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FORORD

Asmund Havsteen-Mikkelsen (f. 1977) er både bil
ledkunstner og kunstteoretiker. Bag sig har han en
omfattende udstillingsvirksomhed, adskillige publikationer og et betydeligt værk primært bestående
af maleri, installation og performance. Som en
absolut rød tråd i hans arbejde er interessen for det
arkitektoniske. Det være sig både som rum og form,
men også som psykologisk ramme om vores liv,
vores rutiner og vores tankemønstre. HavsteenMikkelsens værker balancerer imellem det
abstrakte og det figurative. Noget, han gør ved at
skabe diffuse og tvetydige forståelser i form og indhold. Ofte har der været tale om parafraser over
velkendte, modernistiske bygninger iscenesat som
en slags arkitektoniske landskaber med flydende
grænser for, hvad der er inde og ude, åbent og
lukket, offentligt og privat. På den måde ligger
Havsteen-Mikkelsens interesse for — og engagement i — forskningen af det private som begreb i
naturlig forlængelse af hans hidtidige praksis. |
Udstillingen PRIVACY (wilding) er Asmund
Havsteen-Mikkelsens bidrag til det stort anlagte
forskningsprojekt under Danmarks Grundforskningsfonds Centre for Privacy Studies, som undersøger det private. Projektet er forankret på Københavns Universitet, ledet af professor i kirkehistorie
Mette Birkedal Bruun. Mens de universitære, tværfaglige studier har afsæt i fortiden i perioden fra ca.
år 1500 til 1800, udforsker Havsteen-Mikkelsen, i sit
sprog, som er kunstens, det private i en samtidig
kontekst. Gennem udstillingens tre spor, det digitale,
parcelhuset og græsplænen, giver han en mulig fortolkning af Privacy-begrebets status og potentiale i
dag med særligt henblik på en genforvildelse af det
private rum. | PRIVACY (wilding) er skabt specielt
til Kastrupgårdsamlingen igennem de seneste par
år. Udstillingen består hovedsageligt af maleri,
installation og skulpturelle elementer, hertil kommer en udendørs intervention på parkarealet foran
museet. Dette værk er en hybrid imellem en performance og et stedsspecifikt, landart-værk, der vil
tage form fra udstillingens første dag og herfra
udvikle sig i løbet af udstillingsperioden. Således
formes værket mere eller mindre af tilfældigheder
— fra kunstnerens suveræne idé, til de besøgendes
ageren og i sidste ende af naturens gang. | Værket
binder udstillingen sammen på flere måder. Dels
skabes der en forbindelse mellem det rent fysiske
inde og ude, og dels slår værket tonen an i Havsteen-Mikkelsens undersøgelse af det moderne
menneskes forhold til naturen i det private. Her i
form af en søgen efter muligheden for at genforvilde
det private rum. Til vild natur vel at mærke. Set i det
lys får værket en nærmest symbolsk, forløsende
karakter igennem den gradvise transformation fra

veltrimmet græsplæne til utæmmet eng. Et forhold,
kunstneren uddyber i teksten Det private er vildt,
som han har forfattet til dette katalog. | De nye digitale rum og det klassiske parcelhus, der stadigvæk
er danskernes foretrukne boligform, og hvor territorietanken i hvert fald rent formelt lever i bedste velgående, forfølges i udstillingens øvrige spor. Her er
der store kontraster på spil, og kompleksiteten er til
at få øje på. Havsteen-Mikkelsen sætter fokus på
den massive digitalisering, de nye imaginære rum og
ditto fællesskaber, der med raketfart har forandret
vores måde at være i verden på. Her er flydende
identiteter og uklare grænser for, hvad der er offentligt og privat, ude og hjemme, naturligt og iscenesat,
blevet normalen i et omfang, vi slet ikke forstår eller
kender konsekvenserne af endnu. | Igennem katalogets i alt 13 tekster perspektiveres udstillingens
tematikker ud fra højst forskellige synsvinkler af
meget forskellige fagligheder. Bidragsyderne er alle
kapaciteter på hvert deres felt, og vi kommer vidt
omkring i både tid og rum, menneske-, dyre- og
endda planteriget. | Der skal lyde en stor tak til
kunsthistoriker Ditte Vilstrup Holm, der har forfattet katalogets hovedtekst, At sanse en eng, der præsenterer Havsteen-Mikkelsens forehavende og selve
udstillingen. Tak til professor i kirkehistorie Mette
Birkedal Bruun for teksterne Det privates tærskler og
Mennesket og naturen, der er en del af hendes forskning, og som hun har stillet til rådighed for nærværende katalog. I teksterne kaster hun et historisk
blik på det private som begreb og ikke mindst på
forholdet mellem menneske og natur i en kulturhistorisk kontekst. | Katalogets øvrige tekstforfattere
skal også takkes for deres interessante, tankevækkende og begavede bidrag. De er Katrine Rønsig
Larsen, Peter Thule Kristensen, Anders Albrechtslund, Niels Jager Nykrog, Anne Ørum-Nielsen,
Lars Skinnebach, Jonas Møller, Ditte Stein
Hjørringgaard, Morten DD Hansen og Catrine
Werchmeister. | Tak til ejerne af HavsteenMikkelsens værker i privat ejendom, som generøst
har stillet deres værker til rådighed for udstillingen.
Tak til Galleri KANT for deltagelse og hjælp til stort
og småt og tak til Jesper Johnsen for hjælp til udendørsværket og genforvildelsen af museet. | Desuden
takker kunstneren Statens Kunstfond, Grosserer
L.F. Foghts Fond, Beckett Fonden og Realdania for
støtten, der har muliggjort udstillingen og projektet
som helhed. | Sidst men ikke mindst skal Asmund
Havsteen-Mikkelsen takkes for et fantastisk godt
og inspirerende samarbejde om såvel udstillingen
som kataloget.
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AT
SANSE
EN
ENG
I museets have vokser en lille eng op under udstil
lingens forløb. Frøene til engen har Asmund
Havsteen-Mikkelsen samlet på Amager Fælled. De
er hjemmehørende arter, overlevende fra det lokale
miljø, men samtidig lidt undseelige. De bliver ikke
ekstraordinært farvestrålende, og de kunne let forveksles med ukrudt. Måske er de ofte blevet anset
som netop det: vildtvoksende ukrudt, uønsket og
utæmmet. | I udstillingen udgør engen et spinkelt
håb, en lille sprække af mulighed for at genetablere
en større variation af planterigdom. Den åbner sig
midt i haven som en ydmyg oase af liv, der bryder
monotonien i det velkendte græs, ligesom den åbner
udstillingen op til naturen udenfor. På sin vis fører
engen et malerisk projekt ud af museets udstillingshaller. Som en slags maleri udgør engen en æstetisk
kompleksitet, vi skal genlære at erfare. Et udvidet
malerisk felt, der tilbyder en ny symbiose med
naturens oversete rigdom. | Udstillingen PRIVACY
(wilding) kan anskues som et eksempel på det,
kunsthistorien kalder maleri i et udvidet felt. De
enkelte malerier er således del af en større helhed;
en installation og et rumligt forløb igennem en
række sale. De er samtidig en del af en fortælling,
en fortælling, som berører vores udsyn på verden,
og som måske kan anspore os til at gå ud til engen
og sanse den på en ny måde. For engen er i al sin
enkelhed og uanseelighed en kontrast til det dominerende udsyn, vi har skabt i vores samfund, og som
Havsteen-Mikkelsen på denne udstilling lader
repræsentere gennem tre primære greb: parcel
huset, græsplænen og det digitale rum.
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Maleriet som omvej :
Men først skal vi en omvej omkring maleriet.
Som kunsthistoriker ser jeg to rejser folde sig ud i
PRIVACY (wilding). Den ene går igennem maleriets
historie, som også er blikkets historie — en historie
om vores udsyn på verden og vores forståelse for
verden. Den anden fører os fra vores aktuelle,
afskærmede og begrænsede rum ud i en mere
mangfoldig natur. Det er en rute i udstillingen, som
tegner sig fra det syvkantede grå rum gennem parcelhusets univers til den nysåede eng ude i museets
have. | På en måde går vi fra det private ud i det kollektive, fra det tæmmede ud i det vilde, fra det indrammede ud i det frigjorte. Men det er selvfølgelig
en alt for simpel beskrivelse, ikke mindst af de flertydige rum, som Havsteen-Mikkelsen sætter op.
Dertil er det en alt for let løsning på en kompleks
problemstilling. Hvad godt samfundsudviklingen
end har bragt med sig, har det også skabt en række

Parcelhuset og græsplænen :
Lad os starte med parcelhuset — og dets trofaste
følgesvend: græsplænen. Oprindeligt var parcellen
udstykket på ubeboet mark for at give plads til et
typehus med kernefamilien som grundidé: en efterkrigstidsvision for en ny måde at leve og bo, hvor
middelklassens familier kunne få deres eget sted,
adskilt og afmålt fra andre. Samtidig var der et
naboskab udtrykt i arkitekturens ligheder og områdets infrastruktur af veje og stier. Måske var der
også fælles grønne arealer, men den egen parcels
græsplæne udgjorde det privilegerede og private
grønne areal: en egen have. | I dag bor majoriteten
af danskerne, ca. 1,2 millioner husstande, i parcelhus. Huset er som type en integreret del af vores liv i
velfærdssamfundet, og det har formet vores blik på
verden. Typehusets rene, moderne linjer og græsplænens nyklippede skarphed er en kontrast til fortidens baggårdsmiljø og delte toiletter, det urene og
uhygiejniske. Men det er skabt gennem systematisk
erobring af landskaber i byernes randområder med
dertilhørende destruktion af mere komplekse økologiske systemer og et rigere dyreliv. | Parcelhuset og
græsplænen er den moderne vision om et gennemdesignet samfund og en gennemdesignet bolig:
effektiv, ren og æstetisk klar i sin stringens. Ingen
slinger i valsen. I Havsteen-Mikkelsens udstilling
begynder parcelhuset dog at slingre og falde sammen. Det bliver opløst i bestanddele og går itu. Det
bliver på ny en byggeplads, en ruin af visioner, som
ikke længere hænger sammen, men må gentænkes
og fornys. Og her kommer engen også ind i billedet.
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problemer, som vi nu ser udtrykt i overforbrug,
industrialiseret udnyttelse af naturens ressourcer,
klimakrise og epidemier. Det er også det, i al sin
brutalitet, som denne udstilling handler om.
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UDSTILLINGSMODEL 1:24

En vandring i rum :
Udstillingen er på en måde en vandring i maleriets
rum. Den fremmaner refleksioner over de rum, som
kunsten har skabt igennem historien. For maleriet
har altid handlet om rum. Det har skabt rum til at
folde handlinger ud i og rum til imaginære verdener
og landskaber. Den italienske renæssance introducerede perspektivets rum, et rum, som åbnede sig
for blikket og strakte sig ind i en fortonet horisont —
muligvis diset fra den sydeuropæiske varme. Anderledes var det med det nordeuropæiske landskabsmaleri, som lagde verden ud som et tæppe foran os,
en kortlægning af alle verdens kvadrater og krummelurer. En bemestring af verden. | I det 20. århundrede trak maleriet sig ind på to dimensioner og lod
lærredets flade blive genstand for en udfoldelse af
maleriets egne ekspressive muligheder og repetitive
ekspansion. Maleriet blev et meditativt rum, et rum,
som fokuserede på sig selv, som også det moderne
udstillingsrum gjorde. Vi lærte det moderne udstillingsrum at kende som den hvide kube. Måske var
der trægulve og skæve vinkler, men i modsætning til
fortidens overfyldte salonophængninger med lag på
lag af malerier mødte vi ét maleri ad gangen i det
moderne museum og ét abstrakt rum efter det
andet, adskilt fra hinanden som selvstændige
udsagn, og fra verden uden for i det hele taget.
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adgang til og omgang med farver, som infiltrerer
vores hverdag. Hvad der blev indledt med industrialiseringen, er ført videre med digitaliseringen. Farver kommer i dag til os gennem industrielle materialer og produkter, og det er farver, som er lysende,
heftige, sprudlende, glimtende, glitrende og dermed
let overskygger mere naturligt forekommende farver. Det er samfundets gennemgribende æstetisering, som danner ramme og baggrund for et aktuelt
maleri, der mere end alt andet må forholde sig til
vores koloristiske forhold til verden og måske forsøge at fjerne vores blik fra de digitale skærmes
tiltrækkende lysglimt til fordel for naturens ved
første øjekast mere undseelige palet.
Smertens grå :
Den britiske farveteoretiker David Batchelor skriver
om farven grå, at ”Grå er tabets farve og farven, der
indikerer tab. Det er ikke dødens farve, måske, men
skærsildens farve; grå er suspenderet, ikke længere
hvidt, men heller ikke sort endnu; nærmest ikke
levende, men heller ikke dødt; det glider langsomt
væk fra eksistensen og i retning af udryddelse.”1
Det første rum i udstillingen PRIVACY (wilding) er
malet i farven Paynes grå, en blåtonet mørk grå
nuance opkaldt efter maleren William Payne (17601830), som samtidig refererer til både smertens grå
(Pain’s Grey) og den amerikanske demokratiforkæmper Thomas Paine (1737-1809), der formulerede
borgerrettighederne, som lå til grund for den amerikanske uafhængighed. | I Havsteen-Mikkelsens
mørkegrå rum stirrer nutidens digitale konger ned
på os. Skaberne af Facebook, Amazon, Google m.v.
er de grå eminencer, som har ledt os ind i et digitalt
liv. Det er vor tids parcelhus, et nyt tilsyneladende
privat rum, hvor vi har friheden til at bruge og forbruge, både os selv og verden. Samtidig er det digitale rum med al tydelighed ikke et privat rum, men
derimod gearet til både at opsnappe og styre såvel
vores private begær som vores politiske diskussioner. En smertelig endimensionel grå, uanset hvor
lysende og strålende den fremstår på overfladen.

På den måde følges udstillingshallens hvide kube og
parcelhuset ad. De er modernismens abstrakte rum,
dets adskilte rum, de rum, som fremstår som deres
egne centre og selvtilstrækkeligheder. De rum, som
nødvendigvis må udfordres, hvis vi skal skabe en ny
sammenhængskraft i verden. Menneskets fremskridt kan ikke ske på bekostning af naturen, men
må skabes i samspil hermed. Havsteen-Mikkelsens
udvidede maleri kan ses som et forsøg på at etablere nye sammenhænge ved at åbne maleriet og
museets hvide kube op for andre dimensioner, ikke
mindst i kraft af en materialemæssig forskydning
ud i engen som et nyt koloristisk lærred.
Farvernes forførende kvaliteter :
Farve er en anden følgesvend til maleriet. Frem for
alt består maleriet jo af farvet materie, og kunstens
historie er spundet op på maleriets tilgang til farver.
Farver blev udvundet af naturens forekomster, og
de fineste var sjældne og blev transporteret langvejsfra. De var kostbare og forbeholdt bemaling af
motiver med ekstraordinær værdi. Først med den
industrielle revolution — og en række tilfældige
kemiske eksperimenter — blev de artificielle farver
en del af malerens palet og frisatte omgangen med
farven. Den moderne kunsts nye, friere formsprog
er ikke mindst et resultat af koloristernes bedrifter.
Vores moderne samfund har givet os en særlig
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En (ny) vandring i rum :
PRIVACY (wilding) er en rejse i rum. En rejse igennem de rum, vi opholder os i, og de rum, vi forvilder
os ind i, måske endda fortaber os i, og lader verden
forvrænge igennem. Det grå rum er den klaustrofobiske start på en udstillingsrejse, der konfronterer
os med det digitale rums overvågning og leder os ud
i parcelhusmiljøets ensretning, mens vi vandrer
over kunstgræs for at beskue de gasbetonvægge, vi
har indsat i den danske natur. Er vi stadig de

UDSTILLINGSMODELLER 1:24
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naboer, som bekymrer os, når naboens græs ikke er
slået, eller er vi gået med i en ny bevægelse for at
gentænke symbiosen mellem parcelhus og græsplæne, en bevægelse af re-wilding? | Samtidig med
sit arbejde med maleriet har Havsteen-Mikkelsen
udgivet en serie bøger, som han kalder ’non-philosophical propositions’. De vidner om hans vedvarende
refleksioner over vores forhold til omverdenen og til
naturen især: Hvordan vi har fjernet os fra naturen,
udnyttet og ødelagt naturen. Hvis de første parcelhusejere var nybyggere, er det måske i dag, i klimakrisens tid og under den sjette masseudryddelse,
hvor insekter og dyrearter forsvinder, på tide at
’re-wilde’ vores haver. For parcelhusets græsplæner
er alt andet end en botanisk rigdom, men derimod et
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museet passende gå lidt i forvejen. Hvis parcelhusets have i sin tidlige form lånte æstetiske greb fra
kulturelle parkanlæg, kan museet i dag spille en
rolle ved at bryde fordoms visioner om prydelige
grønne arealer og lade sine egne haver forvilde en
lille smule. Havsteen-Mikkelsens eng låner sin ovale
form fra den amerikanske kunstner Gordon Matta-Clarks arkitektoniske intervention Days End
(1975), hvor han udskar et hul i en stor fabrikshal for
at lade lyset slippe ind. På samme vis bryder engen
ud af museets pænhedsæstetik som en diskret institutionskritisk opfordring til museumsinstitutionen
om at forholde sig til sit medansvar for vores kol
lektive natursyn.
At sanse en eng :
Vores fælles erfaring med en verdensomspændende
pandemi i det forgangne år har forstærket en række
tendenser, som Havsteen-Mikkelsen fremhæver i
denne udstilling. Vores digitale liv er blevet mere
udpræget, tvunget, som vi er til at arbejde, gå i skole

og socialisere igennem digitale medier. Samtidig er
vores frihedstrang blevet sat på prøve, når vi ikke
længere må trænges i de samme menneskeskabte
miljøer. Det har barrikeret os derhjemme, men også
gjort adgangen til mere varierede naturoplevelser
desto vigtigere for os alle. | Måske trækker engen
ude i museets have desto mere på os i dag? Upåagtet
at vi risikerer at ødelægge den i forsøget, så ser jeg
os vandre igennem engen. Jeg ser os føle engens strå
med fingerspidserne, indånde engens dufte og med
blikket følge dens lette, svajende bevægelser og det
liv, som engen trækker til sig. Det er selvfølgelig en
tåbelig romantisk vision. Engen kommer ikke i sig
selv til at redde hverken insekter eller klimaet, men
den kan alligevel være med til at åbne vores blik for
kvaliteterne i de mere vilde og mindre forædlede
græssorter. Den kan medvirke til at åbne vores fantasi for andre (vildere) måder at leve og bo. Den kan
give os et nyt koloristisk blik på vores sammenhæng
med verden. Måske? Hvis vi griber chancen for at
lade engens sanselige kvaliteter lede vores blik
videre ud i omgivelserne, nære såvel som fjerne,
nutidige såvel som fremtidige. Måske …
1 David Batchelor, The Luminous and the Grey, Reaktion Books, 2014, p. 64.
Ditte Vilstrup Holm er post.doc. på
Copenhagen Business School og
kunstkritiker ved kunsten.nu. Hun er
interesseret i samspillet mellem
kunst, æstetik og samfund og har
særligt beskæftiget sig med samtidsmaleri og kunstneriske praksisser i
det udvidede felt for offentlig kunst.

GORDON MATTA-CLARK: DAYS END 1975
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eksempel på den måde, vi har tæmmet naturen og
gjort den til et kunstigt rammeværk for vores
afgrænsede og begrænsede liv. Med udstillingen
opfordrer Havsteen-Mikkelsen til, at vi alle genforvilder vores parcelhusgrunde og gør op med fordoms pænhedsæstetik. Vi står midt i ruinerne af en
samtidsvision, men også på en byggeplads, hvor vi
kan nyskabe vores blik på verden. | Og her kan
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DET
PRIVATES
TÆRSKLER
Der findes ingen fast definition af det private. Både i
forskning, i lovgivning og i daglig tale omtaler vi det
private på mange forskellige måder, ligesom vi forstår en lang række forskellige erfaringer og fænomener som private. Begrebet om det private er så
uldent, at det virker, som om det smutter mellem
fingrene på os, så snart vi begynder at tænke over
det. Men lige så uhåndterligt det private er, lige så
tankevækkende er det at prøve at indkredse det.
Privathed er et organiserende princip. Når vi kalder
noget privat, giver vi struktur til en bestemt sammenhæng og nærmer os i samme øjeblik uvægerligt
forholdet mellem individ og fællesskab. | Hvis det
private mangler en fast definition, er det til gengæld
rigt på associationer og berøringsflader. Måske
knytter vi det private til bestemte lokaliteter (fx
hjemmet, soveværelset eller et særligt sted i naturen), til bestemte aktiviteter (fx sex, meditation,
søvn, hyggelæsning og hygiejne), til særlige mennesker (fx familien, vennerne, kæresten eller bedstevennen), til særlige følelser og stemninger (der fx er
fortrolige, hemmelighedsfulde, eksklusive, uformelle
eller uforstyrrede) eller endelig til det, der bærer en

særlig form for information om os (fx vores personlige data, vores DNA samt konkrete eller digitale
vidnesbyrd om vores forskellige holdninger, præ
ferencer og valg). Generelt er betydningen af det
private forankret i en modsætning til noget andet,
som fx kan være ”det offentlige”, ”det fælles”, ”det
professionelle” eller ”det åbenlyse”. Vi forestiller os
tit, at disse modsætninger er konkrete og absolutte.
Men måske skal vi i stedet betragte det private som
noget, der er afgrænset af glidende overgange og
flydende grænser, som måske opstår i en bestemt
situation og derpå forsvinder igen? | Hvad sker der
på grænsen mellem det private og dets modsætninger? De tærskler og zoner, hvor det offentlige går
over i det private, hvor vi bevæger os fra arbejdsliv
til privatliv, hvor noget ikke længere er fælles, men
er forbeholdt den enkelte eller en lille gruppe, eller
hvor vi begiver os fra det åbenlyse ind i noget mere
skjult eller utilgængeligt. Hvordan ser tærsklerne
ud, og hvordan ved vi, hvornår vi har krydset dem?
Nogle af grænserne omkring det private er fysiske;
vi sætter hegn om vores haver, vi låser hoveddøren,
og vi lukker døren til badeværelset. Men andre
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gange er grænsen mere utydelig og indforstået. Det
gælder fx, når vi godt ved, at den samtale, der foregår ved restaurantens nabobord, 30 cm væk, er privat. Eller når togpassagerer med kropsholdning
eller intens koncentration om bog eller telefon signalerer, at de ikke vil inddrages i en samtale, at de er
i deres egen boble. Måske bryder de boblen, når en
ny passager sætter sig. Ikke meget behøver at have
ændret sig, men alligevel er der sendt et signal om
henholdsvis privathed eller tilgængelighed. Lige så
tydelige den slags signaler kan være for de indforståede, lige så meget kan vi være på Herrens mark,
hvis vi befinder os i nye sammenhænge. | Hvad sker
der i det private? Op igennem historien er der en
tendens til, at det private er omgærdet af en særlig
stemning eller værdisætning. Det private kan vække
mistænksomhed, fordi det unddrager sig kontrol og
opsyn og derfor kan være et sted for lyssky aktiviteter af forskellig art — det være sig kriminelle, samfundsundergravende eller uforenelige med gældende
normer. Men nogle gange omfattes det private lige
modsat: som det særligt privilegerede. Det private
bliver da fx det mest autentiske, det mest virkelige
eller det mest umistelige. | Oftest tænker vi det private i relationen til andre mennesker eller — hvis
det drejer sig om private data — teknologi. Men
tiden rejser nye spørgsmål vedrørende vores forhold
til naturen, til vores omgang med planter og dyr,
som måske også udfordrer grænsen om det private.

Når vores private valg i forhold til levevis og forbrug
har konsekvenser for planetens tilstand og fremtid,
er de så stadig private? Når vi på vores matrikel
opløser skarpe skel mellem haven og den vilde
natur, har vi så også rykket ved grænserne mellem
privat og kollektivt? | Der er ingen lette svar, når det
gælder det private. Men der er masser af spørgsmål.
Hvor og hvornår er du privat? Hvilke tærskler
afgrænser din privathed? Hvem må krydse dem —
og hvordan? Hvad sker der i din privathed, som der
ikke sker andre steder? Hvornår og hvordan er de
valg, du træffer i din private sfære, af betydning for
andre end dig og dine nærmeste?

Mette Birkedal Bruun er professor i kirkehistorie
ved Københavns Universitet og leder af Danmarks
Grundforskningsfonds Centre for Privacy Studies.
Hendes forskningsinteresser er religiøst motiveret
tilbagetrækning fra verden samt det privates
zoner og tærskler i fortid og nutid.
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PRIVATLIVET
ER IKKE,
HVAD
DET HAR
VÆRET

Det private er historisk foranderligt. Ikke blot har
vores forståelse af, hvad det private er, og hvad det
indbefatter, forandret sig over tid. Der er markant
forskel på, hvilken viden, hvilke tanker og handlinger mennesker har villet holde private, og hvilke
måder de har forsøgt at opnå eller beskytte det private på. Det samme gælder, hvor og hvordan grænserne mellem private og offentlige anliggender er
blevet draget i samfundet, og hvordan grænserne er
blevet håndteret og håndhævet fx juridisk og politisk. Det private har med andre ord været op til fortolkning og forhandling til forskellige tider og i forskellige kulturer. | Vender man fx blikket mod den
anden halvdel af 1800-tallet, finder man en brydningstid, hvor markante sociale, kulturelle og politiske forandringer var med til at udfordre, hvordan
privatlivet var udformet, hvad det rummede, og
hvordan individer og samfund håndterede det private. Det var en tid, hvor leveforholdene ændrede
sig drastisk. En stor tilvandring fra land til by
ændrede grundlæggende på mange menneskers
arbejds- og boligforhold. Arbejdet blev udskilt fra
hjemmet, og hjemmet kom til at danne rammen om

et privatliv og en privatsfære. Kernefamilien vandt
indpas, mens mange dog fortsat levede og boede
som del af et større hushold. Både kernefamilien og
husholdet spillede dog en vigtig rolle, når det kom til
at beskytte eller forvalte sine medlemmers private
liv. | Håndteringen af viden var ofte et familieanliggende, hvor hemmeligholdelse kunne være en vigtig
strategi. Familiehemmeligheder om fx et illegitimt
barn, sindssygdom eller økonomiske vanskeligheder
kunne være nødvendige, fordi det kunne få store
konsekvenser, hvis viden om det blev spredt uden
for familien. Det kunne fx medføre social udskamning eller fratagelse af juridiske rettigheder. Familien og hjemmet har samtidig været en vigtig samfundsinstitution, der var omgivet af særlige
privilegier og rettigheder, som ofte har gjort det
muligt for dem at unddrage sig myndighedernes
indblanding. | Retten til et privatliv var dog dengang
som nu et privilegium, som var ulige fordelt mennesker imellem. Hvilke vilkår man havde for at holde
noget privat eller hemmeligt, var meget forskelligt.
Det gjaldt især fattighjælpsmodtagerne. De blev
ikke blot umyndiggjort og fik frataget deres stemmeret. Men de måtte også indvilge i at gøre sig selv
og deres personlige forhold gennemsigtige for staten, når myndighederne skulle sikre sig, at fattigforsørgelsen kun blev uddelt til dem, som ikke burde
kunne klare sig på egen hånd. Anderledes var det
for dem, som ikke havde brug for statens hjælp, og
som lettere kunne holde viden om deres privatliv for
sig selv. | I byernes arbejder- og fattigkvarterer,

hvor familierne boede tæt stimlet sammen i et- og
toværelseslejligheder med tynde vægge ind til naboerne, var det næsten umuligt at holde noget for sig
selv. De små boliger med trange kår betød ikke blot,
at man sjældent var alene. Men hjemmets lyde —
barnegråd, latter, snorken, sex, skænderier, spektakler, vold — har også bølget frem og tilbage med
viden mellem naboer. Derfor var naboerne også ofte
nyttige vidner, når myndighederne kom på besøg.
Borgerskabets herskabsboliger var derimod skarpt
opdelt i en offentlig bolig, hvor møder, middagsselskaber og visitter fandt sted, og en privat bolig, som
kun var forbeholdt familien og dens tjenestefolk.
Den eneste udefrakommende, som måtte krydse
denne grænse, var familiens læge. | Selvom boligens
ukrænkelighed var blevet grundlovssikret i 1849, og
hjemmets fire vægge derfor på mange måder kunne
fungere som et værn mod offentligheden og et værn
om privatlivet, kunne denne rettighed gradbøjes
under særlige omstændigheder. Under den store
koleraepidemi i Danmark i 1853 foretog myndighederne og frivillige fx husvisitationer for at efterse
renligheden og de hygiejniske forhold, især i københavnske husstande, hvor smitten var særligt
udbredt. Smittede blev bragt i behandling, forsømmelser blev ført til protokols, og ubeboelige husstande blev rømmet. Husene blev tilmed kontrol
leret gentagne gange for at sikre, at der var blevet
rådet bod på forsømmelserne. | At privatlivets
grænser er til konstant forhandling — måske især
i tider præget af krise eller forandring — er også
tydeligt i vores egen samtid. Under coronakrisen
har staten spillet en anderledes rolle i den almindelige borgers liv, hvor regeringens anbefalinger,
restriktioner og forbud har ændret spillereglerne i
privatlivet. De har påvirket alt fra, hvor man arbejder, rejser og køber ind, til, hvor mange mennesker
man må være sammen med, kramme og kysse,
hvordan man hilser, hoster og nyser, eller hvor ofte
man vasker hænder, spritter af og bærer maske.
Klimaforandringerne er også blevet mødt med forsøg på at påvirke samfundets borgere til at træffe
mere klimavenlige forbrugsvalg, fx gennem klimaog flyafgifter eller en opfordring til at følge en række
nye kostråd for at få en klimavenlig kost.
I de københavnske fattigkvarterer havde privatlivet trange kår.
Beboernes dårlige økonomiske og sanitære leveforhold blev mødt med
statslig indgriben. Fattigforsørgelse skulle forhindre de fattiges
moralske forfald, og deres boligers uhumskhed blev forsøgt udbedret
med sanering eller udflytning. Senere blev de smalle, mørke baggårde
et emne i samfundsdebatten med modernismen, hvor der blev rettet
fokus mod at give alle mennesker adgang til lys, frisk luft og natur.
Fotografi taget af Fritz Theodor Benzen på Christianshavns
Prinsessegade.
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Katrine Rønsig Larsen er ph.d.-stipendiat i historie ved Københavns
Universitet og tilknyttet det tværfaglige forskningsprojekt STAY HOME, hvor
hun undersøger vold i hjemmet under coronakrisen. Hun forsker i, hvordan
erfaringen af vold i hjemmet bliver formet af skiftende kulturelle, sociale,
politiske og juridiske forhold og derfor ændrer sig igennem historien.

Peter Thule Kristensen

MODERNISMENS
PRIVATE
RUM
MELLEM FLYDENDE OG FUNKTIONSBESTEMTE
RUM HOS ARKITEKTEN LE CORBUSIER
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”Det private er politisk” var et mantra i 1970’ernes
rødstrømpebevægelse, der lagde vægt på at diskutere sammenhængen mellem hjemmet og den
offentlige sfære.1 Den verserende coronapandemi
har da også tydeliggjort netop denne sammenhæng,
hvor staten har inddraget hjemmet i bekæmpelsen
af en fælles pandemi. Den syge bliver instrueret i at
isolere sig i hjemmet, gerne i et separat soveværelse,
hvis der er andre beboere i husstanden. Arbejdspladsen og skolen bliver forlagt til hjemmet, og myndighederne anbefaler antalsbegrænsninger i forhold
til private sammenkomster. | Ser man historisk på
det, er forestillingen om hjemmet som et særligt privat domæne ikke så rodfæstet. Det giver måske
mening at anskue det private som en størrelse, der
løbende bliver defineret i en forhandling mellem
kræfter knyttet til forskellige ”zoner”: sindet, kroppen, sengen, værelset, hjemmet, arbejdspladsen,
staten osv.2 En form for privathed opstår i så fald,
når en vis adskillelse mellem zonerne bliver mulig.
Samtidig er det private ikke blot en negation af det
offentlige, men kan defineres i modsætning til det at
være professionel, sammen med andre eller til noget
fælles eller almengyldigt. I en arkitektonisk sammenhæng er det private heller ikke kun et spørgsmål om fænomener som vægge, tærskler, døre, vinduer, forhæng, hegn og låse, men også om de
situationer, der udspiller sig i rummene. | Et interessant sted at studere ”forhandlingen” mellem
zonerne er i den schweiziske arkitekt Le Corbusiers
boligplaner til hans utopiske byprojekt Ville
Radieuse. Den viser, at hjemmets private zoner på
trods af en klar funktionsopdeling også er flydende.
For bedre at forstå Le Corbusiers projekt vil jeg
først give et kort historisk tilbageblik. Et gennemgående tema er sovestedet, der på tværs af historien
har tilbudt om ikke individuel isolation, så en form
for tilbagetrækning gennem søvnen. Sengen er
typisk dét rumlige element, der tydeligst indikerer,
at en bygning rummer en bolig eller et hjem.

”Følelser og kærlighed mellem forældrene og deres
børn skulle binde familien sammen, men det nye
ideal byggede også på forestillinger om intimitet og
privathed: hjemmets hellighed og sødme. Hverken
bønderne eller det gamle aristokrati delte disse
forestillinger.”6 Familien blev en betydningsfuld
identitetsskabende faktor eller symbolsk ressource;
det sted, som det moderne menneske brugte som
primært afsæt i det kulturelle arbejde med at definere sig selv.7 Der var dog samtidig paradokser i
denne ligning: På den ene side var hjemmet en
showcase i forhold til omverdenen; på den anden
side blev hjemmet i voksende grad et afskærmet
og privat helle. På den ene side fordredes intime og
følelsesmæssige bånd mellem familiens medlemmer;
på den anden side blev forældrenes soveværelse
gjort til et privat domæne, hvor selv børnene ikke
fik adgang.

Før modernismen : Fra renæssancens porøse
rum til historicismens korridorlejlighed :
Ideen om soveværelser med kun én adgang, via en
korridor, er en forholdsvis ny foreteelse — også i elitens boliger. Som den engelske arkitekturhistoriker
Robin Evans viser i en analyse af de italienske
renæssancearkitekter Antonio da Sangallo og Raphaels Villa Madama fra 1518 til 19, havde alle vigtige
rum flere døre og var gennemgangsrum, så de
kunne forbindes på mange forskellige måder.3 Et italiensk renæssancepalads var tilgængeligt for talrige
medlemmer af husstanden og gæster, der spiste,
arbejdede og samlede sig i forskellige rum efter
behov og på forskellige tidspunkter. Måske kunne et
mere afsides placeret rum være øremærket til
husets ejer eller en besværlig slægtning, men ellers
var sengen eller alkoven som regel placeret i rum,
hvor livet i øvrigt fandt sted.4 Hvis man betragter
planer af renæssancesn store huse, er det derfor
svært at lokalisere et egentligt soveværelse, og nogle
rum havde flere sovesteder. | I løbet af det 19.
århundrede sker der et radikalt skift hos eliten med
hensyn til soveværelsets rolle. Det er korridorens
århundrede, hvor ideen om, at vigtige rum ikke længere må være gennemgangsrum, vinder hævd i både
institutions- og boligbyggeri. I Nationalmuseets
klunkehjem, der består af en intakt københavnsk
herskabslejlighed fra 1890’erne, formår en lang korridor i lejlighedens bageste del således at skabe en
klar adskillelse mellem lejlighedens ”front stage”
(herreværelse, salon, dagligstue, spisestue) og dens
”back stage” (familiens soveværelser, køkkenregion,
tjenestepigernes sovekamre og familiens badeværelse). | Fra midten af det 19. århundredes var soveværelset ikke længere et sted, hvor respektable
mennesker kunne modtage gæster. Viktoriatidens
seksualmoral gjorde husherrens og husfruens soveværelse til et tabuiseret og nærmest helligt sted, ej
blot til lyst, men til den nødvendige forplantning.5
Dette skifte faldt historisk sammen med et nyt familieideal, der med den svenske antropolog Orvar Löfgrens ord var baseret på en ny form for kærlighed:

Le Corbusier og Ville Radieuse :
I det 19. århundredes borgerhjem blev den nye elites
boliger i højere grad end tidligere delt op i zoner
med forskellige grader af privathed. Det var dog
først i det 20. århundrede, at arkitekter for alvor
begyndte at tale om funktion forstået som bygningens evne til at påvirke mennesker eller ”det
sociale materiale”.8 Vi møder i det 20. århundredes
modernisme endnu en gang modsatrettede tendenser i forhold til forestillingen om privathed: en tendens til åbne og flydende rum uden skarpe grænser
og en tendens til klart funktionsbestemte rum og
mere privathed. | Et paradigmatisk eksempel på en
sådan dobbelthed findes hos den schweiziske arkitekt Le Corbusier, der gennem 1920’erne arbejdede
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med at udvikle en række utopiske byprojekter, der
ligesom hans arkitektur havde divergerende afsæt.
Som den engelsk-amerikanske arkitekturhistoriker
Kenneth Frampton er inde på, var Le Corbusier i en
række boligprojekter i 20’erne påvirket af to paradigmer: på den ene side cellen, der var inspireret af
munkeceller, bl.a. i karteuserklostre; på den anden
side barokslottet, der hos utopiske socialister som
franskmanden Charles Fourier allerede i begyndelsen af det 19. århundrede blev fremhævet som et
muligt forbillede for en ny tids Versailles-lignende
kollektivboliger, Phalanstères.9 Som arkitekt var Le
Corbusier samtidig ophavsmand til den såkaldte
Plan Libre, hvor et system af bærende jernbetonsøjler — i første omgang i store villaprojekter — gav
mulighed for mere frie planløsninger.10
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Kulminationen på Le Corbusiers byutopiske arbejde
var projektet Ville Radieuse, som blev præsenteret
på den tredje Congrès International d’Architecture
Moderne i Bruxelles i 1930. I modsætning til tidligere
byprojekter opererede Ville Radieuse ikke med
noget egentligt centrum, men havde til gengæld en
række adskilte bånd, der opdelte idealbyen i zoner:
længst mod nord et ”business”-distrikt med 40 ens
skyskrabere placeret i et grid, dernæst et grønt
bånd med hoteller og ambassader, så et bånd med
boligkvarterer, herunder kulturinstitutioner og skoler, og afslutningsvis to bånd med henholdsvis letog tungindustri. Dette var et af de hidtil klareste
bud på en zoneopdelt by, og det blev også i efterkrigstiden et af de vigtigste forbilleder inden for
byplanlægning. | Le Corbusier nøjedes dog ikke med
byplanen, men tegnede videre på en række Ville
Radieuse-boligenheder, der havde 14 kvadratmeter
bolig pr. indbygger som udgangspunkt. Inspireret
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af en rejse til Sovjetunionen i 1928 var Le Corbusier
blevet optaget af små lejligheder med mange variationsmuligheder, hvilket udmøntede sig i lejlighedsplaner i samme boligblok i forskellige størrelser,
hvoraf den mindste til en ungkarl var på netop 14
kvadratmeter. Udgangspunktet var soveværelset,
der i ungkarlecellen blev tænkt sammen med dagligstuefunktioner samlet langs et lavt reollignende
vægmøbel. Dertil kom et køkken og et bad. På Le
Corbusiers skitser bliver et lavt skab under øjenhøjde brugt som rumdeler, således at selv en lille
boligenhed tilbød et langt blik gennem lejligheden.
I en lidt større lejlighed fandtes et forældresoveværelse, der også blot var afskærmet fra stuen af et
fritstående skab, og to kamre, der enten kunne bruges til to børn af forskelligt køn eller tre-fire børn af
samme køn. Et angelsaksisk og victoriansk ideal om
at opdele hjemmet i mange små børneværelser, så
kønnene kunne holdes adskilt, overlevede tilsyneladende i Le Corbusiers pionerarkitektur. Der er ellers
et fåtal af døre i lejligheden: én til toilettet og én til
forældresoveværelset, som tilsyneladende står i
åben forbindelse med forældrenes bad og toilet.
Korridoren, der havde været en nødvendig del af
det 19. århundredes lejligheder, er hos Le Corbusier
forsvundet til fordel for mere irregulære forbindelsesrum, der mere behændigt flyder sammen med
lejlighedens øvrige rum. | Vi møder i disse lejlighedsplaner et paradoks, der præger store dele af
modernismens arkitektur. På den ene side har vi
den funktionsopdelte bolig, hvor det er vanskeligt
at bruge værelserne til et andet formål, end de
oprindeligt er tænkt. Adgangen til det enkelte rum
sker gennem én åbning, sengen kan næsten kun stå
ét sted, og skabenes placering er allerede fastlagt.
På den anden side viser Le Corbusier, at det selv i
disse små lejligheder er muligt at have et komplekst
og flydende rum med visuel kontakt mellem lejlighedens rum i kraft af en enkel møblering, få døre, lave
skabe og små forskydninger, der ikke helt blokerer
blikket ind i det næste rum. Soveværelset er den første brik i puslespillet, men den visuelle åbenhed gør
det måske til et mindre privat rum end i det 19.
århundredes boliger for det bedre borgerskab,
selvom funktionsopdelingen opretholdes. | Begrebet
funktion forholder sig til håndgribelige fysiske aktiviteter: sove, spise, bade, fremstilling af mad osv.
Her er livet stykket op på en rationel måde, hvor toilettet, soverummet og køkkenet — lidt som i det 19.
århundrede — er mere private end opholdsstuen.
Omvendt viser de mere flydende rum, som fx Le
Corbusier introducerer, en berettiget tvivl om rigtigheden af disse afgræsninger. | I dag er boligbyggeriet fortsat påvirket af den funktionalistiske tilgang
med den zoneopdelte by og den funktionsopdelte
bolig. Et nyt digitalt fjernrum har imidlertid indsneget sig i ligningen, og dette fjernrum tilbyder nye
former for privathed på tværs af de fysiske og rumlige afgrænsninger. De følelsesmæssige bånd, som
tidligere bandt familien sammen, bliver suppleret
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med eller erstattet af bånd til andre virtuelle fællesskaber. Undertiden blander det virtuelle og det arkitektoniske univers sig ligefrem på interessante
måder, som i computerspillet Minecrafts ”Bedwars”,
hvor spilleren skal beskytte sin egen seng og samtidig eliminere modstandernes senge. Sengen er tilsyneladende fortsat en af de mest basale ingredienser
i vores forestilling om at høre hjemme i verden.
1 Drude Dahlerup, Rødstrømperne: Den danske Rødstrømpebevægelses
udvikling, nytænkning og gennemslag 1970-1985, Bd. 1, København 1998,
p. 499f. 2 På Centre for Privacy Studies på Københavns Universitet diskuteres forestillinger om tidlig moderne privathed bl.a. ved hjælp af ”heuristiske zoner”, der involverer sjælen/sindet, kroppen, kammeret/alkoven,
hjemmet, husstanden, fællesskabet og staten/samfundet. 3 Robin, Evans,
”Figures, Doors and Passages” (1978), i: Robin Evans, Translations from
Drawing to Building and Other Essays, London 1997, p. 54-91. 4 Allan Collomp, ”Families: Habitations and Cohabitations”, i: Roger Chartier (red.),
A History of Private Life: Passions of the Renaissance, p. 507f. 5 Roger-Henri
Guerrand ”Private Spaces”, i: Michelle Perrot (red.), A History of Private
Life: From the Fires of Revolution to the Great War, Cambridge, Mass. & London 1990, p. 368. 6 Ibid., p. 143: ”Sentiment and love between parents and
their children should bind the family together, but the new ideal was also
built upon ideas of intimacy and privacy: the sacredness and sweetness of
home. Neither the peasants nor the old aristocracy shared these notions.”
7 John R. Gillis, ”Ritualization of Middle-Class Family Life in Nineteenth
Century Britain”, i: International Journal of Politics, Culture, and Society,
Winter, 1989, Vol. 3, No. 2 (Winter, 1989), p. 213-235. 8 Adrian Forty, Words
and Buildings: A Vocabulary of Modern Architecture, London 2004, p. 174.
9 Kenneth Frampton, Le Corbusier, London 2001, p. 47f. 10 Max Risselada,
Raumplan versus Plan Libre: Adolf Loos and Le Corbusier, 1919-1930, Delft
1988.

Peter Thule Kristensen er arkitekt, dr.phil., ph.d. og professor i arkitektur- og
interiørhistorie på Det Kongelige Akademi, hvor han også leder kandidat
uddannelsen Spatial Design. Derudover er han knyttet til Centre for Privacy
Studies på Københavns Universitet, hvor han arbejder med det privates
udvikling inden for ældre arkitekturhistorie.

AQUARIUM 2018 OLIE PÅ LÆRRED 140X184 CM

JEFF / KEVIN / SUNDAR / SERGEI / ALEXANDER / JACK / LARRY / ERIC / HAL / MARK 2020 OLIE PÅ MDF 30X40 CM

Anders Albrechtslund

36

ET
DIGITALT
LIV I EN
OVERVÅGET
VERDEN

Når vi vågner om morgenen, er mange af os allerede
i gang med at blive overvåget. Men det er på en helt
anderledes måde end den, hovedpersonen Winston
oplever i George Orwells 1984. Vi er omgivet af digitale apparater og systemer, som overvåger os i et
enormt omfang, men det er i høj grad også en overvågning, som vi selv har inviteret ind i vores liv.
Hvor Winston kæmper for at finde et lille frirum,
hvor Big Brother ikke holder øje med ham, opsøger
vi nemlig frivilligt et evigt vågent overvågningsregime, som nogle af os efterhånden betragter som en
uundværlig del af hverdagen. Det er fx den digitale
badevægt, den allestedsnærværende smartphone,
Facebook, skridttællere og digitale betalinger. På
den måde er overvågningen helt tæt på vores daglige liv, ligesom vi er borgere i et gennemregistreret
samfund og forbrugere i en hyperforbundet kultur.
Overvågning gør både noget for os, og den gør noget
ved os. | En bredt anerkendt definition på overvågning er: ”de praksisser og teknikker, som på en fokuseret, systematisk og rutinemæssig måde retter
opmærksomheden mod personlige forhold for på
den måde at påvirke, håndtere, beskytte eller styre”.1
Der er ikke noget i definitionen, der angiver, at overvågning nødvendigvis udføres af myndigheder,

efterretningstjenester eller store firmaer; vi kan alle
være aktører i en overvågningssituation, både som
overvågere og som overvågede, uanset om det er
individer, organisationer, virksomheder eller myndigheder. Samtidig kan der være tale om alle typer
af relationer, fx de få, der overvåger de mange, eller
de mange, der overvåger de få. Overvågning kan
også foregå mellem blot to individer, og vi kan endda
selvovervåge, som når vi tæller skridt, står op på
badevægten, eller måler blodtryk. | I Lyons definition ligger der ingen vurdering af, om overvågning i
sig selv eller dens konsekvenser er gode eller dårlige, om de er etiske eller uetiske, eller om vi generelt
skal stræbe efter mere eller mindre overvågning i
samfundet. Det er vigtigt, fordi diskussioner ofte
forudsætter et negativt perspektiv på overvågning,
og det gælder både tilhængere og modstandere, der i
stedet for er uenige om, hvorvidt ”prisen” for overvågning er for høj, eller om vi må betragte overvågning som et ”nødvendigt onde”, der kan tæmmes og
hjælpe os med at bekæmpe de dårlige ting i samfundet. Denne grundpræmis har formentlig rod i
Orwells 1984 og den uhyggelige skildring af et overvågningssamfund, som vi finder i romanen. Det er
dog ikke sikkert, at Big Brother og de andre orwelli-
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anske begreber altid hjælper os til en bedre forståelse af den overvågning, som følger med vores digitale liv, og hvordan den forandrer vores privatliv. |
Da digitale, sociale medieplatforme begyndte at få
udbredelse i vores hverdag fra 00’erne og frem, var
diskussioner om dem ofte ledsaget af begejstring og
debatter om brugercentrering, nye fællesskaber og
positive historier om empowerment i forbindelse
med vores liv som borgere og forbrugere. De senere
år har derimod budt på stigende kritik og meget
mere negativ omtale. Debatten går på misinformation og fake news, digital mobning, mulig manipulation af demokratiske valghandlinger samt den tiltagende kritik af de store techfirmaers høst af data
om vores forbrugsvaner og personlige holdninger og
præferencer. Samtidig har en marxistisk-inspireret
tilgang til sociale medier og en slagkraftig kapitalismekritik været med til at kaste et særdeles kritisk
lys over særligt de store techfirmaer og deres ekstremt store indflydelse på vores liv og samfund i en
digital verden. | Repræsentanter for det nye fjendebillede er de amerikanske techgiganter Google,
Apple, Amazon, Microsoft og Facebook, der samtidig er nogle af verdens mest værdifulde selskaber.
Særligt Shoshana Zuboff har med sit begreb ”overvågningskapitalisme” jaget et spyd gennem hjertet
på Silicon Valley, og de før så feterede og nyskabende firmaer betragtes nu mere end nogensinde
med mistro og ikke længere som drivkraft i vores
alles bestræbelse på at gøre verden til et bedre sted.
Zuboffs tese er, at der med de californiske techfirmaer er skabt en særlig mekanisme eller logik, hvor
forbrugernes adfærd kan forudsiges ved hjælp af de
kolossale mængder af data, som indsamles og bearbejdes. Denne overvågningskapitalisme er blevet en
slags økonomisk imperativ, der gør sig gældende
bag om alle de gratis tjenester og sociale medier,
som mange af os bruger i hverdagen. For hvis firmaerne kan forudsige vores adfærd, er det væsentlig
nemmere at målrette reklamer mod os. Denne tøjlesløse og ubestridte magt kalder Zuboff for ”Big
Other”2 — naturligvis med et nik til Orwell. | Slutmålet er, at techfirmaerne aktivt ændrer og styrer
vores adfærd og aktiviteter med forskellige nudges
og incitamenter, så vi passer bedre ind i overvågningskapitalismens store apparat. At vi kan blive et
tandhjul i en stor maskine. Perspektivet i Zuboffs
analyse er selvsagt problematisk for liberale demokratier og menneskehedens fremtid. For hvor bliver
reelt frie valg af i sådan et univers? Hvad kan vi
gøre for at genetablere kontrol med data og redde
samfundet? | På paradoksal vis dukker den gamle
fjende fra Orwells 1984 pludselig op i en helt anden
rolle. Det er nemlig staten, der skal kaste et net ud

over de uregerlige techfirmaer og skabe orden.
Zuboff argumenterer for, at USA, EU og de enkelte
ansvarlige stater påtager sig ansvaret for at tæmme
og regulere overvågningskapitalismen på en måde,
så det igen er det offentlige, der er i kontrol. Væk er
den gamle frygt for Big Brother og det tungt statsstyrede samfund; det er i stedet for de private aktører, techfirmaerne, der udgør en trussel i deres
profitorienterede forvaltning af vores data og dertilhørende rettigheder. | Fjendebilleder og forførende
metaforer kan være med til at kaste lys over reelle
problemstillinger, men de risikerer også at skygge
for nuancerne i den digitale overvågning. Et centralt
aspekt ved overvågning, som forandres af digitale
medier, er synlighed — både fysisk og i metaforisk
forstand. Overvågning kommer af det franske ord
”surveiller”, der etymologisk giver det indtryk, at
overvågning er en situation, hvor nogen er placeret
over (”sur”) andre, og at denne hævede positions
gunstige overblik så bruges til at holde øje (”veiller”). Denne hierarkisering af overvågning — over
og under — bringer et magtaspekt ind i overvågningsrelationen, som beskrevet af Michel Foucault i
bogen Overvågning og straf fra 1975. Hermed opstår
en asymmetri, hvor synlighed bliver til svaghed, idet
den, der kan ses, er sårbar for det kontrollerende
blik. | Denne hierarkiske magtrelation og asymmetri er brugbar til at beskrive mange situationer, ligesom fx panoptismen giver mulighed for at påpege
undertrykkende og urimelige aspekter ved overvågning i samfundet. Der er imidlertid også mange
sammenhænge, hvor denne forståelse af overvågning ikke kan hjælpe os. Sociale medier er her et
godt eksempel, for hvorfor er det egentlig, at brugerne selv deler feriebilleder, meninger, politiske
synspunkter, kulturelle interesser og meget andet og
dermed gør sig synlige for andres blikke og klik?
Giver det mening at beskrive denne overvågningssituation ud fra et asymmetrisk, hierarkisk magtbegreb, hvor synlighed er noget, der kan bruges til at
nedbryde og kontrollere? Det er i hvert fald ikke
altid den eneste mulige forklaring og måske i denne
sammenhæng heller ikke den mest nærliggende, da

38

synligheden spiller en helt anden rolle her i forbindelse med sociale interaktioner. Overvågning kommer i denne situation snarere til at facilitere det
sociale liv, hvor det centrale ikke er magt, kontrol og
styring, men anerkendelse, følelser og underholdning. | Der er altså overvågningssituationer, som vi
aktivt deltager i af egen fri vilje, og hvor man kan
sige, at vi gør det på baggrund af et informeret valg.
Pointen er, at overvågning ofte er flertydig og foregår på flere planer samtidig. Fx kan vi aktivt og helt
frivilligt dele billeder og andre personlige informationer på Facebook, samtidig med at disse data
høstes og bruges til, at andre tjener penge på de
målrettede reklamer, vi eksponeres for. Denne overvågning kender vi måske mere eller mindre til — og
måske er vi ligeglade med den — men vi har brug
for at få mange flere nuancer med, når vi taler om
overvågning. Deltagende overvågning kan vi kalde
de situationer og sammenhænge, hvor vi selv aktivt
tilvælger overvågningen. Når vi således aktivt deltager i overvågning, skal vi samtidig betragtes som
subjekter med holdninger og frie valg, og ikke blot
som passive objekter for et kontrollerende overvågningsblik, uanset om dette måtte komme fra offentlige myndigheder eller private techfirmaer.
1 David Lyon, Surveillance Studies: An overview, p. 14. 2 Shoshana Zuboff,
The Age of Surveillance Capitalism, p. 376-397.
Referencer: Albrechtslund, A. (2008) ”Online Social Networking as Participatory Surveillance.” First Monday, 13:3. / Albrechtslund, A., & Lauritsen, P. (2013) Spaces of Everyday Surveillance: Unfolding an analytical concept of participation. Geoforum, 49, 310-316. / Farkas, J., & Schou, J. (2018)
Fake News as a Floating Signifier: Hegemony, Antagonism and the Politics
of Falsehood. Javnost — The Public, 25:3, 298-314. / Foucault, M. (2002)
Overvågning og straf: Fængslets fødsel. Det lille Forlag. / Fuchs, C. (2014)
Digital Labour and Karl Marx. Routledge. / Lyon, D. (2007) Surveillance Studies: An overview. Polity Press. / Zuboff, S. (2019) The Age of Surveillance
Capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. Profile
Books.
Anders Albrechtslund er lektor i informationsvidenskab
ved Aarhus Universitet og leder af Center for
Surveillance Studies. Hans forskningsinteresser er
samspillet mellem teknologi og menneske, etik og
overvågning, særligt i velfærdssamfundet.
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Mette Birkedal Bruun

Første glimt
Gud sagde: ”Jorden skal grønnes: Planter, der sætter
frø, og alle slags frugttræer, der bærer frugt med
kerne, skal være på jorden” (1. Mosebog 1,11-12). De
to skabelsesberetninger i Det Gamle Testamente
fortæller, på lidt forskellig måde, hvordan Gud
skabte universet, planterne, havdyrene, landdyrene
og fuglene og derefter lod mennesket give dyrene
navne og herske over dem. Adam og Eva satte han,
ifølge disse beretninger, i en have i Eden med alle
mulige træer, som var dejlige at se på og gode at
spise af (1. Mosebog 2,9). Men så gik det galt. Slangen fristede menneskerne til at spise den frugt, Gud
havde forbudt dem, og de blev smidt ud af den paradisiske have — henvist til at føde i smerte og arbejde
for føden blandt tjørnebuske og tidsler (1. Mosebog
3,16 og 18). Bibelen består af mange forskellige tekster med vidt forskellige natursyn. Mens skabelsesberetningerne rummer et makroperspektiv, der placerer Gud, mennesket og naturen i et grandiost og
grundlæggende spændingsforhold, får vi i nogle af
de nytestamentlige tekster et mikroperspektiv, hvor
naturen bliver et billede på en særlig ubekymret og
fordringsløs tilgang til tilværelsen. I Matthæusevangeliets kapitel 6 fremhæves himlens fugle og liljerne
på marken som eksempler på, hvad vi i dag ville
kalde livet i nuet uden tanke på i morgen. | Bibel
forskere kan fortælle om de redaktionelle lag i disse
beretninger og om, hvordan fortællingerne spiller
sammen med samtidige nærorientalske og hellenistiske forestillinger om tilblivelse og natur. Her er
det især de efterfølgende fortolkninger, vi er interesserede i. Op gennem den kristne tradition betragtes
naturen som et udtryk for Guds almagt og visdom.
Kristendommens litteratur er rig på undren og
beundring over skaberværkets mangfoldighed og
sammenhæng. Forfatterne taler om naturen som en
bog, hvor læseren lærer om den guddommelige plan
for verden på en måde, der er langt mere tydelig end
i almindelige bøger. Men naturen og den modstand,
den yder, er også det vilkår, mennesket kastes ud i
på grund af syndefaldet, så samtidig med at mennesket må omfatte skaberværket med ærefrygt, er det
på den ene side sat til at beherske naturen, men på
den anden side sat til at kæmpe med den.
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MENNESKET
OG
NATUREN
HISTORISKE GLIMT

Andet glimt
De fleste religioner opererer med kortere eller længere perioder af tilbagetrækning fra verden. Nogle
gange spiller naturen en rolle som scene for denne
tilbagetrækning. I den kristne tradition er det ”ørkenen”, der danner ramme om tilbagetrækningen.
Ørkenen er en betegnelse for vild natur, når den er
vildest, og den henter sin symbolske betydning fra
de bibelske tekster. I den bibelske ørken lever der
dæmoner, strudse og profeter som Elias og Johannes Døberen (1. Kongebog 19,4-18 og Matthæusevangeliet 3,1-4). Det er i ørkenen, Moses og israelitterne
bliver ledt af Gud i skikkelse af en skystøtte og en
ildsøjle (2. Mosebog 13), og det er i ørkenen, Jesus
bliver fristet af Djævelen (fx Matthæusevangeliet 4).
I den kristne tradition sætter tilbagetrækningen for
alvor ind fra det 4. århundrede. Her begynder mænd
og kvinder at bosætte sig i den egyptiske ørken.
Først bor de alene — ordet eremit kommer af det
græske ord for ørken — siden flytter de sammen i
kolonier. Ørkenboernes drivkraft er dels ønsket om
at fjerne sig fysisk og åndeligt fra en civilisation, de
opfatter som drevet af hovmod og materialisme,
dels ambitionen om at hellige sig bøn og en disciplin,
der skal give dem herredømme over kroppens drifter. Ørkenens brændende sol, kolde nætter og sparsomme føde bliver et vigtigt redskab for de asketiske øvelser. I ørkenen møder de både Gud og
Djævelen, og Antonius (d. 355), som er en af de tidligste ørkenfædre, bliver et yndet eksempel på den
kamp mod ydre og indre dæmoner, man kaster sig
ud i, når man søger ud i den vilde natur.
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FRIT EFTER GIOTTO: FRANS PRÆDIKER FOR FUGLENE 1297-99

Tredje glimt
Tilbagetrækningsidealet spreder sig til Europa. Her
er der ingen ørken, men skove, sumpe og bjerge tjener samme formål, fordi de ligesom ørkenen er det
modsatte af civilisationen. Eneboeren, der bruger
den vilde natur i sine fromhedsøvelser, forbliver et
kulturelt og religiøst tema, og en helgenbiografi fra
ca. 594 fortæller, hvordan Benedikt af Nurcia, da han
blev fristet af synet af en kvinde, kastede sig nøgen
ind i et brændenældebevokset tornekrat for at få
styr på sin krop. | I middelalderens klosterordener
får samspillet med naturen et mere institutionaliseret præg. Cistercienserordenen (grundlagt 1098) har
det som sit erklærede mål at grundlægge klostre
langt fra anden bebyggelse. Dette ideal hviler på en
omplantning af ørkenlivet til det europæiske vildnis,
men det handler også om, hvordan munkene underlægger sig dette vildnis. Beretninger fra cistercienserordenens anden generation beskriver, hvordan
de første 12 cisterciensere ankom til et kratbevokset
sumpområde i Bourgogne, der kun var beboet af
vilde dyr. Her slog de sig ned. Aldrig så snart havde
de, ifølge beretningen, glædet sig over, hvordan
områdets tilgroede utilgængelighed var ideel for
deres asketiske planer, før de begyndte at rydde tornekrattet, som de med tiden erstattede med en
strengt reguleret klosterbebyggelse med tilstødende
landbrug som en ny civilisation midt i vildnisset.
Trods det civilisatoriske præg opfatter cistercienserne sig som arvtagere til de egyptiske ørkenfædre.
| I 1200-tallet opstår der nye ordener. Deres hjemmebane er ikke naturen og landbruget, men de
fremvoksende bysamfund og universiteterne. Frans
af Assisi (d. 1226) er en af hovedfigurerne blandt
tiggermunkebevægelsen, hvis tilbagetrækning fra
verden ikke viser sig i en fysisk afsondring, men i
levevis og omgang med verden. De samtidige beretninger beskriver, hvordan Frans tilbringer perioder i
den vilde natur som modvægt til det intense prædikenarbejde, og hvordan han dermed etablerer et liv,
der kombinerer aktivt engagement med radikal tilbagetrækning. Her er naturen ikke længere den
asketiske træningsbane, vi kender fra ørkenfædrene. I stedet bliver Frans, ifølge forfatterne, talsmand for et integrerende syn på verden, hvor alt det
skabte har sin plads. Et af de kendteste udtryk for
dette syn er fortællingen om, hvordan han prædikede for en flok fugle og formanede dem til at prise
og takke skaberen, som havde sørget for deres
beskyttende fjerdragt og føde. Dette syn skinner
også igennem i den såkaldte ”Solsang”, som Frans
komponerede få år før sin død. Her takker han Gud
for skaberværket og lovsynger Broder Sol og Søster
Måne, Broder Vind og Søster Moder Jord. Det er
ikke tidlig økologi, men snarere udtryk for en fortolkning af den bibelske skabelsesberetning — og
for den særlige franciskanske ydmyghed.

Fjerde glimt
I renæssancen og den tidlige moderne periode (14001800) bliver tilbagetrækningen til naturen chik. Periodens beskrivelser af omgangen med naturen er
inspireret af klassiske snarere end bibelske kilder,
og de hylder en symbolsk eller virkelig natur som en
pittoresk ramme om vidt forskellige aktiviteter og
temperamenter. Malerkunst og litteratur portrætterer havens, skovens og landstedets liv: fra løssluppent tidsfordriv i uskyldig umiddelbarhed til dyb
refleksion over selvet og tilværelsen. Som noget nyt
værdsættes naturens skønhed i egen ret. Digtningen
hylder hyrder og hyrdinders renhjertede eller erotiske omgang i lunde, enge og bække — den vilde
natur i dens mildeste udgave. Samtidig bringer
havekunsten naturen på æstetisk formel i mere eller
mindre stiliserede udtryk. | Det europæiske aristokrati istandsætter deres landslotte og deres parker.
De ofte storslåede anlæg understøtter et muntert,
lærd, kunstnerisk, lystbetonet samt af og til religiøst
liv i afstand fra den travlhed og de forpligtelser, der
hører bylivet til. Det er et broget billede, som ikke
kan gribes på få linjer. Fælles for landejendommen,
den vilde natur og den grønne idyl er, at de alle
opfattes som modsætninger til noget andet. Der er
ikke én modsætning, men en hel stribe. Landlivets
stilhed er en modsætning til byens larm og tummel;
dets ro og hvile en modsætning til forretninger og
andre hektiske gøremål; ubekymretheden modsvarer forpligtelserne, og fordybelsen omvendt den
overfladiske jagen efter penge og anseelse.
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Femte glimt
Frem mod romantikken ser vi et helt andet natursyn
vokse frem. Ordet ”panteisme” (sammensat af de
græske ord pan (alt) og theos (gud)) samler en række
forskellige filosofiske, teologiske, litterære og kunstneriske synspunkter og strømninger, der deler synet
på Gud som identisk med kosmos. For nogle fører
dette udgangspunkt til tanken om Gud som en forenende ånd, der gennemstrømmer hele universet,
herunder naturen. Spinoza (d. 1677) er en tidlig og
afgørende talsmand, den tyske bevægelse Sturm und
Drang (ordret oversat ”storm og pres”) i 1770’erne,
der havde Herder (d. 1803) og Goethe (d. 1832) som
vigtige figurer, og de engelske romantiske digtere
Shelley (d. 1822), Keats (d. 1821) og Wordsworth
(d. 1850) er andre væsentlige stemmer. | Panteismen
tilkender naturen en helt særlig plads og fører i
visse sammenhænge til en naturdyrkelse af mere
eller mindre religiøst tilsnit. Naturen ses som en
selvstændig kraft, der ikke er underlagt mennesket.
Nogle af panteismens tænkere er optaget af enheden mellem mennesket og naturen, mens andre hæfter sig ved, at naturen overvælder mennesket. Fra
Rousseau (d. 1778) overtages idealet om en tilbagevenden til en oprindelig naturtilstand, som også
omfatter en tilbagetrækning til naturen, som i denne
tradition bliver stedet for en umiddelbar og autentisk følelsesfuldhed, som står i modsætning til civilisationens begrænsende konventioner. Det er ikke
alene naturens skønhed, der gør indtryk, men også
den erfaring af ærefrygt, skræk og fare, som den
indgyder mennesket, og som, ifølge Edmund Burkes
Philosophical Enquiry (1757), gør naturen til et nøgleudtryk for det sublime.

Eftertanke
Glimt som disse minder os om, at samspillet mellem
mennesket og naturen er indfældet i historiske
strukturer og værdisystemer. Det gælder forholdet
til den vilde natur, og det gælder forholdet til den
tæmmede natur. Når mennesker trækker sig tilbage
til naturen — barsk, idyllisk eller ærefrygtindgydende — lægger de på et konkret eller symbolsk
plan en side af civilisationen bag sig. Hvad enten
civilisationen tolkes som depraveret magelighed,
intenst engagement med andre mennesker, et hvileløst sammensurium af forpligtelser og aspirationer
eller restriktive normer, er tilbagetrækningen til
naturen det diametralt modsatte.
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FRIT EFTER CASPAR DAVID FRIEDRICH: ELBSANDSTEINGEBIRGE, 1822-23
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En indsunken akademiker på afveje. Sådan kan man
gengive handlingen i Goethes Faust, der udkom i to
dele 1808-1832. I dramaets begyndelse har den
livstrætte doktor Faust buret sig inde i sit private
studerekammer for at søge viden om verdens inderste sammenhænge. Fortvivlet over sin frugtesløse
og ensomme stræben beslutter han sig for at begå
selvmord, men trækkes ud af sit mørke hjem af
påskemorgens kirkeklokker. Faust spadserer som
genfødt ud til en folkelig påskefejring og får på vejen
følgeskab af djævlefiguren Mefistofeles. De to indgår et væddemål: Mefistofeles stiller sig til rådighed
som Fausts tjener, men formår han at tilfredsstille
Fausts stræbsomhed, vinder han doktorens sjæl.
Med djævlepagten begynder Fausts forvildelse væk
fra et indestængt privatliv. | Goethes Faust har fået
en central plads i litteraturhistorien som en diagnose af det moderne menneskes vidensbegær og
destruktive længsler. Værket undersøger kernespørgsmål i det moderne samfund såsom forholdet
mellem mennesket og naturen, mellem private og
fælles interesser.

Herre over folk og hav :
Mest kendt er stykkets første del, hvor Faust forfører den unge og gudfrygtige Margarete. Han lader
hendes mor forgifte, dræber hendes bror i en duel
og stikker så af til et hekseorgie med Mefistofeles.
Fortvivlet drukner Margarete deres nyfødte barn
og lader sig til sidst skille fra Faust for at møde sine
jordiske og himmelske dommere i anger. Sådan slutter første del med Margarete som den tragiske heltinde, der indser sin skyld og frelses af et englekor.
Stykkets labyrintiske anden del er langt mindre læst
og opsat. Hvis Faust i tragediens første del gav sine
besidderiske længsler frit løb over for kærligheden,
vender han sig i anden del mod samfundet og naturen. Her findes en af litteraturhistoriens første
fremstillinger af en statslig finanskrise, da Faust
og Mefistofeles oversvømmer et nødstedt kongerige
med en endeløs strøm af papirpenge. Her skildres
videnskabens forsøg på at frembringe kunstig intelligens i form af en hjerne i et kar (den såkaldte
homunculus, som mange danske læsere har mødt i
Johannes V. Jensens Kongens Fald). Og her iscenesætter Goethe sin samtids spirende evolutionsteorier om livets udvikling fra havet til landjorden.
Mod anden dels slutning møder vi Faust som blind
olding og slotsherre, der i sin almagtsfølelse ønsker
at domesticere både naturen og menneskemængden. Han vil have folket til at dræne sumpområder
og gøre dem til landjord, opdæmme havet og skabe
et livgivende kanalsystem:
Hvor frydelig den Spadeklang dog toner!
Det er den Hob, som styres af min Tanke,
Som sætter Bølgens Fremgang Skranke
Og dæmmer op for Havets Vælde.

Niels Jager Nykrog

(P. Hansens oversættelse, Gyldendal 1910, p. 423)
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GOETHES
FAUST:
FORVILDELSE
OG FREMGANG

FRIT EFTER OSKAR GRAF: GRABLEGUNG 1923
FORDØMT ELLER FRELST?
DEN FORVILDEDE DOKTOR FAUST HAR GENNEM SIT LIV TRÅDT SINE
ELSKEDE, SAMFUNDET OG NATUREN UNDER FODE, MEN I DØDEN
STÅR HAN TIL REGNSKAB FOR SIT VÆDDEMÅL MED DJÆVLEN
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Desværre stammer spadeklangen, Faust i disse linjer glæder sig over, ikke fra folkets velvillige realisering af hans industrialiseringsprojekt. Lyden kommer fra Mefistofeles’ slæng af djævelske lemurer,
der er i færd med at grave den grav, Faust kort efter
lægges i. I sit sidste leveår tror Faust, at han er ved
at betvinge både naturens og menneskemængdens
oprørske væsener og genskabe en paradisisk harmoni på jord. I virkeligheden har den blinde, fremskridtstro olding mistet fornemmelsen for teknologiens begrænsninger, for sit eget forhold til
samfundet og naturen. Han står ved sit livs afslutning uendeligt fjernt fra de dybe indsigter, han i
begyndelsen satte ud for at finde.
Guds væddemål :
Goethes litterære værk om Faust er ikke litteraturhistoriens første. Fortællingen om doktoren digter
videre på myter om den historiske Johann Georg
Faust, der rejste omkring i det 16. århundredes
Europa og udførte alkymistiske forsøg, angiveligt i
ledtog med Djævlen. | Men Goethe er den første, der
fletter Faust-myten sammen med et andet berømt
væddemål: det mellem Gud og Satan i Jobs Bog fra
Det Gamle Testamente. Her udsættes Job uretmæssigt for plager, så Gud kan bevise, hvor tro en tjener
han har i ham. | Med inspiration fra denne fortælling indleder Goethe bemærkelsesværdigt første del
af Faust med en prolog i himlen, hvor Gud og Mefistofeles indgår et væddemål. Gud ønsker dog ikke at
bevise, at Faust skulle være en gudstro tjener. Han
fremsætter i stedet, at mennesket selv i sine vildfarelser kender sin rette vej, og forklarer Mefistofeles:
”Mennesket må fejle, mens det stræber” (p. 19). Forvildelse og fremgang går for Goethes Gud hånd i
hånd. | Det er netop både Fausts utrættelige stræ-

ben med Mefistofeles som tjener og Guds nådige
blik på hans forvildelser, der bliver hans redning ved
værkets slutning. Selvom han i modsætning til Margarete aldrig angrer sine synder, løftes hans sjæl af
en engleskare ud af Mefistofeles’ klør og op i himlen.
Den blindt herskende Faust er frelst til sidst.
Faust i dag :
Siden Goethe har Faust-myten fået berømte gendigtninger, bl.a. som opera af Charles-François
Gounod (1859), som film af Friedrich Wilhelm
Murnau (1929) og som roman af Thomas Mann
(1947). For nylig har Faust-figuren vist sig i sekulære
skikkelser i populære fortællinger som Fight Club
(Palahniuk 1996, Fincher 1999) og Breaking Bad
(Gilligan 2008-2013). I begge er helten en livstræt,
hvid mand fra den amerikanske middelklasse, der
opdager en indre dæmonisk livskraft og bruger
kemiske eksperimenter til at opnå jordisk magt. |
Disse nutidige historier gør det forståeligt, hvorfor
vi stadig i dag så umiddelbart kan spejle os i
Goethes 200 år gamle drama. Vi er ikke færdige med
at spørge til forholdet mellem mennesket og naturen, mellem privatpersonens og fællesskabets interesser. Klimakrisen og coronapandemien gør kun de
forhold mere nærværende. | Hvordan taler Faust så
til os, når vi i dag lægger øre til værket? I første
omgang minder den os om vores grænser. At der
findes en ødelæggende understrøm i den moderne
videnskab og industris instrumentelle omgang med
natur og samfund, som vi må være os bevidst.
Denne understrøm forbindes i Goethes Faust med en
traditionelt maskulin besiddertrang, ligesom den
gør i senere Faust-fortællinger, der som regel også
har mandlige forfattere. | Men Goethes Faust opfordrer os afgjort ikke til at søge en fantastisk harmoni
mellem menneske og natur. Heller ikke at forskanse
sig bag hjemmets fire vægge byder sig som en løsning på den moderne verdens usikkerheder mellem
individ og omverden. Derimod insisterer Faust
begejstret på den skabende kraft, der findes i Fausts
forvildelser, når han bevæger sig ud i verdens virvar
af utæmmet natur og uregerlige folk. Det er kun i
denne bevægelse udad, Faust får mulighed for at
begribe en flig af verdens indre sammenhænge. Som
Gud siger henvendt til menneskeslægten i værkets
begyndelse:
Den evigt virkende, livssvangre Vorden
Omslutte Jer med Kjærlighedens Skranker,
Og hvad der skifter, fattes skal som Orden
Af Eders uomskiftelige Tanker.
(p. 20)
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Niels Jager Nykrog er ph.d.-stipendiat i litteraturvidenskab ved Københavns
Universitet og redaktør ved forskningsprojektet STAY HOME. Han forsker i
moderne europæiske tragedier med fokus på de måder, litteratur og teater
påvirker og transformerer sit publikums følelsesliv.
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PLANETARISK PLASMA 2019 HAMBACHSKOVEN VEST FOR KØLN

Når man vil skaffe sig tag over hovedet slår selv de simpleste midler til. Alligevel fører
handlingen vidt og mens huset bygges, får vægge, loft og gulv, bliver en latent utopi gjort
tydelig. Et par grene samlet i skoven, et bundt vidjer, lidt ler og et knippe strå, mere skal
der ikke til før mennesket har skabt rum. Men når det er gjort, er der sket mere, for i
samme nu den lette skærm har dannet et indenfor, opstår også rummet uden om. Derude
ligger verden og vender en verden mod dig — besat af naturen, bosat af andre mennesker
og fuldtlastet med ubesvarede spørgsmål.

MIDT I /
UDEN OM

Som huset bliver til og får form gror en gensidighed frem. Der åbnes udadtil eller der
lukkes af, og netop her, med udvekslingen, med stimuleringen af samspillet eller en
hæmning af det, er vi ved formgivningens kerne. Mest indlysende er huset en substans,
dér står det, vægtigt eller flygtigt, en fysisk ramme bestemt af stoffet, solen og de biolo
giske vilkår. Men huse er af mere end af stof, også den endeløst omformende praksis som
er det vesterlandske menneskes særtræk bliver part i det vi bygger: skred i gudsforholdet,
forandringer i natur- og menneskesynet, udviklinger i det tekniske system — alt optages
det i husene og får form dér.

SPROG

SAMFUND
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Anne Ørum-Nielsen

AKTUEL UTOPI

Set sådan er det byggede et aftryk af tiden og kan derfor henlede opmærksomheden på
det fortsatte eksperiment som mennesket står for i kraft af sit sprog og sine handlinger.
Når mennesket vælger form, sker en tilpasning til naturforholdet, men ikke kun det —
i husbygningen kommer mere ind med de tegn der formidler hvordan vi lige nu konstru
erer et samfund, det vil sige vælger at lade livsvilkårene forvalte. Med formgivningen gør
vi en verden i forandring synlig. Og forandrer den verden vi ser.

ET
HUS
TA’R
FORM
FORLAGET BYHUSET 2010
(UDDRAG)
← 2 / FACETTER AF EN PRAKSIS
2.1. / VISIONEN →

Anne Ørum-Nielsen har som arkitekt siden
70’erne deltaget i videreudviklingen af byens
former ved inddragelse af økologien i praktisk
byggeri. Sideløbende har hun publiceret
tekster om den økologiske bevidstheds
betydning for en ny arkitekturopfattelse.
De senere år har hun arbejdet med
biodiversitet på landbrugsjord.
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Arterne bliver færre, ensidighed bliver norm, presset på mennesker, dyr og jord øges, ’ureelt’ skæres
fra for større effektivitet, forædling, manipulering,
optimering bliver nøgleord — og målet: det bedst
mulige grundlag for produktionen. Det er ikke nyt.
Alle dage har vi med tidens mest avancerede teknik
stræbt efter at opnå behovstilfredsstillelse. Fra civilisationers spæde start har udbytter af aldrig før set
størrelse været efterstræbt, og kun omfanget af
grådighed og midlernes raffinering adskiller os fra
forfædrene. Gør vi nu det tankeeksperiment at det
er den bæredygtige udvikling vi vil, er målet fortsat
behovsopfyldelse. Det er klart. Basis for menneskets
overlevelse er, også i en bæredygtighedens tidsalder,
at indgå i naturens processer og, nu som før, at lade
det ske gennem styring og kontrol — ved at have
magt over den biologiske fornyelse og sætte den i
system. Men med bæredygtighedstanken er det forudsat at man samtidigt forstår klodens økologiske
love, går i dialog med dem og optræder ansvarsfuldt
samspilsorienteret. Det lange sigt er et centralt element ved en vedvarende fornyelse, en udnyttelse må
ske uden overbelastning af naturgrundlagets nøgleressourcer og — som ordet siger: teknik og metoder
vælges så en nyttiggørelse kan vare ved. Faktisk er
heller ikke den udfordring ny, men særligt for de
vestlige lande i dag er at skal fremtidige generationer sikres anstændige muligheder, er et her-og-nu
nulregnskab langtfra tilstrækkeligt. Dermed har
behovsopfyldelsen fået en ny moralsk dimension —
en udvidet målsætning er nødvendig, nemlig en
omfattende minimering af ressourcetrækket og en
samtidig genopretning af skaderne. Den praksis på
bæredygtighedens præmisser synes i dag at være
det eneste realistiske valg vi har, men som det ser
ud, også en virkelighedsfjern vision.

COGNITIVE DISSONANCE 2021 OLIE PÅ LÆRRED 131X100 CM

Lars Skinnebach

ALENE
MOD
MORGENDAGEN
Vil nogen handle
med en profet i tide?
O, og. Jorden vender sig
i parcelhushaven
rydder jeg en plads med leen
til den halve nat
hvor folk vil danse i cirkler
og englen sidde i træet
som det sidste blad
på det sidste træ
Når jeg ånder ud
er det fluer
når jeg ånder ind
samler jeg tågen
Ingen kender jo svaret
når jorden spørger
sine blodfugle
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Lars Skinnebach, digter. Medlem af den politiske performancegruppe GP&PLS.
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CARBON SHADOWS 2021 OLIE PÅ LÆRRED 148X225 CM

Jonas Møller
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PÅ VEJ MOD
EN VILDERE
PARCELHUSÆSTETIK?
Danmarks næsten 1,2 millioner enfamiliehuse er blevet opført gennem de sidste 160 år. I dag bor næsten
60 % af alle danskere i parcelhuse, dvs. i familieboliger med egne haver. Parcelhusets udbredelse er
også forklaringen på, at danskere har noget nær
verdensrekord i forbruget af etage-m2 — ca. 60 m2
pr. indbygger. | Når parcelhuset er blevet så
udbredt, skyldes det især, at det har været en relativt billig boform som følge af offentlige tilskud,
skattebegunstigelser og næsten permanente grundværdistigninger i det meste af landet. | Historisk
har parcelhuset kilet sig ind mellem byernes tætbefolkede boligområder og det åbne lands spredte
bebyggelser. Som afskærmede haveboliger yder de
både en beskyttelse mod uønsket social overvågning
— og en frihed fra at blive generet af andre menneskers privatliv. | Parcelhuset har fra starten været
efterspurgt af både høje og lave indkomster. Priserne bestemmes af en kombination af de enkelte
huses beliggenhed, størrelse og standard. Mens prisen for at bygge er nogenlunde ens i hele landet, er
der stor variation i grundpriserne. Parcelhusene i
hvert enkelt område har en tendens til at ligne hinanden. Det enkelte hus skal helst ikke skille sig for
meget ud fra nabohusene. | Den samlede bestand af
enfamiliehuse er blevet opført i to etaper med 1960
som skæringspunkt. I de første 100 år blev de betegnet som haveboliger — og i de seneste 60 år som
parcelhuse.

Haveboliger før 1960 :
Fra næringsfrihedens indførelse og 100 år frem
blev landbrugsproduktionen og transportsystemet
industrialiseret. Parallelt hermed blev der opført
omkring 440.000 enfamiliehuse — hvilket svarer til
ca. en tredjedel af den nuværende parcelhusbestand. Der blev opført haveboliger både på landet og
omkring byerne. | I det åbne land mellem købstæderne blev der fra 1870 til 1930 anlagt omkring 600
nye stationsbyer i forbindelse med anlæggelsen af et
landsdækkende jernbanenet. Omkring de hidtidige
købstæder og deres fortættede boligområder blev
der åbnet op for nybyggeri — det såkaldte forstadsbyggeri. Her lod de bedrestillede byboere opføre villaer i naturskønne områder, mens en fremvoksende
middelklasse byggede enklere og billigere huse på
mere marginale arealer. | De nye haveboliger var
udført af håndværkere og havde mange forskellige
betegnelser. Der var fx byggeforeningshuse (rækkehuse med en lille forhave samt udhus og køkkenhave
i baghaven), fritliggende huse i form af murermesterhuse, Bedre Byggeskik-huse, bungalows, funkishuse, statslånshuse, arkitekttegnede og individuelle
villaer. Husene havde høje sokler, begrænset adgang
til haven — og der var opholdsrum i stueetagen og
soverum på første sal. | Haverne afspejlede på den
ene side et nyttepræget natursyn, som kom til
udtryk i frugttræer, bærbuske og grøntsagsbede —
og på den anden side et æstetisk natursyn, der kom
til udtryk i prydhaver med træer, buske, hække,
blomsterbede og plæner. Haver var noget, man
brugte mange timer og kræfter på, og der var plads
til både klatretræer og fuglereder.

Parcelhuse efter 1960 :
Omkring 1960 slog industrialiseringen igennem med
fuld styrke og skabte nye produktions- og forbrugsteknologier. For byggeriet betød det, at der i de
efterfølgende 60 år er blevet opført 750.000 nye parcelhuse — dvs. næsten to tredjedele af alle de nuværende parcelhuse — hvorved det samlede byzone
areal i Danmark er blevet mere end fordoblet. | Fra
ca. 1960 blev det almindeligt at betegne enfamiliehuse som parcelhuse. Det skyldtes, at det meste
nybyggeri skete gennem store og sammenhængende
udstykninger af bynære landbrugsejendomme i ensartede parceller og monotone bebyggelsesplaner.
Opgaven bestod i at få flest mulige parceller ud af de
hidtidige stammatrikler. Betegnelsen er efterfølgende blevet udvidet til også at omfatte de hidtidige
haveboliger. | Det håndværksprægede byggeri blev
afløst af et begrænset antal standardiserede typehuse. Alene i de første 20 år blev der opført i alt
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460.000 parcelhuse, dvs. gennemsnitligt 23.000 nye
huse om året. | Teknologisk var de enkelte bygningsdele præfabrikerede, og husene kunne monteres på nogle få uger. Typehuse var normalt etplanshuse uden kælder med flade built-up-tage og
laminerede træspær, og der blev anvendt ydre
skalmure, rammekonstruktioner m.m. Udbredelsen
af dobbeltruder tillod store vinduer og glasfacader
og direkte kontakt mellem hus og have. Husene
vendte ryggen mod gaden — og åbnede sig mod
haven. | Siden 1980 er der opført næsten 300.000 nye
parcelhuse. Typehusene er gradvist blevet udviklet
og suppleret med en lang række mere individuelle
og ”identitetsskabende” huse i form af fx atriumhuse, pagodehuse, svensk inspirerede træhuse, vinkelhuse, postmodernistiske huse, minimalistiske
huse, M 2-huse samt efterligninger af tidligere tiders
villaer med sortglaseret tagtegl. En del af nybyggeriet er sket ved at udstykke nye grunde i ældre og
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eftertragtede villakvarterer. | Ud over den store
vækst i antallet af boliger var de nye boliger også
udstyret med stadig flere faciliteter for at reducere
det traditionelle husholdningsarbejde. De industrielt
producerede parcelhuse blev selv en slags maskiner
— med fjernvarme, kummefrysere, vaske- og opvaskemaskiner, tørretumblere, ventilationsanlæg osv.
| Det både kvantitative og kvalitative løft af parcelhuset hang snævert sammen med væksten i lønarbejdet. På den ene side var en dobbeltindkomst ofte
en forudsætning for at have råd til den høje bolig

standard. På den anden side muliggjorde de veludstyrede boliger, at begge ægtefæller kunne være
erhvervsaktive. | Rationaliseringen af byggeriet
smittede også af på indretningen og udnyttelsen af
parcelhusenes haver, som normalt er mellem 400 og
1000 m2. Tidligere tiders nytte- og prydhaver er
skrumpet ind. Parcelhushaverne er i stigende grad
blevet spækket med udstyr og faciliteter, der skal
gøre livet behageligt og reducere havearbejdet til et
minimum. Blomsterbede og andre arbejdskrævende
vækster er erstattet af selvpassende buske og græs
arter. Der er sket et skifte fra naturhaver til møblerede ”kulturhaver” med udestuer, havegrill, flisebelægninger, perlegrus, trampoliner, havepavilloner
m.m.
Parcelhusets rolle i en økologisk omstilling :
Det aktuelle og globale paradigmeskift fra industrisamfundets masseproduktion og overforbrug af
ressourcer til mere bæredygtige og lokalt baserede
produktions- og forbrugsformer vil også skulle
omfatte parcelhussektoren. | Parcelhusenes miljøbelastning består primært af deres CO2-udledning
(ca. 20 % af landets samlede udledning), den faldende biodiversitet i de bynære områder — samt
ressourceforbruget og affaldsproduktionen i forbindelse med driften, vedligeholdelsen og moderniseringen af husene. | De fleste af fremtidens parcelhuse er allerede bygget — og byggeriet af nye
boliger har i de senere årtier været samlet i de
større byers havne- og erhvervsarealer. | En
nytænkning af parcelhuset og dets friarealer vil
både skulle omfatte løsninger på matrikelniveau og
løsninger på kvarter- eller områdeniveau. | Blandt
de matrikulære løsninger kan i stikordsform nævnes
genbrug af byggematerialer, øget anvendelse af træ
som alternativ til beton, energieffektiviseringer,
decentral indvinding af vedvarende energi og permakultur — som Bill Morrison betegner som ”en
revolution forklædt som havearbejde”. | Øvelsen går
bl.a. ud på at omdanne nogle af de omfattende fliseog græsdækkede arealer til andre formål. Det kan
være regnbede, vandhuller, bistader, foderbrætter,
komposteringsanlæg osv. Det kan også være den
lette løsning at lade haven passe sig selv — en løsning, der ofte betegnes som ”vild med vilje”. | Dagbladet Politiken bragte for nylig en helsidesartikel
med den udfordrende overskrift ”Småborgernes
trimmede haver truer vores overlevelse som art”.
Forfatterens konklusion var, at ”det begynder i din
have — med dit personlige valg og fravalg”.
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Område- og kvarterbaserede løsninger omfatter en
flerhed af parcelhuse og forudsætter en fælles indsats. Som eksempler herpå kan nævnes de forsøgsog udviklingsprojekter omkring alternativer til traditionelle parcelhuskvarterer, som er gennemført i
de senere årtier. Det gælder fx Friland på Djursland,
det økologiske landsbysamfund Torup i Nordsjælland og Fri og Fro i Odsherred. | Det vil også være
nærliggende at gøre op med de traditionelle udmatrikuleringer og etablere større fælles- og friarealer
på bekostning af de private haver. Adgangsveje og
p-pladser behøver ikke fortsat være de eneste fællesarealer, når der skal opføres nye parcelhuse. I
eksisterende parcelhusområder vil der også kunne
udformes naturplaner på karré- eller kvarter-niveau med henblik på at åbne mulighed for etablering af dyrekorridorer, bålpladser, legepladser, overnatningsmuligheder og fælles komposteringsanlæg
m.m. | En øget biodiversitet i det udparcellerede
Danmark vil under alle omstændigheder være en
langstrakt proces, der forudsætter holdningsændringer og alternativer til den hidtidige funktiona
listiske havekultur.

Jonas Møller, cand.mag. og journalist. Forfatter og bidragyder til en lang
række analyser og bøger om byggeri og planlægning, bl.a. ”Natursyn og
planlægning” (Statens Byggeforskningsinstitut 1989) og Alle tiders
parcelhuse 1860-2012 (Gyldendal 2014).

Ditte Stein Hjørringgaard

GIV
SLIP

Når jeg går ud i min have, er det ikke længere forbundet med alle de sure pligter som at slå græsset,
skære kanter, luge bedene m.m. Nu er det med en
kop kaffe i hånden, benene oppe og ren nydelse. Man
kan nærmest sige, at det har en form for terapeutisk
effekt at være i haven. Vi kommer herud og oplever
en masse liv — nye spændende gæster er kommet
til. Sværmen af sommerfugle og insekter er eksploderet i vores farverige vilde bede. Det er fantastisk.
| I vores nabolag er der lidt delte meninger om projektet ”vild have”. Nogle synes, det er et fantastisk
projekt, der giver enormt god mening, mens andre
godt kan finde på at komme med lidt kritiske
bemærkninger som: ”Det ser da rodet ud” eller:
”Pænt er det ikke.” Det er også helt okay, at de har
den holdning. Jeg kan heldigvis gemme vildskaben
inde i min egen have, så det ikke generer nogen. Og
desuden synes jeg, at min have aldrig har været
smukkere, end den er nu. | Det handler i høj grad
om at give slip på kontrollen — lade græsset gro og
give plads til den vilde natur. Det ligger så dybt forankret i os, at haven gerne skal stå ”knivskarpt” —
især når vi får gæster. Det skal jo gerne se ud, som
om vi har styr på tingene herhjemme. Nu har vi forsøgt at vende den oppe i hovedet på os selv, for hvem
siger, at en nyslået plæne og skarpe kanter er
udtryk for overskud? Hvis vi derimod lader den
vilde natur komme ind i haven, er det så ikke mere
tegn på overskud og ansvar?
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Ditte Stein Hjørringgaard, bosat i Hjørring og uddan
net folkeskolelærer med fokus på specialområdet.
Deltog i 2020 i programmet ”Giv os naturen tilbage”
på DR1, hvor hun var en af byens ildsjæle, der gen
forvildede sin have for at skabe flere levesteder for
insekter og sommerfugle.
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INSEKTMANIFEST!
OPLYSNING TIL BORGERNE

§4:

Der er masser af insekter, som stortrives i den danske
natur. Lever du fx af planter, som har det fint med varme,
vand og næringsstoffer, har du det fremragende. § 2
gælder nemlig overalt. Er der mere engbrandbæger ude
på marken, bliver der flere blodplet-sommerfugle. Der er
nældens takvinge i brændenælderne, og der er tidsel
båndfluer i agertidslerne. Og der er gåsebiller i din
græsplæne!

OM INSEKTER

DETTE MANIFEST OFFENTLIGGØR VI, INSEKTERNE I DANMARK, FOR AT GØRE OPMÆRKSOM PÅ, HVAD
DET EGENTLIG ER, DER SKER UDE I DEN DANSKE NATUR. VI SKAL STÅ PÅ MÅL OG BRUGES SOM ALIBI
FOR ALT DET, DER ER SKIDT OG GODT I NATUREN. VI HAR BREDE SKULDRE (SOM KALDES PRONOTUM),
MEN VI FÅR TICS I ANTENNERNE, NÅR VI SKAL HØRE ALT DET VÅS, SOM MEDIERNE ER FYLDT MED.
DERFOR DETTE MANIFEST MED SEKS HOVEDBUDSKABER.

§1:

Vores formål er at være insekter. Det er det eneste, vi
kæmper for: at blive så mange som muligt af lige netop
vores slags, hvad enten det er admiraler eller lakrøde
møgbiller. Vi er ikke til for jeres skyld, vi er ikke til for at
gøre nytte. Faktisk er mange os vildt besværlige —
spørg bare oldenborrerne, som kongen i 1887 beordrede
bekæmpet, fordi de åd al landbrugsproduktion. I løbet af
en måned indsamlede man fem milliarder oldenborrer!
Hvepse og myg er også besværlige, og verden bryder
ikke sammen, hvis der kun er halvt så mange hvepse.
De eneste, der bliver trætte af manglen på hvepse, er
hvepsevågen (og hvepsene selv). Ligesom kirkeuglen
var træt af, at alle oldenborrerne forsvandt. At I men
nesker har tæmmet honningbien, skal I ikke have tak
for, røvhuller, for det har bibragt jer den fejlagtige fore
stilling, at I kan leve harmonisk med den vilde natur.
Det kan I ikke. Læs mere i § 5.

§2:

§5:

Vi er ekstremt tilpasningsdygtige. Vi findes overalt, hvor
der er mad. Alt biologisk materiale er mad for os. Vi kan
leve af tørt træ (det går langsomt), vi kan leve af kød, vi
kan leve af svampe, vi kan leve af planter, vi kan leve i
søbunden, og vi kan leve af hurtigt strømmende vand. Vi
kan leve af muld, vi kan leve inde i levende dyr, og vi kan
leve inde i insekter, som lever inde i insekter. Vi arbejder
stadig på Antarktis, og saltvand er heller ikke vores
domæne — begge overlader vi til vore nære slægtninge,
krebsdyrene. Tag det helt roligt, vi forsvinder ikke.

De insekter, der har det skidt — og dem er der mange af
— er de arter, der er knyttet til oprindelige økosystemer
med vilde processer, systemer med masser af store dyr,
masser af ældgamle træer (døde eller levende, stående
eller liggende), masser af blomster, lort, ådsler, slid,
sandflugt, brand, langsomt udsivende grundvand — alt
det, som I mennesker har fjernet, fordi det er upraktisk.
I har omformet verden, så den passer til jeres formål, og
det har I været rigtig gode til. Derfor er mnemosynen
væk, derfor er klokkesnyltehumlen væk, derfor er
sandådselgraveren og eghjorten væk. Det er ikke
harmoni. Det er udryddelse af det vilde.

§3:

§6:

Der er flere arter af insekter i Danmark i dag, end der
var for 100 år siden. Der er nemlig langt flere arter under
varmere himmelstrøg, end der er oppe i det kolde,
isdækkede nord. Når klimaet bliver varmere, følger vi
med, og mange af os er vanvittigt smukke — segl
græshoppe, blodcikade, rødåret hedelibel og stribe
tægen, som er træt af sit navn, fordi den hellere ville
hedde AC Milan-tæge.
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Du kan hjælpe os! Flere blomster er bedre end færre
blomster. Og det hjælper de af os, der godt kan trives i
havernes natur. Men de mange arter, der kræver den
vilde natur med vilde processer … de har altså ikke gavn
af insekthoteller og Vild Med Vilje inde i byerne (men det
er dog bedre end ingenting!). De skal have vild natur ude
i den store natur. Vild natur kræver, at I mennesker
fjerner nallerne og lader naturen være — med græs
sende dyr HELE ÅRET, blomster, lort, ådsler, gamle
træer og naturligt grundvand. Vil du være med til det,
kan du støtte Den Danske Naturfond, som forsøger (og
det er ikke let) at skabe rammerne for vildere,
selvforvaltende natur med masser af insekter.
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Morten DD Hansen er museumsinspektør på Naturhistorisk Museum i
Aarhus og på museets feltstation Molslaboratoriet. Arbejder til daglig med
formidling og kommunikation af biodiversitet og vildere natur, især over for
unge mennesker. Vært på flere naturprogrammer på både DR1 og TV 2.
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Vi, træerne, er umælende væsner. Vi udtaler os ikke.
Vi er. Vi lever. Ikke noget med ”walk the talk” her, vi
hverken går eller snakker, men gror. Vi gror for livet.
Vores væsen og måde at være træer på har været den
samme i millioner af år. Og vi er blevet opfattet som det,
vi er: træerne. Livsgrundlaget for de fleste organismer
på jorden — intet mindre.
Det er derfor lidt af et paradoks, at vi her skal redegøre
for vores værd.
Træer giver plads, jo flere blade, jo mere bladareal,
fordampningsareal, kroneareal, drypzone. Plads til at
dyrke på, bedre vandcirkulation og temperaturforhold,
mere vand og dermed mad til mennesker og dyr. Vi,
træerne, dækker ikke jordens overflade, vi udvider den.
I mennesker kan plante os som skov og høste os som
tændstikker. I kan bruge os til byggematerialer,
redskaber, våben, møbler, tændstikker, papir, stof,
medicin.
I kan spise vores frugter og klatre op i os for et bedre
udsyn. Det vil vi anbefale. Sæt dig godt til rette i et træ.
Gerne i byen. Se ud over landskabet. Hvad ville det være
uden os, uden træer? Et goldt, gråt intet. Vi er arkitek
turens redning, naturens gamle helte.
Og når I bygger huse, der er højere og mere skinnende,
end vi er, så er det os, træerne, der redder jer fra at
brænde op, fordi I kom for tæt på solen.
Vores personlighed er livgivende, luftrensende,
iltgivende, varmegivende og læende, men vi har hver
vores måde at være træer på.
Vi har rødder, bark, blade, sovende øjne og lenticeller.
Splintved, kerneved, vækstlag, bark. Blomster, rakler,
frø, kerner, bær, frugter og torne. Vi er insektbo og hjem
for fugle. Fotosyntese-centraler og økosystemer.
Vi har vist jer vores eksempel her og i landskabet og
beskrevet en tusindedel af vores mangfoldighed.
Gør som os. Bliv ved med at gro. Og når døden indhenter
dig, så lad dit bygningsværk stå til andre, lad dine børn
vokse op og trives med de vandkanaler, som dine rødder
har gravet. Vær tålmodig. Bliv stående. Lad dine rødder
gro, og giv plads til andre levende væsner i din krone.
Indgå i symbiose med andre organismer, og skab
levesteder i din omkreds. Træk næring ned fra luften.
Brug solen som energikilde. Giv skygge og læ, stræk
grenene ud. Vær generøs. Kan det siges tydeligere?

ASK

(Fraxinus excelsior)
Jeg er livstræet, der stræber opad og videre. Mine sorte
bladknopper ligner rådyrets klove, jeg er træet, der
venter tyst i skovbrynet og så pludseligt stryger afsted.
Egnet til fremstilling af pile og årer er jeg som et sværd
og en besværgelse: Fraxinus excelsior, opad, bror, opad.
Jeg har ikke tid til at vente på vinteren, men smider mine
blade med et suk, så de ligger som en lysende gul kappe
for foden af min stamme, en dag hvor du går hjem efter
mørkets frembrud.

BIRK

(Betula pendula)
I sommernatten, som slanke kvinder på vej til fest, et
ægte elvertræ, let, legende, susende og tørstigt. Tør du
klatre op i vores krone, har du en svajende, fejende
udsigt til enge, gran, eg og fyr.

BØG

(Fagus sylvatica)
Jeg spejler min top i bølgen blå, min bølgende krone er
toppen af den nationalsang, du spejler dig i. Jeg har
hundredvis af bøgebørn omkring mig, som vokser
langsomt i skyggen af min tætte, mørke krone. Min
sølvgrå stamme står rank og lysende i skoven. Selv den
hvide algevækst på min stamme lyser i måneskinnet
som hvidguld. Brug mine bog som svinefoder, men bøj
dig for bøgens majestæt. Hvis du planter mig som lille på
et sted skærmet mod blæst og holdt fri for græs, kan du
regne med mig i hundreder af år.

EG (Querqus robur)

Jeg er din langsomme ven. Din evige, egensindige lyse
eg med krøllede ører og lange arme. Mit ved er hårdt,
og min bark er ru, men min krone lader lyset trænge
igennem. Intet under, at jeg bliver brugt til vinduer. Jeg
er en rummelig fætter. Du kan sætte den lyselskende
bøg i min drypzone, og den vil komme op og måske
skygge mig ud en dag. Eghjort, egern, egevikleren og
egeprocessionsspinderen lever af mig og på mig, og i
fade af eg er der i tidens løb lagret tusinder og atter
tusinder af tønder af vin og whisky. Taber jeg en gren
eller to i århundredernes løb, står jeg dog igennem et
helt årtusind.

Catrine Werchmeister

Catrine Werchmeister er cand.mag. i litteratur, forfatter,
underviser i sprog og kommende urban landskabsingeniør.
Arbejder til daglig med at gøre København vildere og
grønnere – for tiden i Ørestad.
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TRÆERNES
MANIFEST

EL

(Alnus glutinosa)
Jeg har flotte rakler og små kogler og viser mig fra min
bedste side på alle årstider. Om foråret lader mine blå
knopper ane, at jeg er et træ med særlige evner for
trolddom. Om sommeren star jeg rank og symmetrisk,
storladen i min lagdelte krone, en opbygning, som bliver
særligt tydelig om efteråret, og som om vinteren viser
en sirligt klippet silhuet, der gør landskabet så smukt, at
dine øjne bliver trukket ud til en lang streg, og du
mærker et sug i maven, bliver svimmel og ude af stand
til at røre dig. Mine jordrødder har en aftale med
jordbakterierne om at samle næringsstoffer fra luften.
Mine luftrødder gør mig til en superhelt, der kan trække
vejret selv i mosen, og i gamle elletrunter brygger
mosekonen sit tågede slør, der lægger sig mildt og hvidt
som opiumsrøg over krig og konflikter.

ELM

(Ulmus glabra)
I troede, vi var helt væk. Men vi er tilbage. Vi er tilbage i
vilde hegn og hække, I skulle bare give os tid, så kom vi
os over elmesygen. Nu er vores grove ru blade her igen,
i den gamle hæk og i den grønne skov. Endnu tør ingen
plante os i byerne. Men vi kommer igen, med vores
stærke ved og næringsrige manna, bare vent og se.

FYR

(Pinus spp)
En varm stikkende fyr. Jeg vokser i højden og bredden
og udsender min harpiksduft i alle vindens retninger.
Jeg kan blive høj som et hus eller krybe som en slange
på klippegrund.

GRAN

(Picea spp)
Julestjernen i toppen. Stedsegrønne nåle strikker en
stikkende kjole af forventningsglæde. Gaver og gran.
Hjerter og kerter.

HASSEL

(Corylus avellana)
De bløde runde blade passer til egernet. Mine blomster
springer ud, som pink rumvæsner i det tidlige forår.
Raklerne hænger i lysegrønne bundter. Hahahassel,
hegn, historier, hasselnødderne sprængfyldte med
energi. Efterårets gave.

HYLD

(Sambucus nigra)
Heksetræet hyld hilser fra underverdenen med hvide
blomster og lillasorte bær. Skrøbelig og let ser jeg ud
med bløde grene og grønlig bark. Jeg kan vokse i toppen
af gamle stynede træer, i tilstoppede tagrender og
kaotiske hegn. Hyrderne skar fløjter af mine hule grene,
nu gror judasører ud, og vinden hyler i min krone, der
stritter som en kost.

LIND

(Tilia spp)
Vores blodrøde skud står som en glorie omkring
trækronen og holder landskabet sårbart og varmt, selv
om vinteren. Engang var vi overalt i skovene. Nu får vi
plads i byernes komprimerede jord, mellem biler og
stabilgrus. Vi danner kongelige alléer og bliver beskåret, så vores grene kommer til at ligne gartnerens
gigtplagede hænder. Vores blade er hjerteformede, og
vores blomster fortryller bierne og gør byen til en duf
tende have. Og når honningduggen klistrer din forrude
til, så er det paradisets glemte pragt, du tørrer væk.
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NAUR

(Acer campestre)
Træernes svar på Askepot. Et blødt og blidt træ, som
kan bruges til næsten alt. I hegn og hæk i skovbryn og
langs kyster eller i midterrabatten. Jeg kan klare det
meste og gør min pligt på en legende let måde. Ingen
ved, hvorfra jeg egentlig henter mine kræfter årring
for årring.

PIL

(Salix spp)
Overleveren, det er mig. Jeg bliver ikke gammel, men
dør alligevel aldrig. Genopstår i en ny vinkel og kan
klare oversvømmelse, tørke, vind. Stævn eller styn mig
igen og igen. Barken er gul, grøn, rød og brun. Grå og
furet, hvis jeg får lov at stå. Gæslingerne bløde og blide.
Smidig midje. Brug mig til at finde vand, flette en kurv,
eller lav en hule, der pludselig slår rødder og får
grønne blade.

POPPEL

(Populus spp)
Jeg er bare et træ. Populært og god til læ. Sæt mig
mellem høje graner, og vi fletter os sammen til en varm
striktrøje til din mark. Balsampoplen er mægtig og
velduftende. Bævreaspen altid i vigør og sender sine
fodfolk ud overalt. Vi gror lige i vejret. Dvæler ikke ved
noget, heller ikke livet. Vores ved er blødt og egner sig
til avispapir og småbørns snitterier.

ROBINIE

(Robinia pseudoacacia)
Vi kommer sydfra og østfra. Vi bliver plantet i byerne,
for vores lette løv lader lyset strømme ind i lejlighederne,
og vores hvide blomsterklaser dufter af de varme lande.
Og bierne suger nektar fra dem, og de tykke duer spiser
vores indtørrede frugter om efteråret. Hvis robinie
kvoten er opbrugt i din by, så breder vi os ubemærket i
motorvejsrabatter og på glemte byggegrunde, og du kan
ikke gøre for det: Selvom vi er eksoter og slet ikke
hjemmehørende, elsker du vores lette løv og yndefulde
stammer.

SPIDSLØN ÆR

og
(Acer psuedoplatanus og Acer platanoides)
Vi er træernes marmor. Vores hvide, hårde ved bruges
til musikinstrumenter og finere møbler. Vores blomster
er som ægte fyrværkeri på forårshimlen i skriggrønne
og sarte lyserøde farver, men når vores blade folder sig
ud om foråret, ligner de balletdanserinder, i grundige
piruetter med hænderne over hovedet. Vores frugter er
små helikoptere, og selv i efteråret er vi skovens divaer
— de varmgule og kraprøde blade gør det til en fryd at
vandre blandt vores brede, flot svungne stammer. Med
vores håndformede blade skubber vi jer blidt mod en
erkendelse: Det er flot at gro.

TAKS (Taxus baccata)

Vi ved det godt. Vi skræmmer menneskene. Vi bliver
forvist til kirkegårde og glemte hjørner i parker. Eller
formklippet til hække og figurer, en fugl, et egern, en
snegl, der skjuler, hvem vi egentlig er. For vores egen
form ligner et ludende, sørgende og rugende væsen.
Vores dunkle nåle minder jer om alt det, I helst vil glemme, og stiller du dig tæt ved stammen på en taks, kan du
opleve en stilhed, som drager dig. Vores ved, nåle og
røde bær er dødeligt giftige — og brugt i små doser
kan vores gift slå kræften i din krop ihjel.
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DET
PRIVATE
ER VILDT

Kvindebevægelsen gjorde det private politisk i 70’erne. | I dag skal det private være vildt. Vildt som i en ny
overskrift for måden, vi som ejere af parcelhuse, kolonihaver eller altankasser skal tilgå den jord, vi har
indflydelse på. Vi skal genforvilde, fordi den vilde natur mangler plads. Fordi dem, der er en del af det vilde, er
på vej væk. De har det svært, de hjemmehørende planter, fugle, insekter, padder — men også planteæderne og
rovdyrene, de nataktive og dem, der er på færde i morgengryet. Forskerne taler om arternes forsvinden, en
massedød i samme omfang, som da dinosaurerne uddøde for 66 millioner år siden. Massedøden betyder, at
livsformer forsvinder i et uhørt højt antal, fordi de ikke længere kan finde plads til at være her. Du opdager det
først, når de ikke længere kan ses eller høres. Tavsheden og fraværet efterlader et tomrum i det komplekse
økosystem, de engang var en del af. Hver art, der uddør, er en tråd fra fortiden, resultatet af komplekse
evolutionære forbindelser, hvis liv her på jorden nu slukkes som et lys i kælderen. | Om det er byens parker,
grøftekanterne eller Nordeas nye hovedsæde i Ørestaden, så er det vilde på dagsordenen. Vi ser det udfoldet
i tv-programmer med Bonderøven i Hjørring Kommune, der energisk forsøger at involvere de lokale borgere
til at genforvilde deres matrikler; i miljøministerens nationale dyst om at finde landets VILDESTE kommune;
i gør det selv-bevægelsen vildmedvilje.dk, der åbent lægger viden og ideer frem til, hvordan man selv kan
indrette sin have anderledes. En ny, national bevægelse er i gang, hvor både du og jeg skal genforhandle flere
grænser på én gang: mellem, hvad der er vores private jord, og hvad der er fælles natur; mellem naturen
defineret i forhold til, hvad vi mennesker synes, og hvad der er naturens egen kraft.
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Selv er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, hvad naturen
vil: Den vil gerne være vild. Måske grænsende til det
punkt, at der ligefrem er tale om kærlighed. Ja, den
ligefrem elsker det vilde, fordi den her på flest
mulige niveauer skaber plads til flest mulige livs
former. Det er, som om alt i den stræber efter at
være vild, sammensat og fuld af forskellighed. | Hvis
du er i tvivl eller tænker, at naturen er vild med en
karseklippet plæne og en firkantet busk, så besøg
den forladte by Pripyat inde i den militære zone
omkring Tjernobylværket, hvis atomreaktor eksploderede i 1986. Undervejs i byvandringen befinder du
dig på et tidspunkt blandt store træer. Det er det
tidligere stadion, hvor græsplænen er sprunget i
skov. Fra den trimmede, velordnede sportsplæne til
et vildnis i flere etager. Træerne vokser overalt i den
mennesketomme by. På tagene og op igennem asfaltens sprækker. De er jordens urbefolkning, dem, der
kom lang tid før os — og som i sidste ende også vil
komme efter os. | Når naturen er overladt til sig
selv, eller vi blot holder op med at blande os, så
udfolder den en nærmest manisk lystbetonet energi,
hvor den gror ud over det hele, indtil et underjordisk
netværk af svampe en dag æder træernes rodsystemer, eller et dyr kommer på tværs og stopper deres
fremfærd. I deres frie tilstand indretter økosystemerne sig, stræber efter en vildskab, en slags
ud-over-det-hele-væren, og samtidig opstår der en
balance mellem alle aktørerne, som viser sig over
tid. Dyb tid, vel at mærke. Dyb, langsom tid, der
først rejser sig som en bølge af forandring, årtier
efter vi har overladt naturen til sig selv. Dyb tid er
tid på en anden skala end hverdagens sammentælling af minutter og timer. Dyb tid er jordens rotation
rundt om solen mange gange, en langsom tid, der
ikke tilhører os mennesker, men det kosmos, hvori
kloden har været milliarder af år undervejs, før vi
kom på banen. Dyb tid er evolutionens mangfoldige
skabninger, det har taget millioner af år at frembringe. Hvis vi skal placere den menneskelige civilisations tid i den skala (ca. 10.000 år), vil det svare til,
at vores tid er lige så tynd som lakken på toppen af
en flagstang. | Det private er blevet vildt politisk,
måske endda politisk vildt. Vi — alle os, der vil det
vilde — jager det, fordi vi gerne vil stå i forbindelse
med det vilde, kunne indskrive det i vores identiteter
som individer, jordejere eller arkitekter og byplanlæggere. Det vildes ankomst til vores land og det liv,
vi lever, vidner om noget nyt. En ny grænseflade er
opstået mellem os som naturens betvingere og et
andet liv, noget, der kunne sættes fri og slippes løs,
hvis vi vil. | Grænsefladen har både en indvendig og
udvendig side, går igennem både vores kropslighed
og den underliggende jord, som holder os oppe.
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”Men det ser grimt ud!”, hører du din nabo udbryde.
”Skal I ikke se at få klippet det græs! Det ligner lort!”
Stemmen kværner derinde i skallen på dig. ”Er de
ved at gå fallit? Blive skilt? Har de slået sig på flasken? Nu falder prisen på huset! Og de trækker os
andre med ned!” | Det er her, pengeværdierne og
deres magt over os sætter ind. Det koster noget at
være den første, der er vild med vilje. Men hvis vi
tager diskussionen over hækken med hele vejens
beboere og i fællesskab revurderer vores værdier
for, hvad der er pænt og ordentligt og skønt, så er

Indvendig har vi det vilde i os som rester fra vores
evolutionære forhistorie. Jeg har både haleben og
hår på brystet fra dengang, min urfader var en primat i den dybe regnskov og havde pels. 98 % af min
dna har jeg til fælles med en chimpanse, så der er
evolutionær kontinuitet mellem mig og resten af den
vilde dyreverden. Ja, 25 % af min dna har jeg til fælles med et træ, så også her kan vi begynde at tænke
over ligheder og forskelle. Jo mere vi kigger efter, jo
mere opdager vi vores egen dybe sammenhæng med
resten af den naturlige verden. | Og det vilde er
uden for mig som den erindring, der ligger gemt i
jorden om en fortidig fri eksistens, før vi kom med
vores pløjemaskiner og bulldozere og planerede alt,
så vi kunne bygge parcelhuse og indkøbscentre. En
fri eksistens, hvor en mangfoldighed af arter levede
side om side i hver deres økologiske niche. Danmark
alene har haft 50.000 naturligt hjemmehørende
arter, men mange af dem er blevet sjældne, truede
eller er helt uddøde, fordi vi har tilladt verdens mest
intensive landbrug og samtidig bygger boliger og
lægger asfalt, hvor de holder til. | Men omvendt ved
vi også nu, hvordan vi genforvilder. Altså tilbagefører den ensrettede natur til dens vilde tilstand ved
at genskabe de fysiske betingelser for naturens
udfoldelse. | De vilde værdier, der kommer med det
vilde som overskrift for det private, åbner en ny
zone, hvis grænser vi skal til at genforhandle med
både os selv, den bedre halvdel, børnene, naboen,
ejendomsmægleren, banken — og i sidste ende det
politiske system, der skaber de fælles spilleregler og
rammer for vores omgang med hinanden og naturen. Genforhandlingen kredser om følgende spørgsmål: Hvor meget kan vi genforvilde vores private og
offentlige arealer, så de bliver beboelige for ikkemenneskelige væsener og livsformer? Hvor meget
vildskab fra naturens hånd kan jeg — og vi som
samfund — rumme? | I denne nye vilde zone opstår
der konflikter, fordi der er værdier på spil. Livsværdier, pengeværdier og samfundsværdier. Det vilde
kommer med nye værdier, der udfordrer og sætter
spørgsmålstegn ved vores normer for ’den pæne
have’. En vild natur i privaten er ikke en pæn plæne,
men højt uslået græs; det er kviste og kvas, der bliver liggende, måske stablet op som et hegn; en gammel træstamme, der forrådner; en bunke løst henkastede sten; et sumpet område nede i det skyggefulde
hjørne. | Livsværdien på spil her handler om at give
plads til ikke-menneskelige livsformer: alt fra insekter, jordbier, biller og salamandere til hjemmehørende planter. Det er at være generøs over for livet
som helhed. | Fra et klassisk ordensæstetisk synspunkt er det en ’uordentlig’ have. Rodet og selvgroende. Men fra et livsfilosofisk perspektiv handler
det om at værdisætte det som positivt: at der er et
’andet’ liv i haven, fordi vi giver plads til livsformer,
som også er en del af den natur, der hører til på
disse breddegrader.
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der tale om en ny normalitet. Hvis vi værdisætter
den vilde have som positiv, er det den, der sælger. |
Men hvorfor er det vilde fantastisk? Først og fremmest fordi det vilde betyder liv i alle mulige skalaer.
Fra mikroorganismer over larven til solsorten, der
bygger rede. Det vilde er fantastisk, fordi det vender
tilbage til os som muligheden for en intens sansning
af verden: fra musvittens metalliske fløjtesang til
humlebiernes summen til blomsternes mange farver. Det vilde er fantastisk, fordi vi lærer at forstå
samspillet mellem naturens elementer igen: betydningen af vand, store sten, højt græs og dødt træ for
det biologiske liv. Det vilde er magisk, fordi det giver
os et glimt af den dybe tid, hvorfra vi er opstået og
har udviklet os: en vild verden, hvor et utal af arter
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levede side om side, menneskearten blot en ud af 8,4
millioner mulige. | Vi skal med andre ord gøre det
vilde til en ny positiv livsværdi. Vi skal ville det vilde.
Men hvad sker der, når viljen til det vilde gennemstrømmer samfundet som helhed? Som når Danmarks vildeste kommune skal kåres? Når lavbunds
jorde udtages og tilbageføres til eng, mose og
sumpområder og dermed giver mulighed for, at
storken og viben kan vende tilbage? Når Den Danske Naturfond opkøber landbrugsjord og omdanner
den til vild natur? Det er her, det vilde bliver til en
samfundsværdi, der rejser et vildt spørgsmål: Hvor
vild kan Danmark blive?
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Kataloget her er et rum for en slags tankens teater,
der udspiller sig i dialog med udstillingen. Hver skribent er en stemme, der taler ind i et eller flere af
udstillingens fire rum. De tre indendørs og genforvildelsen af parken ved museets indgang. Jeg ser for
mig et teaterstykke, hvor aspekter og dimensioner
ved det private er blevet belyst og sat ind i forskellige historiske sammenhænge. Fra vores private
data i den digitale overvågningstidsalder, til det private rum i hjemmet og endelig til parcelhusejerens
private have. Det historiske blik på det private viser
os, at det, vi går og tror om det private, har udviklet
sig over tid. Blot vi ’tilføjer’ en smule dyb tid til vores
betragtninger, et par hundrede år fx, ja, så var alt
anderledes dengang. Fra måden, vi boede sammen
på, til, hvordan vi levede af jorden. Det samme gør
sig gældende for synet på vores private haver og den
måde, vi går til dem. Også de kan indrettes anderledes, hvis vi vil. | To tekster skiller sig ud i mit teaterstykke for tanken, fordi jeg har inviteret en biolog
og en urban landskabsingeniør til at skrive manifester på vegne af insekter og træer. Hvis vi virkelig
skal forstå og leve med det vilde, bliver vi nødt til at
lære at se verden fra sidstnævntes perspektiv. Vi
bliver nødt til at kunne indtage et ikke-menneskeligt
synspunkt. Se, hvad det vilde selv vil. Det er her, at
det private virkelig bliver vildt.
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