeri i Ørestaden, og

i 1999 bekendtgjorde DR beslutningen om at opføre et

nyt multimedie-hus, som skulle stå klar i 2006. DR ville

ved indflytningen være fuldt digitaliseret. 

Nu flammede debatten om, hvad public service-

begrebet egentlig er for en størrelse, op igen med for-

nyet kraft. Skulle  DR være en bred eller en smal public

service-station, og hvad ligger der i dette? 

Christian Nissen mente, at det brede public service-

begreb indebærer en vidtrækkende mediekonvergens

mellem radio, TV, internet og andre digitale medier

samt produktion af programmer af alle genrer på alle

disse medieplatforme. Men politikerne og DR’s besty-
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relse kunne ikke følge Nissen i hans visioner. Nissens

fyring i 2004 synes helt åbenlyst ikke at have haft at gøre

med budgetoverskridelser på byggeriet i Ørestaden,

men skyldtes snarere politiske uoverensstemmelser. 

Bred eller smal public service? 

Fortalerne for den smalle public service-model argu-

menterer for, at public service på alle medieplatforme,

hvilket blandt andet indbefatter sms-tjenester, er et use-

riøst spild af skatteborgernes licenspenge. Men selvom

ikke alle medieplatforme virker lige vigtige, er      medi-

ekonvergens fremtidens mediebillede. Hvis DR som

public service-station skal være på forkant af udvikling-

en, skal de være suveræne på alle platforme. Ellers risi-

kerer stationen at miste sine licensbetalende seere. DR

må selvfølgelig også være førende i udviklingen, fordi

institutionen skal sikre, at public service-broadcastingen

er universel og sikre at alle får muligheden for at mod-

tage et indhold, de sætter pris på, uden at de nødven-

digvis tilhører en, i reklamefolks øjne, profitabel

befolkningsgruppe. 

En anden problemstilling, som DR for fremtiden må

forholde sig til, er EU’s konkurrencelovgiving, som –

med liberalistisk udspring i Rom-traktaten – vil begræn-

se public service-stationernes muligheder. Licenspenge

ses ifølge denne lovgivning som et konkurrencefor-

vridende element, idet public service-stationerne kon-

kurrerer med de kommercielle, reklamefinansierede

kanaler om  seertal. Konkurrencelovgivningen kan der-

med i de kommende år få stor betydning for DR. 

Her, mens røgen oven på fyringen af Christian Nissen

endnu knapt har lagt sig, er det vanskeligt at spå om

DR’s fremtid. Jeg mener, at EUs konkurrenceregler vil

gøre det vanskeligt i fremtiden at opretholde en hybrid,

som på en gang yder public service og konkurrerer med

de kommercielle kanaler, og at der derfor snarest  må

træffes et politisk valg mellem en stor DR baseret på

licenspenge og med en bred public service på alle plat-

forme, eller anæmisk, billig TV kanal med udsendelser

som andre kanaler ikke kan tjene penge på – typisk

undervisnings-tv, tv for hørehæmmede og lignende,

men uden en bred og lødig repræsentation af dansk kul-

tur. 

Lidt pessimistisk må undertegnede konstatere, at den

nuværende regering har skudt det politiske ansvar fra

sig, og har peget på en såkaldt ‘professionel’  bestyrelse

på samme måde, som velfærdssamfundet er syltet i en

kommission uden for politikernes rækkevidde.

Bestyrelsens beslutning om at fyre Nissen i 2004 ser jeg

ikke som en konsekvens af en forventelig budgetover-

skridelse, men som et klart tegn på, at bestyrelsen

gerne så en lidt mere begrænset public service-politik

end Nissens koncept ført ud i livet. Ifølge den fremher-

skende, liberale opfattelse er public service som

bekendt en pestilens, hvad enten vi taler om TV og

radio, postvæsen, jernbanedrift eller vuggestuer.

Nanna Thylstrup er BA i Film og Medievidenskab med et

BA-projekt om DR og public-service og studerer nu

Moderne Kultur og Kulturformidling ved Københavns

Universitet.
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Menneskets trang til udforskning bunder i et grundlæg-

gende behov for bedre at forstå os selv, og hvilken rolle

vi spiller i ‘det store spil’. Er vi unikke eller har livet også

vundet fodfæste andre steder – f.eks. på Mars? Her er

der senest fundet sikre tegn på, at vand har flydt på pla-

netens overflade – en væsentlig forudsætning for udvik-

ling af liv og samtidig en afgørende videnskabelig opda-

gelse. Men hvilken betydning har så den astronomiske

forskning for samfundsudviklingen – og hvorfor skal vi

bruge store summer på at udforske et univers, som kun

de færreste kan begribe eller forholde sig til? Er det

meningsløst – eller er det en afgørende kulturel aktivi-

tet? Som så mange gange før er det nødvendigt med et

historisk tilbageblik for at sætte fremtiden i perspektiv.

Solens og Månens vandring hen over himlen, stjerne-

himlens dybder og de skiftende planetstillinger har gen-

nem årtusinder været genstand for observation,

tolkning og tilbedelse. Det har pirret vores nysgerrighed

og inspireret os til udforskning af en fantastisk verden,

som vi kun langsomt er ved at få hold på. Astronomi

hedder den disciplin, hvormed man udforsker sin

omverden – her i den store målestok. 

Astronomi som kulturel katalysator

Men hvorfor er interessen for noget så fjernt som

verdensrummet så påtrængende? Ud over at der her er

plads til fantasier, som andre har svært ved at spolere, er

der også alle de informationer, som er nødvendige for at

få styr på noget så elementært som tiden.

Bevægelsessystematikken – eller ‘himlens rytmer’ –

har skabt grundlaget for fremstilling af kalendere.

I de antikke mesopotamiske og ægyptiske kulturer var

dette kalenderastronomiske arbejde afgørende for,

at de to civilisationer kunne udvikle sig fra primitive

overlevelsesstrategier til frugtbare agerbrugskulturer.

Enorme ressourcer blev frigivet, da man med færre

menneskers arbejde blev i stand til at brødføde mange.

Helt naturligt tog denne udvikling fart på de frugtbare

sletter langs de store floder, hvis vandstand vekslede i

takt med ‘himlens rytme’ og hvis bredder leverede op-

timale betingelser for en agerbrugskultur. Og med    res-

sourcer tilovers og god organisation var vejen banet for

udvikling af en rig kultur. F.eks. dominerede det ægyp-

tiske rige i næsten 3000 år. 

De astronomiske observationer har primært haft til

formål at forudsige flodernes oversvømmelser, så man

kunne være forberedt på at opsamle og styre flodens

aflejringer. Gennem århundreder udbyggedes et kanal-

og slusesystemer, der ledte det næringsrige vand ind

bag dæmningerne og dermed undgik man de ødelæg-

gende flodbølger. 

Det er præcist her, at de astronomiske observationer i

himlens store opslagsbog fik så stor betydning. Fra him-

len kunne man skaffe sig de informationer, der var nød-

vendige for at fremstille en brugbar kalender. Det blev

muligt at forudsige, hvornår de afgørende begiven-

heder indtraf i naturen. 

F.eks. fandt ægypterne frem til, at Sirius’ heliakiske

opgang (første gang himlens klareste stjerne atter bliver

synlig ved den østlige horisont efter i nogle måneder at

have været skjult bag Solen) kunne bruges til at fast-

lægge en startdato for en kalender. Og meget passen-

de lå denne kalenderstart kort tid før, ‘livets vand’ igen

befrugtede jorden. Der var hermed skabt en tidsmæssig
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relation mellem et årstidsbestemt fænomen på himlen

og fremkomsten af de ressourcer, naturen stillede til

rådighed for udviklingen af den ægyptiske kultur. Med

astronomien som værktøj blev det muligt for ‘astronomi-

præsterne’ at forudsige oversvømmelserne med få

dages nøjagtighed. Efter Sirius havde vist sig første

gang i horisonten, sendte de bud om at åbne og lukke

de rigtige sluser, så vandet kunne kontrolleres. Blev der

ikke lyttet til budskaberne fra himlen, lurede katastrofen.

Både de ægyptiske og mesopotamiske kulturer kan

takke deres astronomiske viden for deres udvikling og

succes og de er et skoleeksempel på den frugtbare

sammenhæng mellem naturvidenskabelige landvinding-

er og samfundsudviklingen. 

Parløb mellem humanisme og naturvidenskab

Det østlige Middelhav blev efterfølgende et eksplosivt

krydsfelt, hvorfra man så tilbage på to store antikke kul-

turers arbejde med på forskellig måde at løse det

samme væsentlige problem for samfundsdannelse og

udvikling. At være begavet med erfaringerne fra to

parallelle og sammenlignelige forløb udfordrer og for-

pligter. Det svarer næsten til, at vi i dag fik lejlighed til

at sammenligne livets udvikling på Jorden og på Mars –

og hvad det ville medføre af nye erkendelser. Og dét er

netop nogle af vores vesterlandske kulturs mest karak-

teristiske træk. I modsætning til et samfund, der kon-

trolleres af en dogmatisk livsanskuelse, har vi på den ene

side en utøjlet naturvidenskab med en indbygget dyna-

mik; og på den anden side en frigjort religion – en

humanisme, hvor den enkelte står til ansvar for sine

egne holdninger. Begge dele er stærkt ansvarspådra-

gende – hvilket det kniber med at tage på sig i dag.

Ethvert teknisk fremskridt stiller krav om ansvarlighed –

en vigtig politisk opgave i et demokratisk samfund, hvis

ikke et uhæmmet misbrug skal føre til en langsom kvæl-

ning i dekadent forbrug og okkulte virkeligheds-opfat-

telser. Er man historieløs, ser man det ikke. Vi er nødt til

at kende vores egen kultur – og endnu bedre: dens bag-

grund, hvis der skal være en fremtid. 

Humanisme og naturvidenskab er ikke hinandens

modsætninger, men blot to sider af det at være et helt

menneske. I vores kultur er det nærmest en forpligti-

gelse at være i besiddelse af begge sider. Vi bør se det

som den brede vifte af ressourcer, der er med til at

forme udviklingen af netop vores kultur. Derfor er det

afgørende at skabe rimelige betingelser for dem, der

har interesse for udforskningen af vore omgivelser. Det

udvikler vores virkelighedserkendelse for derigennem at

skabe større råderum for kulturelle aktiviteter. Det gav-

ner os alle.

Skal vi holde op med at sende rumsonder og men-

nesker i rummet og i stedet bruge ressourcerne på flere

velfærdsydelser? Ubetinget “ja”, hvis vi var den sidste

generation på Jorden. Men historien lærer os, at det

betaler sig at tro på – og investere i – fremtiden.

Bjørn Franck Jørgensen har studeret kernefysik, uorga-

nisk kemi og datalogi og er Direktør på Tycho Brahes

Planetarium.
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København, februar 2005

Kære Fremtid,

Vi ved det godt. Du har sagt det mange gange. Fremtiden er noget, vi skaber! Det ville vi også normalt kunne tilslutte

os fuldt ud, men vi er i skrivende stund mere end blot normalt forvirrede. Hvis du kunne give os et par strømpile, ville

det være til stor hjælp. 

Vi har begge en etnologisk baggrund. Det vil sige, at vi har studeret (én af os gør det stadig) Europæisk Etnologi ved

Københavns Universitet. Vi er humanister, tror vi. Og når vi kun kan tro, skyldes det, at vi som nævnt er lidt forvirrede.

Det er måske ikke så underligt. Siden årtusindeskiftet eller der omkring har noget nemlig været i gære. Noget højest

paradoksalt. Vi ved ikke længere, hvilket ben vi skal stå på.

Det Humanistiske Fakultet nedsætter i begyndelsen af 2003 et Reformsekretariat. De humanistiske uddannelser skal

reformeres, for tiden, hvor Det Humanistiske Fakultets to fornemste opgaver var at uddanne gymnasielærere og sikre

sin egen reproduktion ved kærligt at sætte de endnu fragile forskerspirer under de forhåndenværende varmelamper,

er uigenkaldeligt forbi. I dag skal over halvdelen af de humanistiske kandidater, som udklækkes, finde ansættelse i det

private erhvervsliv. Det kræver en reform. Reformsekretariatet har derfor inviteret erhvervslivet til hyggeligt samvær i

universitetets hellige haller og jonglerer nu med lige dele erhvervslivsretorik, faglige (kritiske) traditioner og gensidige

fordomme. Det er ikke let at gribe alle boldene og få dem sendt videre i for alle parter fordelagtig baner. Kan det, kære

Fremtid, i det hele taget lade sig gøre? 

Toneangivende økonomer har igennem nogle år fortalt os, at vi er i en vidensøkonomi. Det er viden, der får hjulene til

at løbe rundt. Viden er den direkte vej til velstand. Eller rettere: Kreativ og innovativ produktion og anvendelse af viden

er den direkte vej til velstand. Den globale innovationsøkonomi kalder nogen det. Alt sammen på tværfaglig vis,

forstås! Er det ikke lige os? Man kan uden at rødme hævde, at humanister er gode til at anvende og producere viden

på kreative og innovative måder. Oveni: Humanister er gode til at forstå og samarbejde med andre fagligheder og

kulturer. Det er lige os! Også ifølge økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen. I et grundlag for økonomi- og

erhvervsministerens tale ved en konferencen om fremtidens vækst, som blev afholdt den 16. november 2004, står: “Vi

skal se hver eneste dansker som et menneske med masser af ressourcer. Ikke kun ingeniøren og biokemikeren. Men

også den ufaglærte arbejder og den arbejdsløse humanist.” I vidensøkonomien er der brug for alle – også arbejdsløse

humanister. Men: En række af de aktører, som officielt hylder den vidensøkonomi, hvor der er brug for alle – også

humanister – gør i praksis noget andet. I praksis er der tale om business as usual med kun meget vage elementer af

innovation og kreativitet. Regeringen satser på højteknologisk forskning, der giver resultater med det samme frem for

humanistisk forskning, som det lige her og nu er svært at lokke målbare resultater ud af. Dansk Industri opfordrer de

unge til at vælge uddannelser, hvor det er det naturvidenskabelige videnskabsideal, der sidder i kongestolen. Man

kan af og til endda være så uheldig selv i oplyste dele af det pulserende erhvervsliv at støde på den holdning, at



humaniora er for forstadsfruer, der vil afpudse deres kulturelle kapital. I et kort øjeblik syntes alt muligt. Det øjeblik er

nu kun et bittersødt minde. Kan du, kære Fremtid, svare os på, hvorfor de siger ét og gør noget andet?

Griber vi i egen barm og selvforståelse er forvirringen ligeledes yderst present. Vi drømmer med de universitære tra-

ditioner som brændstof om et sted med selvsagt bøger, måske lidt tobak og under alle omstændigheder spændende,

anderledes og komplicerede intellektuelle udfordringer. Om et sikkert sted, hvorfra vi kan betragte, analysere og kriti-

sere. Hvorfra vi kan sørge for, at alt går rigtigt til. Hvorfra vi kan være demokratiets vogtere. Det sker bedst fra et mere

eller mindre uangribeligt sted hævet over samfundets morads. Men så til karrieredagen er der én, der er blevet leder

af HR-afdelingen i en større dansk virksomhed. Og en anden, som arbejder med produktudvikling. Og en tredje, som

laver brugerundersøgelser af hjemmesider. Ingen af dem ser ud til at mangle noget. Hverken økonomisk eller intellek-

tuelt. Men et eller anden må de nu mangle, for de er da ikke humanister længere, er de? Basalt set arbejder de jo med

enten at få manden på gulvet til at løbe endnu hurtigere eller med at sælge flere overflødige varer til de i forvejen over-

belæssede og aldeles uskyldige forbrugere. De arbejder for alt det, humanister gennem generationer har kritiseret og

til tider haft succes med at lave om på. De har forladt det uangribelige sted udenfor, og er dermed blevet lette ofre

fra erhvervslivets iskolde bundliniekalkulationer. Det går virkelig ikke! På den anden side er de jo faktisk situeret midt i

noget af alt det, vi som humanister gerne vil betragte, analysere og kritisere. De har muligheden for at gå i dialog.

Måske det er lettere at gøre sin indflydelse gældende derfra end fra det uangribelige sted, eller hvordan, kære

Fremtid?     

Så, kære Fremtid: Er vi humanister inde eller ude? Købt eller solgt? Vidensøkonomiens innovative helte eller færdige

som popstjerner? Vil Reformsekretariatet kunne holde boldene i spil? Mener Bendt Bendtsen det, når han siger, at der

i fremtiden er brug for os alle? Vil erhvervslivet og de traditionelle humanistiske drømme give os lov til at være huma-

nister fra andre steder end det sikre og uangribelige sted? Hvis bare du altså kan give os et par strømpile – så skal vi

nok klare resten: Skabe fremtiden!

Vi håber på et hurtigt svar!

Med kærlig hilsen

Morten & Kristina 

Morten K. Petersen er stud.mag. i Europæisk Etnologi og studentermedhjælp ved Instituttet for Fremtidsforskning.

Kristina L. Søgaard er cand.mag. i Europæisk Etnologi og projektchef ved Instituttet for Fremtidsforskning.



Skriv til Kulturo # 21

Historien (gen)brugt

Det kniber med at huske kongerækken af vigtige årstal. Til gen-
gæld ser vi over alt  en hungren efter historien. Krøniken slår seer-
rekorder, mens historiske film, romaner og biografier topper best-
sellerlisterne. På aftenskolen afstøves slægtshistorier, mens politi-
kerne beskyder skoleelever med kanon og indbyrdes genkæmper
de største slag fra besættelsen og den kolde krig. 

Sådan har det altid været. Sejrherren omskriver og genbruger his-
torien - nogle gange før slaget er vundet! Flag plantes på fjendens
territorium, afsatte ledere slettes fra fotografier og statuer rives
ned - i historiens tjeneste. 

Også inden for kunsten kæmpes der om historien. Fortidige strate-
gier og formsprog skrives frem som tradition for nutiden, blot for
at blive affejet af det næste historiske vingesus. 

Det kommende nummer af Kulturo sætter fokus på, hvordan og
hvorfor historien bliver omskrevet, genbrugt - og misbrugt. Puds
dine historiske briller og genskriv historien til post@kulturo.dk. 

Deadline for nye historier: 1. april 2005. 
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