
  

Kreativitet som krystallisering, eller: 

Lappeløsningens triumf i »Den store bagedyst«  
 
Af Hans Lind 
 
 
»Den spiral her, den kan jo drille virkelig meget«. 

Pantefogeden Pia taler til kameraet, men hendes opmærksomhed er rettet mod en 
hvid gummiform med to orange geléspiraler med smag af Aperol. Formen kommer lige 
fra køleskabet. Har geléen nået at størkne? Slipper den, kommer den ud i ét stykke, når 
hun vender formen på hovedet? Pia fjerner filmen. Hun skal kun bruge én af 
geléspiralerne: Den er den altafgørende prik over i’et på hendes Aperol Spritz-tærte, som 
er toppet med Cava-mousse, flødebolleskum med Aperol-smag, blomster og isomalt, og 
som indeholder en frangipane med friske appelsinbåde. En overdådig sommertærte. Men 
det skal den også være, for den er hendes bidrag til den afgørende udfordring i det første 

afsnit af den nye sæson af »Den store bagedyst«: Mesterværket. Mesterværksudfordringen 
er den sidste af tre discipliner, deltagerne altid prøver kræfter med i bagedysten. Det er 
her, de for alvor har mulighed for at vise deres tekniske og kunstneriske evner som bagere 
i fremførelsen af et mesterligt bagværk, de har udtænkt hjemmefra.  
 Det er nu, det gælder. Hun fjerner filmen, vender den hvide gummiform på 
hovedet, forsøger at løsne den første spiral. Det er et skrøbeligt, uregerligt materiale, gelé. 
Spiralen slipper ikke formen: 

»Hvis det er, at den ikke kommer ud – og det gør den her ikke, kan jeg se – så kan 

man godt skære den op i små hakker og så lægge den ud. Det ser også pænt ud«. 
Gør det? Som seer har man svært ved at tro på Pias forvisning om, at den 

finthakkede geléspiral kommer til at tage sig lige så godt ud på tærten, som hvis den 
havde været i ét stykke. Heller ikke den næste slipper formen. Hun griber kniven, plan B.  

»Ja, men det er selvfølgelig skide irriterende, fordi den er jo rigtig flot med den 

spiral på, så det er lidt ærgerligt, men det er der ikke noget at gøre ved. Sådan er det«.  
Dommerne ser bekymrede til, mens Pia samler en bunke af orange geléstykker på 

toppen af sin sommertærte.  



  

 
Tråden 
Det er muligvis ikke ordet kreativitet, man umiddelbart kommer til at tænke på, mens 
man betragter Pia skrabe stumperne af sin Aperol-gelé sammen på sin tærte. Det er i hvert 
fald en handling, som ikke passer ind i den definition af kreativitet, vi almindeligvis bliver 

præsenteret for i »Den store bagedyst«: Farverigdom, overraskende 
smagssammensætninger, storslået design og så videre. Ikke desto mindre er Pias forsøg på 
at redde sin tærtepynt en yderst kreativ handling, som tilmed tjener til at nuancere vores 
gængse forestilling om, hvad kreativitet egentligt er.  

I kreativitetsforskningen skelner man nogle gange mellem en stor og en lille 
kreativitet. Kreativitet med et stort og lille k. Den store kreativitet knytter sig til en 
romantisk opfattelse af menneskelig skabelse. Det er den kreativitet, som går forud for det 
storartede kunstværk, den banebrydende idé. Den lille kreativitet derimod hører hjemme i 
hverdagen og beskriver de uanselige frembringelser, de små løsninger på dagligdagens 
problemstillinger. Sådan groft sagt. 

Man kan også se forskellen på disse to syn på kreativitet som forskellen mellem 
innovation og improvisation. Det gør blandt andre antropologen Tim Ingold. Set som 
innovation vurderes den kreative handling ud fra sit produkt, mens den fra 
improvisationens synsvinkel vurderes ud fra sin proces. Ingold selv er fortaler for det 

improvisatoriske syn på kreativitet. I artiklen »The textility of making« (2010) kritiserer 
han den såkaldt 'hylomorfiske' model for kreativitet, som bygger på en udbredt 
forestilling om, at det kreative individ overfører et stof (hylos) til et materiale (morf). For 
eksempel bygger bagedystens mesterværksudfordring på denne tankegang: Deltagerne 
har en idé til en kage udtænkt på forhånd, som de fører ud i livet. Men dette er en 
bagvendt forståelse af den kreative handling, skriver Ingold. I virkeligheden skal 
kreativitet forstås som en generativ proces, en fortsat forhandling mellem tanke og 
udførsel, idé og materiale. Idéen ændrer sig, eller den opstår, i mødet med materialet. 
Materialet har sit eget liv. 

Ingolds pointe om materialets agens i tilblivelsesprocessen gør sig i høj grad 

gældende i »Den store bagedyst«, hvor deltagerne hele tiden udfordres af materialernes 
genstridighed, deres egenrådighed: Geléen driller, moussen skiller, karamellen brænder 
på. Vi kan ikke forudse dette møde med materialet. At skabe handler derfor om at følge 
med, skriver Ingold, det er en rytme. Den kreative proces følger vævningens princip. Han 



  

runder meget sigende sin artikel af med denne pointe: Måske findes nøglen til forståelsen 
af skabelsens ontologi i en tråds længde. 
 
Krystallen 
Hvornår får Pia den idé, at hun kan hakke sin geléspiral i stykker og på den måde redde 
pynten til sin tærte? Det er selvsagt ikke noget, hun har planlagt, det er i bedste fald en 
plan B. Jeg vil gerne tro, at idéen opstår lige dér i øjeblikket, hvor hun opdager, at 
geléspiralen ikke lader sig løsne fra gummiformen, og de første løsrevne stykker af 
Aperol-gelé viser sig. Det er selve stumperne, den oprindelige idés ruin, der giver hende 
en ny indskydelse, og scenen viser i den forstand en idé blive til. Held i uheld. Der er dog 
noget ved den måde, hun siger det på, der tyder på, at hun har prøvet det før. Måske fik 
hun idéen sidste gang, hun forsøgte sig med en lignende geléspiral derhjemme? Uanset 
hvor, om det er i bagedyst-teltet eller i Pias eget køkken, så vælger jeg at tro på, at idéen er 
opstået i situationen, i mødet med den drilske gelé.  
 Det efter min mening fineste billede på en idés tilblivelse finder man hos en 

sovjetiske psykolog Lev Vygotskij. I en artikel kaldt »Imagination and Creativity in 

Childhood« (2004) beskriver han det kreative indfald som en krystallisering. Kreativitet er 
en krystallisering af forestillingen, det vi også kalder fantasien, skriver han. Fantasien er 
kreativitetens grundstof: Vi forestiller os hele tiden nye ting, og når det forestillede 
omsættes til en form for handling, er der er tale om kreativitet. Disse krystalliseringer sker 
hele tiden. Det er dråber i den kollektive kreativitets anonyme ocean. I Vygotskijs 
udlægning af kreativitetens væsen er det at være nyskabende altså ikke noget, der er 
forbeholdt en udvalgt skare af genier. Faktisk, understreger han, er størstedelen af alle 
opfindelser skabt af ukendte opfindere og kollektive processer. Også langt de fleste kager, 
som optræder i »Den store bagedyst« er opfundet af ukendte bagere eller er blevet til over 
tid og af forskellige hænder. 
 Den kreative handling, krystalliseringen, sker altså hele tiden. Det er en 
grundlæggende del af det at være menneske eller bare at være til. Mennesket er jo ikke 
ene om at frembringe former, som Inger Christensen har bemærket i flere af sine essays 
om digtekunsten. Mennesket frembringer ord på samme måde som en plantestængel 
sætter blade, frosten frembringer isblomster på ruden, en marguerit danner frø. Også for 
hende er det at skrive, den kreative (sprog)handling, en art krystalliseringsproces. Hun 
formulerer det sådan her sidst i essayet »Silken, rummet, sproget, hjertet« (1992): »Ordet 



  

har i princippet den samme kemi, som skal til for at sætte krystallisationsprocesser i 

gang«. 
 Den iturevne gelé har den kemi, som skal til for at sætte krystalliseringen i gang for 

Pia. »Det må jeg opgive«, siger hun, da hun ikke kan løsne geléen fra formen, men i 
virkeligheden giver hun ikke op – hun giver form til noget nyt.  
 
Tærten 
Som den står der på bedømmelsespodiet, er der er faktisk noget krystallisk over bunken af 
orange geléstykker på Pias tærte. Tre spidser af størknet isomalt i midten. Lilla og gule 
blomster omkranser den på samme tid glitrende og blævrende overflade. Det er en smuk 
tærte. Og dommerne roser den. Den ene dommer, dessertkokken Markus Grigo, 
anerkender endda den alternative løsning: 

»Du lavede din gelé, så kunne du ikke få den ud af formen, og derfor er du jo nødt 
til at tænke i løsninger. Og det har du gjort: Du har hakket den, du har kommet den på – 
og det ser faktisk lækkert ud«. 

De skærer et stykke af kagen. Vi ser et nærbillede af snittet: Den orange gelé står i 
skarp kontrast til den kridhvide Cava-mousse, den lysebrune mørdej. 

»Jeg elsker den«, siger Markus efter første bid.   
 Tærten er dog ikke nok til at vinde Pia titlen som ugens mesterbager, som går til 
gymnasieeleven Mia, hvis utraditionelle majstærte er pyntet med gyldne, karamelliserede 
popcorn. Det er i sandhed et originalt stykke bagværk. 

»Jeg har aldrig smagt noget lignende, det har jeg altså ikke«, erklærer Markus.  
Måske er Aperol Spritz-tærtens udseende heller ikke lige så nyskabende som den 

kunststuderende Frederikkes tærte, hvis form er inspireret af abstrakte former og 
malerklatter. Hun har endda selv designet og svejset tærteformen. Dommerne er i hvert 
fald dybt imponerede, da de ser den malerklatformede bergamottetærte overhældt med 
grøn glaze, der matcher citrusfrugtens skal, og pyntet med grene af isomalt og blomster.  

»Det er bare æstetik på et højt plan«, som konditor Katrine Foged Thomsen 

udtrykker det. »Så simpelt, som det nærmest kan blive, og så står det bare her, og man 

tænker… kunstværk, altså!«  
 Pias Aperol Spritz-tærte er hverken udseendemæssigt eller smagsmæssigt ligeså 
nyskabende som disse to tærter. Alligevel bidrager dens tilblivelsesproces med en 
tiltrængt nuancering af kreativitetens væsen til et program, hvor dette begreb bruges i 



  

flæng og alt for ofte henviser til en enten plat eller dybt romantiseret opfattelse af, hvad 
kreativitet er. Tærtens tilblivelse giver et indblik i, hvordan rigtig mange idéer i 
virkeligheden opstår. Som sociologen Richard Sennett har bemærket, har vi en tendens til 
kun at tænke på det at skabe noget som en kreativ proces – men i virkeligheden er det at 
reparere noget også en kreativ handling, et led i en krystalliseringsproces. Det er ofte i 
reparationen, at vi lærer genstanden allerbedst at kende, hvilket kan lede til helt nye idéer. 
Den hakkede gelé er en vaskeægte lappeløsning, men det er mere end det, det er også en 
ny idé. Og en god idé, viser det sig.  

Pias tærte er lappeløsningens, den lille kreativitets triumf. Den lærer os ikke bare 
noget om bagerhåndværket, men noget om kreativitet generelt, og om det at skrive for 
eksempel. Den lille kreativitet tilbyder en mere omsorgsfuld, mindre ærefrygtindgydende 
forestilling om det at skabe. Skabelsen sker. Dermed vender vi tilbage til Inger 
Christensens filosofi om at skrive: I essayet »Tilfældighedens ordnende virkning« (1994) 
skriver hun, at forfatteren kan overvinde sin angst for at skrive ved at betragte den lethed, 
hvormed frosten får isblomster til at skyde frem på ruden eller kiwiens frugtkød 
omklamrer sine kerner. Den slags fænomener skal ikke ses som forbilleder, men som 
genkendelsesbilleder, pointerer hun. For i bund og grund handler det om det samme: 
Krystalliseringen foregår med samme lethed som isomalt forgrener sig, en plantestængel 
sætter blade og ord fortsætter ud i sætninger. 


