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love alleys fysiske manifestation forsvandt fra Viby Mark den 20. august 2011. 
Tekstvejen, kunstværkerne, tårnet – års arbejdsindsats og utallige timers tanker, blev 
fjernet stykke for stykke i løbet af én lang dag. Men fortællingen om love alley lever 
videre i værker og dokumentationer. love alley var en sprække mellem virkelighed og 

drøm – en drøm om at realisere et sted, hvor vi kunne have det godt sammen. Men love alley var også kritisk og undersøgende i sit forsøg på at afdække 
ideer og mønstre i vores livsformer.  Alle disse tanker findes stadig og lever videre bland andet i denne avis.

Det tredelte projekt:  
På den ene side og på den anden side

“På den ene side og på den anden side” er et kunstprojekt, som  
undersøger og diskuterer boformer. Projektet baserer sig på flere  
års undersøgelser af et nyanlagt boligområde i opbygningsfasen. 
Projektet vil stille spørgsmålstegn ved vores boligformer, hvad 
hjemlighed er, og hvilket indhold forskellige boligformer og bolig
områder giver. Projektet er delt op i tre kunstprojekter, som til
sammen favner en undersøgelsen af måden, vi lever på. 

love alley (2007-2011) Et eksperiment med 36 deltagere, som  
bliver inviteret til at skabe og diskutere en bydannelse i en forstyr
rende, ubrugelig skala, som – ved sin absurde tilstedeværelse, sin 
kopieren af virkeligheden og sin sociale tankegang – undersøger 
tanker og mønstre i vores livsformer. Se side 2-23

nybyggerne (2006-2013) Hvor Marianne Jørgensen undersøger  
et nyanlagt boligområde og dokumenterer processen med video, 
fotos og samtaler med beboerne. (Luftfoto af området ses oven
for). Se side 24-27

Aw! (2008-2017) Projektet baserer sig på skulpturelle former, der 
undersøger og diskuterer boformer med udgangspunkt i Das Un
heimliche. Projektet vil spørge til, hvordan vi bor, hvad hjemlighed 
er, og hvad forskellige boligformer og boligområder betyder for 
“unheimlichhed”. (Det første Aw! ses til højre). Der er 25 deltagen
de kunstnere, arkitekter og skribenter i projektet. Se side 28-47

Marianne Jørgensen

på den ene side og 
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16 år med 
haven i 
marken 
Et kort historisk overblik 

draget til byzone. Jeg har set vores 
område gå fra mark til by, og jeg har 
set gård efter gård blive revet ned for 
at skabe plads til bykomplekser og 
villaområder. For blot seks år siden 
boede vi stadig ved en smal grusvej 
med små stikveje ind til gårdene. 
Fire marker og fire gårde er i stedet 
blevet til et netværk af asfaltveje og 
kloaksystemer, som binder alle de 
nye huse sammen. 

Fra at ligge i landzone på kanten 
af byen er vores gård nu det eneste 
landlige levn i en by, der strækker 
sig ud til alle sider. Med vores Pippi 
Langstrømpe-look udgør vi en be-
tragtelig kontrast til alt det øvrige – 
ejendommen består af stuehus, stal-
de og en mængde selvbyggede skure 
og hegn samt nabo Svends fritidshu-
se, altsammen med det skramlede 
og brugte udseende, som kommer 
af mange års liv i et landligt område. 

Denne nyudvikling af området 
fulgte jeg helt tæt, da bare det at træ-

Det begyndte i det små for sytten et 
halvt år siden i udkanten af Århus på 
Viby Mark. Jeg startede med at gra-
ve et par huller og lave mindre plan-
teforsøg inden for matriklen på En-
gelund, den gamle gård, hvor vi bor. 
Siden udviklede min interesse for de 
store landskaber sig, og jeg fik lov af 
de omkringboende landmænd til at 
indtage stykke efter stykke af deres 
marker. 

De første år var projekterne i mark-
haven håndgravede, men efterhånden 
blev arbejdet så omfattende, at jeg for 
10 år siden fik lov til at låne en gra-
vemaskine af en venlig entreprenør 
Svend Erik. Han har siden har støttet 
alle projekter i markhaven med både 
maskiner, grus, sand og gode råd. 

Arbejdet udviklede sig, og jeg blev 
opmærksom på, at samarbejde med 
andre fagligheder ville udvide mit 
projekt. I kunstprojektet Fourteen 
Takes tilførte filosof Anne Marie Pa-
huus og filosof Henrik Jøker Bjerre 
en udvidelse, der gav mening. 

I 2006 gik entreprenørerne i gang 
med den store byudvidelse på den 
ene side af vores gård. Efter lange 
overvejelser blev jeg klar over, at det 
var noget, det var væsentligt at un-
dersøge, og at det var vigtigt at invol-
vere flere fagligheder i denne under-
søgelse. 

At projektet ville udvikle sig til at 
have over 50 deltagere, havde jeg den-
gang ingen anelse om – heller ikke at 
det skulle strække sig over syv-otte år. 

Vi har levet på kanten af byen i 
mange år, og de sidste otte år er Viby 
Mark stykke for stykke blevet ind-

de uden for huset for at køre på ind-
køb bragte en igennem et inferno af 
jordflytninger. Mange års stille vir-
kelighed blev brudt af brølende ma-
skiner 10 timer om dagen. Jeg optog 
film, der undersøgte hele denne for-
andring og besluttede i 2007 at lave 
det tredelte projekt På den ene side 
og på den ande side bestående af ny-
byggerne, love alley og Aw! 

Projektets idé var at sætte spørgs-
målstegn ved måden, vi bor på, hvad 
det vil sige at være hjemme – hjem-
lighed – og hvilken betydning bo-
ligformer og boligområder får for 
“uheimlich-hed”. To af de tre del-
projekter, nybyggerne og love al-
ley, er nu blevet afsluttet, mens Aw! 
er ved at blive etableret som et pro-
jekt, der skal stå som et markant 
symbol på vores hjemlige og uhjem-
lige måder at leve på.  

Marianne Jørgensen

Her lå markhaven før –  haven med love alley og øvrige værker blev fjernet i 2011. Området er på billedet ved at blive planeret til fodboldbaner. 

elsker, elsker ikke /projekt lavet i markhaven/2003.

love alley d. 20. august 2011.

Anne Marie Pahuus holder foredrag om kærlighed i hjerter-
ne. Hjerterne er en del af projektet fourteen takes /2004. 

Kampvogn kører: En del af projektet fourteen takes/2004. 

Vores gård i 2005 hvor 
Moesgård Museum har 
lavet arkæologiske un-

dersøgelser af området 
inden entreprenørerne 

kunne gå igang. 

I 2005 bliver der  
gjort klar til anlæg-

gelse af veje og  
kloaksystemer. 

Vores hus er her den grønne Ø med den fredede bævreasp.

| Marianne Jørgensen om love alley |
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love alley by Danish visual artist Ma-
rianne Jørgensen was a time-based 
site-specific project that began in 
2007 and ended in 2011. Jørgensen 
has described the project as “an 
experiment in a disturbing and use-
less scale [...] that examines the ide-
as and patterns of our life forms.”1 
The project involved more than 30 
artists, theorists and architects, but 
went largely unnoticed in the Da-
nish public, perhaps because of its 
marginal location and its scattered 
and complex nature. It was situated 
in a small field next to Jørgensen’s 
house on the outskirts of Aarhus, 
the second largest city in Denmark, 
and could in fact be considered her 
back yard or extended garden. In its 
essence love alley adopted the logic 
of the land registry that parcels the 
land into individual lots. Jørgen-
sen divided the small field into 35 
lots each measuring approximately 
three by three meters and ‘donated’ 
the lots to different artists and ar-
chitects, inviting them to make 
with their individual lot whatever 
they wanted. In doing so Jørgensen 
created the curious image of an ur-
ban structure in the process of de-
veloping. The image, however, was 
not just an image although it was 
planned according to the laws of 
the linear perspective with an ideal 
vantage point situated high above 
the surface of the ground. Jørgen-
sen provided access to this ideal 
point through the tall but wobbly 
wooden watchtower that overloo-
ked the construction site. However, 

caused by the rapid process of ur-
banization that took place in the 
neighborhood, in this specific part 
of Viby. This means that you could 
perceive love alley in at least three 
different ways. You could perceive 
it visually through the ideal vantage 
point of the wooden watchtower 
that offered a synthetizing and to-
talizing mapping of the field. Or 
you could perceive it physically by 
actually walking into the miniature 
urban structure and experience it 
bodily while engaging in it in vari-
ous ways. Or you could perceive it 
as mimetic and parodic echo of the 
surrounding topography and its 
transformations, perhaps even an 
act of resistance to these threate-
ning transformations. 

1 Marianne Jørgensen: “Hvorfor love  

alley?”, in: love alley news 2, Viby J: love 

alley press, 2011, p. 3 (my translation).

Rune Gade: “Labor of Love: Con-
testing Normative Urbanization in 
Marianne Jørgensen’s love alley”, 
in: Gunhild Borggreen & Rune Gade 
(eds.): Performing Archives/Archives 
of Performance, Copenhagen:  
Museum Tusculanum Press, 2013.

love alley also became a quasi-real 
urban structure with houses, gar-
dens, flowerbeds, roads, fences and 
walls. Within a short time it took on 
the shape of an urban structure that 
you could move about in. By fol-
lowing the main connecting route, 
which was the ‘love alley’ made out 
of those very words and written in 
asphalt, you could walk through the 
entire site, literally walking down 
the love alley.

love alley thus allowed you to chan-
ge between a distant and panoptic 
view made possible by the ideal van-
tage point from the watchtower and 
a close encounter made possible by 
entering the structure of the minia-
ture city where you very well could 
run into some of the artists involved 
in the project. love alley was both 
flat image and deep reality, map 
and territory, metaphor and the 
thing itself, depending on how and 
where you would situate yourself 
in relation to it and how you chose 
to engage yourself in it. It was very 
literally a construction site that re-
enacted and demonstrated the pro-
cess of town planning, although not 
quite comparable to the town plan-
ning that takes place elsewhere. 
However, love alley was also a reflec-
tion or a heterotopic mirroring of 
something else, something very spe-
cific and real, namely the realizati-
on of local plan number 813 nearby, 
on the other side of the road. love 
alley was reflecting and mirroring 
the changes and transformations 

love alley tårnet, hvorfra en stor del af  
billederne er taget, blev bygget i 2008  
og revet ned i 2011

Sprængning af love alley tekst, 2008.
Asfaltering af love alley, 2009.

Nybyggerområdet, som det ser ud i 2012. 

love alley | Rune Gade, kunsthistoriker |
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20. august 2011 kl. 18.00  
– Jan Danebods mur væltes.

20. august 2011 kl. 14.00  
– vulkanen går i udbrud. 

Gravøl for  
love alley
love alley blev i 2011 indhentet af ud-
viklingen. Ved en omhyggeligt plan-
lagt nedrivning forsvandt kunst-
værker og vejnet fra marken i løbet 
af lørdag den 20. august 2011. Over 
100 tons byggematerialer blev fjer-
net, da kunstværker og vejnet for-
svandt fra marken.

Vi stod selv for nedrivningen – 
med hjælp fra to entreprenører 
med rendegravere. Fra at have rum-
met en miniatureby blev det gamle 
markområde i løbet af 10 timer 
genskabt som mark. Hele proces-
sen blev dokumenteret på video af 
Århus Filmværksted.

Dagen blev en festdag, hvor vi 
fejrede alle de år, love alley havde 
været på marken. Der var taler, digt-
oplæsninger, events, musik og et 
offentligt seminar. Vi drak gravøl og 
spiste love alleys frugter og grøntsa-
ger og de to lam, jeg havde haft til at 
græsse i området.

Nu er området totalt forandret. 
Uden for vores vinduer er der ikke 
eng og marker, men en plan flade, 
som går over i endnu en plan flade 
osv. I sommeren 2013 bliver “Bøge-
skovhus Idrætsanlæg” åbnet på love 
alley-markerne.

I sin yderste konsekvens blev ned-
rivningen et symbol på, at person-
lige initiativer er svære at fastholde 
i en tid, hvor kommunale interesser 
og hurtige løsninger er i fokus. Jeg 
havde i 2006 fået skriftligt tilsagn 
fra kommunen om, at jeg måtte 
arbejde i området, og at der var in-
teresse for, at jeg lavede en park på 
Viby Mark. Men da der i 2010 blev 
nedlagt en foldboldbane ved Viby 
Torv, skulle der hurtigt findes et 
alternativ. Det blev Viby Mark som 
måtte stå for skud. 

Marianne Jørgensen

| Marianne Jørgensen om love alley |

20. august kl. 14.30 – Martin R. Olsens klokkeværksted fjernes af to rendegravere.

Billedet herunder i midten:
20. august kl. 15.00 – Smelteovnen er det eneste, der er tilbage af klokkeværkstedet. 

De to nederste billeder til venstre:
20. august kl. 20.30 – Hygge foran teltet, mens vi venter på helikopteren.
20. august kl. 16.00 – Kim Grønborg, Joaquin Zaragoza, Jens Balder, Andrezej Morks og 
Chris Knight.

Nederst: 22. august – resten af hegnet omkring gården fjernes, undtagen bævreaspen.
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HURRA for Den Trojanske Hest
Kunstprojektet love alley er vel  
afsluttet; de manglende interviews 
er lavet og de sidste artikler er af-
leveret. Et stort fodboldanlæg har 
for længst dækket installationerne  
i love alley, dvs. de rester, som ikke 
allerede var revet ned og kørt bort af 
store gravkøer, bombet itu med dy-
namit, eller fløjet væk af en flot, rød 
helikopter under den store begiven-
hed Nedrivningen af love alley.

love alley er udviklet som en kom-
mentar, et supplement eller et  
ønske om dialog med området ved 
siden af Marianne Jørgensens hus. 
Her udgør de stramme, ensartede, 
arkitektoniske linjer nu boliger for 
mere end 2.500 nye beboere; kvarte-
ret er blevet et hjem og danner ram-
men om en hverdag for familier, 
ungkarle, udearbejdende, pensioni-
ster, udfaldstruede, studerende – og 
hvad der nu ellers udgør et lille sam-
fund (måske der også har sneget sig 
en enkelt kunstner iblandt?).

Umiddelbart kan flere af de ideer 
og tanker, som de enkelte kunst-
projekter i love alley indeholder og 
diskuterer, stadig finde en plads i 
nybyggerkvarteret: Mørkemaskine, 
Pølser på Pløjemark, Nyttehaven, 
Glemselsmonument, Karin Michaelis’ 
eksil, legende børn – og kærlighed, 
ikke mindst. Der kommer altid 
sprækker, et hul, en sensitiv nerve, 

en bolig, som det uforudsete kan slå 
sig ned i og for at det ikke-planlagte 
kan finde sted. Og var det egentligt 
nemmere at finde sprækker i bolig-
kvartererne tid ligere? Måske nok, 
men engang drejede det sig ikke 
kun om sprækker ind til livets store 
spørgsmål, men også om sprækker, 
der skulle lappes, så regn og kulde 
ikke sivede ind.

Så er den berettiget, al den kritik, 
kommentarer og dialog mellem På 
den Ene Side – På den Anden Side? 
Mener vi, ‘os’ der befinder os På den 
Anden Side, at det er politikernes, 
planlæggernes og bygherrers ansvar 
at tilrettelægge vores boligkvarterer, 
så vi ikke selv skal sætte en bænk 
op, hvis vi gerne vil mødes på forto-
vet og have en lille snak? At det er 
nødvendigt at bygge et fælleshus, 
for at vi kan mødes med vores na-
boer? At vores børn ikke kan lege 
sammen, hvis der ikke er en lege-
plads? Er vi blevet så forkælede – el-
ler nærmere apatiske, at vi ikke tror 
på, at enhver kan tage initiativ, hvis 
man oplever, at der er noget, der 
mangler? Har vi, os På den Anden 
Side, mest af alt travlt med at mene, 
at der er noget der mangler? 

Der er 2 væsentlige faktorer, der 
gør den form for kvaliteter, spørgs-
mål og kritik, som love alley stiller 
og fremstiller, påkrævende i forbin-
delse med moderne bydannelse: 

Det er hastigheden og skalaen. 
Udformningen af store bolig-

kvarterer er blevet effektiviseret, så 
de i dag udvikles i et omfang, med 
en hastighed og med økonomisk 
interesse fra store investorer, som 
både chokerer og fascinerer. Nye 
kvarterer bliver tegnet nærmest 
samtidig med, at man går i gang 
med at udføre dem. En ny bydel står 
således færdig og kan tages i brug af 
et større antal indbyggere samtidig 
med, at kvarteret færdiggøres. Her 
skal de finde en form på en ny hver-
dag i et helt nyt område, som stadig 
er én stor byggeplads, og hvor den 
hjemlige kontekst så at sige kom-
mer ind med flyttebilen sammen 
med sofaen, spisebordet, sengen, 
tøjet og køkkengrejet. 

Den form for byggeri er effekti-
viseret på alle niveauer, så der ikke 
findes noget overflødigt, og derfor 
heller ikke efterlader de store mu-
ligheder for at finde ukurante og 
måske utilpassede sprækker, inden 
hele kvarteret er bygget op, og hver 
en centimeter udnyttet og anlagt.

Denne falde-ned-fra-månen-
strategi er udfordrende – og spæn-
dende. Hvor lang tid går der f.eks. 
inden regnorme, muldvarper og rot-
ter har fundet vej fra den ene side til 
den anden side? Før regnvandet har 
lavet render i jorden, som ikke stop-
per mellem de enkelte matrikler, 

men som forener landskabet gen-
nem en forgrening af små vandløb? 
At en hund forvilder sig over På den 
Anden Side, og ejeren kommer hals-
ende bagefter for at høre, om den 
mon er løbet ind på din grund?  
Eller at folk stimler sammen i små 
klynger og snakker, fordi ambulan-
cen har hentet ham den gamle, som 
bor længere nede ad gaden, som 
vist har fået hjertestop midt på for-
tovet, men heldigvis blev fundet i 
tide af ham i den røde Fiat Punto?

Alt andet lige må man sige, at 
man skal være mere end alminde-
ligt hurtig, hvis man skal nå at få  
lavet en sprække, før hele kvarteret  
ligger færdigt hen på en tidligere  
brakmark i Viby J. Og hvad nu hvis 
nogle af de værdier og erfaringer, 
der findes i værkerne i love alley, 
ikke skulle udgøre en sprække, men 
ligge til grund for hele kvarteret – 
lige som ordet love alley skabte hele 
infrastrukturen På den Anden Side? 
Hvis kunstneriske visioner, kvali-
teter og værdier ikke skal kunne 
til føjes bagefter, men istedet være 
med til at forme grundlaget for et 
helt nyt boligområde på 1 kvm?

Marianne Jørgensen peger med 
På den Ene Side – På den Anden Side 
ikke mindst på udfordringen i at 
være den nabo, der skal hilse på 
ikke én ny familie, der er flyttet ind 
i nabohuset på grunden ved siden 

af, men på flere hundrede naboer 
og helt nye omgivelser bestående at 
et nyt vejnet og gadenavne, et land-
skab uden bakker og høje træer, og 
en kommen-og-gåen i baghaven, 
som forstyrrer den ro, der tidligere 
herskede i den tidligere landzone. 

Hvordan opstår godt naboskab, 
en love alley, når vi ikke længere 
kan invitere de nye naboer på kaffe, 
fordi der simpelthen ikke er plads 
nok inde i stuen? Det opstår på én 
eller anden måde – og i mere eller 
mindre grad – af sig selv, men må-
ske kan politikere, bygherrer, plan-
læggere, arkitekter hjælpe det gode 
naboskab lidt på vej, når de plan-
lægger et nyt nedslag et sted – ved at 
sørge for større integration af land-
skaberne, af boligerne og således 
også af beboerne. 

I mellemtiden er der set en  
Trojansk Hest bevæge sig rundt i  
nybyggerområdet. Om den bor i 
kvarteret, eller om den er på besøg, 
er uvist. Nysgerrig er den, kluntet  
og lidt komisk. Hvorvidt den har  
invaderet Den Ene Side, eller den er 
flygtet fra Den Anden Side, melder  
historien intet om.  

Iben Mosbæk Hofstede   

love alley | Iben Mosbæk Hofstede, kunstteoretiker |

love alley set fra sivbrønden.
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Det muliges kunst?  
En kommentar om grænser

et bjerg af jord og en gravko. Og så 
heldigvis Marianne, der med vanlig 
gejst talte den mistrøstige mark op: 
“Vi er en kommentar til den anden 
side, det her bliver godt, bare kom 
igen til sommer, vi afprøver grænser 
her, det er et eksperiment, og det 
vokser hele tiden – og så begyndte 
det hele med en sprængning.”

Jeg lærte siden, at ordene, enga-
gementet, ideerne og forestillin-
gerne om, hvad dette måske kan 
være, afføde og vokse sig til, er en 
lige så stor del af projektet, som de 
værker, der langsomt skød op. Ja, 
altså ikke værker i traditionel be-
tydning, men de lilla kartofler, den 
brummende vulkan, det omvendte 
hus og halmkirken, som alle var en 
del af konceptet. Selv nedrivningen, 
pigegardens marcheren på marken 
og helikopterens mange forgæves 
forsøg på at løfte et hus, blev en del 
af installationen. For i konceptuel 
kunst er det ikke værket, man 
inviteres til at beskue for værkets 
egen skyld. Man inviteres til at tænke 
med og omkring værket, blive en del 
af forestillingen, eller i det mindste 
forholde sig til den.

I den ‘diskuterende billeddan-
nelse’, som Marianne har kaldt det, 
er ordene vigtige. Ord som: love 
alley. AW. Nybyggerne. På den ene 
side og på den anden side. Hjemlig-
hed. Det uhyggelige. Boligområder. 
De andre. Og alle de andre ord, som 
de to love alley-aviser – og nu denne 
– har formidlet. Som hjælp til at 
tænke med, undre sig, involvere og 
måske lade sig provokere. Er det 
disse ord, der er konceptet? Spørger 

Det var nok i slutningen af 2008, 
eller begyndelsen af 2009, at Mari-
anne ringede til mig på kontoret og 
talte længe og meget engageret om 
kunst, hjemlighed, jordsprængnin-
ger og samarbejde på tværs af alle 
faglige skel. Jeg kendte ikke denne 
kvinde, hendes arbejde eller hendes 
mission, men lovede at se på, om 
vi kunne sende et hold antropolo-
ger ud på hendes mark for at undre 
sig professionelt og beskrive, hvad 
de så. Da jeg googlede “Marianne 
Jørgensen” fandt jeg en lyserød 
militærkampvogn og en mængde 
overskrifter om en kunstner, der 
skubber til grænser, som f.eks. i en 
portrættekst på kunstportalen kun-
sen.nu: “oftest er der i Marianne 
Jørgensens værker tale om flydende 
grænser og en interessant blan-
ding af disse tre emner: hjemmet, 
markhaven og aktuelle politiske 
problemstillinger.” (Connie Munch, 
2007).

Jeg fandt desværre ingen antropo-
logistuderende, der kunne få det til 
at passe i deres uddannelsesplan at 
tage på feltarbejde i love alley. Men 
jeg har, som involveret i projektet 
på sidelinien, ofte haft brug for den 
antropologiske undren. For hvad er 
det lige, man skal forklare sine kol-
leger, der har lagt vejen forbi den 
daværende smattede mark i Viby 
på den årlige personaleudflugt? Jeg 
tror ikke helt de forstod, hvorfor jeg 
havde foreslået dette stop på ruten. 
Det regnede den dag, og der var ikke 
meget andet at se end et skur på fire 
pæle, et stort hul, en halv mur, en 
sammenfalden, våd halmbunke, 

man Marianne, vil hun nok svare 
bekræftende, men sikkert også at 
de mange involverede kunstnere 
har kunnet bygge deres egne ideer 
ind. Og disse har da også fået ordet 
undervejs og bidraget med deres 
spørgsmål og svar på, hvad det var, 
der skete på den mark i de tre år, det 
stod på. Men Marianne ville også 
gerne have andres bud på koncep-
tet, og det har hun fået løbende – i 
aviser, til seminarer og på udstillin-
ger. Så selvom vi nu ikke fik et helt 
hold antropologistuderende ud på 
marken til at give deres besyv med, 
har der alligevel været mange med-
ord på projektet. 

Her på falderebet vil jeg bidrage 
med endnu et forslag til koncep-
tet, nemlig grænser. For mig at se 
handler love alley om at udforske de 
muligheder, der ligger i grænser og 
grænseflader. Matrikelkortet sætter 
de geografiske grænser: Her er mit 
hjem, her bor jeg, og herfra får jeg 
min identitet og mine rødder, in-
denfor grænsen råder jeg med min 
hjemlighed, og udenfor er de an-
dre og det offentlige. Derfor er det 
forstyrrende, når en mur trænger 
igennem og ikke respekterer græn-
sen, vi får blandet kategorierne, der 
bliver uorden. Matrikelkortets geo-
grafiske grænser producerer ikke 
kun fysisk veldefinerede områder, 
men også afgrænsede kategorier til 
at tænke med. Hende der med kar-
toflerne må være sådan en slags, og 
ham med den røde sofa en anden 
slags menneske. At bo i en kirke, 
et omvendt hus, med en vulkan i 
baghaven eller i et skur på fire pæle 

tillægges forskellige betydninger. 
Os på denne side af vejen er nok 
anderledes end dem på den anden 
side. Grænser giver identitet og ska-
ber forskelle, men giver også mulig-
hed for samtale og kommunikation, 
for at forholde sig til de andre og 
kommentere på sig selv. Så selvom 
grænser begrænser, så giver de også 
mulighed for at se og at skabe no-
get, som hverken er det ene eller det  
andet, men som befinder sig i en 
gråzone eller på en grænseflade. 

“På grænsen mellem kommunalt 
og kunstnerisk byggeprojekt” er 
love alley blevet kaldt (www.kun-
sten.nu). Man ser det for sig: Det 
er hverken kunst eller kommunalt 
byggeprojekt; det er hverken hjem, 
markhave eller politik. Det er noget 
udefinerbart, midt imellem, både 
og. Som i grænselandet mellem to 
stater, hvor man taler begge sprog, 
og kultur ikke definerer nationale 
forskelle, men er noget helt tredie.

Grænser lyder som et statisk be-
greb, en streg på jorden, en hæk, 
en havelåge eller en hoveddør. Men 
vi erfarer og italesætter dem lige 
så ofte som plastiske: De kan flyde, 
de kan skubbes, flyttes, udvides, 
afprøves, udfordres og overskrides. 
Mon ikke også det er ord, der vil stå 
tilbage efter at den materielle del af 
love alley er forsvundet? Et projekt, 
hvor der blev eksperimenteret med, 
skubbet til og udfordret grænser, og 
dermed skabt et grænseland af det 
muliges kunst?

Med tak for tankevækkende  
samarbejde i love alley. 

Susanne Højlund

| Susanne Højlund, antropolog |

love alley i august 2009 – hvor muren,  
kirken, Hus for det uforudsigelige, Den 
Grønne Ø (Karin Michaelis’ asyl) og hullet  
i a’et  er under opførelse. Det har regnet  
og været hårdt vejr et stykke tid, og Jan 
Danebod har sammen med sit sjak lavet  
et lille opholdsskur, som ses bag muren. 
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love alley  
blev tænkt i 2007,  
sprængt i 2008,  
asfalteret i 2009,  
bebygget 2009-2011 og  
revet ned i 2011. 

love alley 2008-2011 var 
et eksperiment i en forstyr-
rende, ubrugelig skala, 
som – ved sin absurde tilste-
deværelse, sin kopieren af 
virkeligheden og sin sociale 
tankegang – undersøgte 
tanker og mønstre i vores 
livsformer.  

love alley 
Kunstprojektet love alley opstod på 
tegnebrættet i 2007. I perioden fra 
maj 2008 til august 2011 blev love al-
ley realiseret i markhaven med vej-
net og bydannelse i miniature – pa-
rallelt med boligområdet, der vokse-
de op på Viby Mark. Ved at mime by-
planlæggernes arbejdsproces – men 
bruge den anderledes – har love alley 
forsøgt at nå frem til en anden slags 
livsrum ved at modstille anarki og 
tilfældighed med orden og tilrette-
læggelse. 

Som afsæt for hele projektet blev 
ordene love alley sprængt ud i jorden 
i 2008 og derefter asfalteret. love al-
ley opstiller et humoristisk forslag til 
nye måder for anlæggelse af vejanlæg 
og udstykning af grunde – en form 
for personificering af jorden, som 
skriver teksten indefra. Bogstaverne 
dannede vejforløbet i boligområdet, 
hvor der var udstykket 35 matrikler 
på hver tre gange tre meter. En ræk-
ke kunstnere fik tilbudt matrikler-
ne som byggegrunde. I alt deltog 41 
kunstnere, arkitekter, lyddesignere, 
digtere og skribenter i love alley. 

love alley blev i 2011 indhentet af 
udviklingen. Nedrivningen af hele 
kunstprojektet skete i etaper d. 20. 
august 2011. Over 100 tons bygge-
materialer blev fjernet, da kunstvær-
ker og vejnet forsvandt fra marken. I 
2013 bliver “Bøgeskovhus Idrætsan-
læg” åbnet på love alley-markerne. 

Hvorfor love alley? 
Nu hvor love alley er væk, kan man 
spørge sig selv, om det gavnede at 
lave alle disse overvejelser og det 

Matrikel 1 | Hanne Nielsen og Birgit 
Johnsen | “Intruder/ græsset er altid 
grønnere...”

Matrikel: 7 & 8 (2009) | 
Matrikel: 3 & 4 (2010) | 
Matrikel: 1 & 2 (2011) |  
Åsa Sonjasdotter | The Order of Potatoes

Matrikel 3 & 4 | Karin Lorentzen |  
‘Avant-Cour’

Matrikel 5 | Janne Vibsig, Lasse 
Wiingreen, Morten Søegaard og Janus 
Novak. | Pølser på pløjemarken

Matrikel 29 | Rune Thuelund, Rasmus 
Bendtsen og Troels Fløe | Udestuen

Matrikel 6 & 16 | Henriette Heise |  
Mørkemaskine

Matrikel 6 & 8 |  
Grete Aagaard | Prydhaven

Matrikel 9 | M & M (Mathias Sæderup og 
Marianne Jørgensen) | Nyttehaven

Matrikel 10 & 11 | Kerstin Bergendal 
og Torben Schønherr | Hus for det 
uforudsigelige & broen

Matrikel 13 & 31 | Sophus Ejler Jepsen og 
Cecilie Bendixen | Kirken på love alley

Matrikel 12 | Kristine Jensen |  
Et hul i jorden

Matrikel 14 | Signe Vad | Monitering

Matrikel 14 A | Barbara Katzin og Michelle 
Appelros | Skvalderkål og kogebog

Matrikel 15 og ..... | Marie Markman |  
Fugle langs love alley

Matrikel 17 & 18 | Marianne Jørgensen |  
Villavej på hovedet 

Matrikel 19 | Marie Højlund, Morten 
Søndergård, Emil Thomsen |  
Om vulkanen lleya 

Matrikel 20 | Anna Scott |  
Lag på lag i love alley

Matrikel 22 | Martin R. Olsen |  
Klokkestøbning i Århus

Matrikel 29 & 30 | Jan Danebod | Muren

Matrikel 24 & 25 | Sine Bang Nielsen |  
DEN GRØNNE Ø — KARIN MICHAËLIS’ ASYL

Matrikel 33 | Adams og Itso |  
Hus fra Kbh. H. 

Matrikel 26-27 | Fællesprojekt med 
deltagelse af: Christian Schmidt-Møller, 
Marie Højlund, Emil Thomsen, Martin R. 
Olsen, Sophus Ejler Jepsen, Marianne 
Jørgensen, Huset og Papagallo |  
Klokketårn, klokkespil og vindmølle 

Sivbrønden | Rose Maria Wiesner |  
Glemselsmonument

Legepladsen | Rona Dyhr, Liva Bajda 
Østergård,  Daniel Christoffer Christensen, 
Tristan Isak Bendixen og Virgil Bendixen.

enorme fysiske arbejde. love alley rej-
ste mange spørgsmål om begreber 
som institutionalisering, ejendoms-
ret, eget- og fællesansvar og brug af 
randområder, men jeg synes også, at 
vi havde mange svar, fordi selve pro-
jektet var et svar i sig selv. I projektet 
indgik en række arkitektoniske, bil-
ledkunstneriske og økologiske un-
dersøgelser, som diskuterede, hvor-
dan vi bruger vores randområder og 
landzoner. 

Når byen vokser ud over sine hid-
tidige grænser, hvordan sikrer vi så, 
at de nye byområder kan rumme le-
vende fællesskaber og oplevelser – 
på tværs af alder, køn, sociale skel 
og etnicitet? Hvordan etableres et 
intimt og nærværende byområde, og 
hvordan kan man animere til leg, til 
stilhed og til samvær? 

love alley har med sin diskuteren-
de billeddannelse lavet et område, 
som giver mulighed for at gentænke 
byudvikling. Skal vi have legeplad-
ser og et grønt område med bæn-
ke? Skal vi have fælles havearealer 
i stedet for de små haver, der hører 
til i villakvarteret idag? Skal vi have 
en sø? Eller et forsamlingshus og 
en kirke? Har vi brug for eksilhuse, 
så vores boligområder kan åbne sig 
ud mod den verden, som er præget 
af både politiske flygtninge og fattig-
domsflygtninge? Hvor tykke mure 
skal der være mellem de forskellige 
måder at leve et liv på?  

Marianne Jørgensen 2013 

love alley | Marianne Jørgensen |

Sivbrønden
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Intruder
Værket “Intruder” knytter sig til 
historien om en mand, der bliver 
samlet op på en tømmerflåde i inter-
nationalt farvand. Han bærer ingen 
identitetspapirer, og man kan ikke 
fastslå mandens identitet. Historien 
åbner for en diskussion om indivi-
dets integritet i relation til dels en 
national og dels en international 
globaliseret verdensstruktur, og vi 
befinder os i et identitetsløst limbo. 
Tømmerflåden, der er implanteret 
i love alley, spiller identitetsproble-
matikken op mod diskussionen om 
nutidens livs- og boformer. Tømmer-
flåden angiver – modsat matriklen 
– en mulighed for mobilitet på tværs 
af grænser. 

Hanne Nielsen og Birgit Johnsen

The Order of  
Potatoes
Åsa Sonjasdottir sendte i 2009 flere 
kartoffelsorter fra sit projekt A Po-
tato Perspective on: The Order of Po-
tatoes til love alley. I love alley var det 
muligt for de besøgende at indsamle 
prøver af kartoffelsorterne, som sta-
dig eksisterer, men er blevet forbudt 
til kommerciel omsætning, beplant-
ning eller yderligere distribution.

Kartoflerne blev sat i jorden – de 
voksede op – de blev høstet – og så-
dan fortsatte projektet gennem de 
tre år, kartoflerne blev dyrket i love 
alley. 

Åsa var med til den første høst i 
2009, hvor vi lavede en fin kartoffel-
middag til flere af de kunstnere og 
skribenter, der var involverede i love 
alley. Det blev en dejlig aften med 
kogte, stegte og rå kartofler i alle mu-
lige farver og i alle mulige størrelser 

Intruder i love alley 
september 2009.

Billederne til venstre: 
Kartoffelhøst 2010.

Det lille billede:
Kartoffelspire 2010.

Billedet herunder:  
Kartoffelmark 2011.

Flag. 

krydret med et foredrag fra Åsa, som 
satte en diskussion i gang, om hvad 
kartoflen kan, og om hvorvidt man 
kan kriminalisere en kartoffel. 

Marianne Jørgensen

| Hanne Nielsen og Birgit Johnsen / “Intruder / græsset er altid grønnere...” | | Åsa Sonjasdottir / The Order of Potatoes |
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‘Avant-Cour’ 
Ord og begreber benytter jeg som  
en slags værktøjer til at afdække de 
undersøgelser, et værk kan være  
udtryk for.
Hvad nu hvis jeg betegner værket 
‘Avant-Cour’ som en skulptur? 
Så gør den modstand! 
Den er ikke en krop, som frem-
træder med sin fysik. Den er end 
ikke en struktur, der optegner et  
vis volumen. Den agerer omkring 
et hulrum – et materiale, der er 
fjernet. 
Jord, der er gravet op og kørt væk.

På siderne har jeg spartlet beton  
op som organiske, konkave forløb. 
Er skulpturen den membran, der 
adskiller jord og hulrum? 
Eller er betonen skulpturens over-
flade og dermed dens forside? 
I så fald er skulpturen den jord, der 
er bag betonvæggene i hulrummet 
og således i videste forstand hele 
jordkloden. 

Hvad er udenfor og hvad er indeni? 
Er man på indersiden, eller er man 
på ydersiden af skulpturen?
I fænomenologien gør man op med 
den dualistiske opdeling mellem 
sjæl og legeme, mellem bevidst-
hed og krop og mellem subjekt og 
verden. ‘Avant-Cour’ er et lignende 
opgør.
Og hermed stilles et spørgsmål om 
menneskets relation til jorden og 
naturen, som vi kommer fra. Både 
på et konkret og på et symbolsk 
plan.

Giver det jordforbindelse at be væge 
sig under jordniveau – at stå med 
jord til knæene eller midt på maven? 
Det ændrer i hvert fald ens perspek-
tiv og oplevelse af omgivelserne. Og 
man får øje på det landskab, man 
går rundt i.

Hvis vi antager, at skulpturen har 
sit afsæt i en fænomenologisk tan-
kegang, så undersøger ’Avant Cour’ 
relationen mellem menneske og 
jord. 

Værk, omgivelser og menneske 
er komponenter i denne relation. 
Mennesket får, via skulpturen, øje 
på omgivelserne og dermed også  
sig selv i disse omgivelser.
‘Avant Cour’ er en situation!
Den er en bevidst handling:  
En udførelse af et rum, der via et 
skulpturelt formsprog, skaber en 
bevidsthed om vores tilstede værelse 
i verden.
Man kan kalde den en slags ‘ikke-
skulptur’. Den er et mellemrum og 
en forsænkning af græstæppet. 
En rumlighed. 
Et sted.
Det, der interesserer mig, er at man 
kan gå under jordens og græssets 
niveau. Man oplever græstæppet 
tættere på benene, hænderne og 
kroppen, fordi det kommer op i  
siddehøjde og i øjenhøjde. 
Man kan sætte sig på kanten, og 
’Avant Cour’ er, med denne tilgang, 
også et siddemøbel. 

Det hulrum, jeg har gravet ud med 
spade og spartlet op i hænderne, er 
mit beboelsesrum i min tildelte  
matrikel i Love Alley!

Domicilet minder med sit  
organiske formsprog om lerhytter 
og bistadehytter. 
Skulpturen leger med tanken om  
at tage bolig i naturen. Som bolig 
fungerer den i hvert fald ikke som 
beskyttelse mod regnen. 
Den handler mere om tilhørs-
forholdet til jorden. Den henvender 
sig til de dele i kroppen på os, der 
memorerer tusinde år tilbage. 

Karin Lorentzen

Pølser på  
pløjemarken
Pølser på pløjemarken er en lydinstal-
lation, der placerer publikum midt i 
et hjem, hvor de, som en flue på væg-
gen, oplever velkendte dagligdags 
aktiviteter foregå rundt omkring sig. 
Fra stuen høres støvsugning, i køk-
kenet spises der morgenmad, i sove-
værelset redes sengen og på toilettet 
– ja der laves pølser! Det sidste har 
givet værket sit navn. Titlen indikerer 
værkets grundlæggende spænding 
mellem offentlighed og intimitet 
samt ude og hjemme. Publikum 
befinder sig fysisk i et offentligt rum, 
men det de hører, placerer dem i en 
hjemlig privatsfære. Denne uover-
ensstemmelse mellem hvad der hø-
res, og hvad de øvrige sanser oplever, 
stiller skarpt på lydens uafhængige 
evne til at skabe rum og billeder.

Pølser på Pløjemarken er skabt af 
de fire lyddesignere Janne Vibsig, 
Lasse Wiingreen, Morten Søegaard 
og Janus Novak. 

Udestuen
Lydkunstværket “Udestuen” en inter-
aktiv lydinstallation, der via lydlige 
abstraktioner forsøger at formidle 
og diskutere begrebet hjem ud fra 
Susanne Højlunds antropologiske 
an skuelse af hjem som abstrakt og 
paradoksalt. 

Rune Thuelund

love alley

| Karin Lorentzen / ‘Avant-Cour’ | | Janne Vibsig, Lasse Wiingreen, Morten Søegaard og Janus Novak / Pølser på pløjemarken. Rune Thuelund, Rasmus Bendtsen og Troels Fløe / Udestuen
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Pryd
En beretning om hvad der 
skete med Prydhaven.

Noget af sommeren 2010 tilbragte 
jeg i love alley, hvor jeg bankede pæle 
i jorden på matrikel 8. Pælene flug-
tede nøje; de skulle udgøre det ydre 
skelet af Prydhaven, som således 
lang somt tog form.

Det var et møjsommeligt arbejde: 
Save pæle ud og banke dem i jorden 
en ad gangen til alle stod i vatter, og 
efterhånden udgjorde en helhed. 
De mange dage og uger, jeg brugte 
på denne del af projektet, gav mig 
god tid til at opleve stemningen og 
karakteren af love alley, sådan som 
pro jektet fremstod netop disse 
sommermåneder.

Arbejdet på matrikel 8 udviklede 
sig ikke helt i tråd med min oprinde-
lige ide om et deltagerbaseret have-
projekt, men blev en naturlig kon-
sekvens af tiden på det skrå terræn 
og den tætte og fysiske forholden sig 
til stedet, jorden, de andre matrikler 
og værker samt jordstykkerne uden 
for love alley. En langt mere formel 
og stedsspecifik tilgang til det videre 
forløb tog form.

Naturalisering
På jordstykkerne uden for love alley 
voksede det hele mere løssluppent: 
Tidsel, gederams, bynke, mælke-
bøtte og mange andre planter som 
almindeligvis ikke er så kærkomne 
på private matrikler.

Jeg fandt et eksemplar af hver af 
de vilde planter, som voksede der-
ude. Jeg gravede planterne op, fik 
arterne bestemt og flyttede dem ind 
i Prydhaven sammen med forklaren-
de skilte, støttende blomsterpinde 
og en slat vand.

Og som sådan kunne det hele bare 
have lov til at passe sig selv... men 
love alley skulle nedbrydes, og plud-
selig var der en afslutning og en ny 
situation at forholde sig til ... og ja, 
så gravede jeg atter planterne op. 
Denne gang skete forflytningen fra 
matrikel nr. 8 tilbage til alt det, der 
endnu så vildt ud uden for love alley.

Så var der kun Prydhavens form, 
skelet og jordmasser tilbage, som 
bul dozeren nu skulle tage sig kærligt 
af… den samme buldozer, som så 
venligt havde hjulpet til med at fylde 
Prydhaven op med de mange tons 
jord.

På sin egen måde kom der lidt 
balance i tingene, før det hele blev 
udjævnet til en forudsigelig, flad 
fodboldbane. 

– Tidsel, gederams, bynke, mælke-
bøtte er hårdføre, tilpasningsdygtige 
og insisterende planter.  

Grete Aagaard, Århus. 8.2.13

| Henriette Heise / Mørkemaskine | | Grete Aagaard / Prydhaven |
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Hus for det  
uforudsigelige 
Mit bidrag til love alley – er en visua-
lisering af et koncept for et typehus, 
der kan skifte ham og netop derfor 
kan åbne for andre former for fami-
liestrukturer og boformer, end man 
i dag tænker sig, når man bygger ny 
by på bar mark. Det, jeg viser her, er 
basformen, som er en huskrop, der 
efterfølgende kan bygges ud.

Kerstin Bergendal
(citat fra love alley news)

Nyttehaven i love alley 
En køkkenhave på matrikel 9 på ca. 15 m2.

Først blev V’et gravet ud, så fyldt ud med sand, så fyldt med muld. I foråret 2011 blev afgrøderne sat. 
Gulerødder stod i lige rækker, og herimellem stod løg på linie som tinsoldater og holdt med skarp duft 
alle mindre dyr på afstand af de øvrige grøntsager. De tre rækker med porrer stod i toppen af V’et og 
afsluttede nyttehaven ind mod det store offentlige område mellem V’et og Karin Michaëlis’ hus og det 
fredede område med de mange frøer og salamandre.

D. 20. august 2011, til love alley’s Nedrivningsfest, kunne ca. 150 løg, 200 gulerødder  
og 60 porrer høstes og spises. 

M&M (Mathias Sæderup og Marianne Jørgensen)

love alley

Broen 
I byen love alley møder man en forunderlig vej, der på én gang sammenkob-
ler og adskiller. Sort asfalt skærer sig legende gennem landskabet og udgør 
på den ene side byens altomsluttende trafikale hovedåre, mens den på den 
anden side opridser et klart skel, en tydelig grænse, mellem forskellige 
matrikler. Grænser er kendetegnet ved at have to sider. De er steder, hvor 
noget slutter, og noget andet begynder. De er mellemområder, der til tider 
krydses af forskellige typer broer, herunder hæn ge broer, overdækkede 
broer, broer båret af søjler, luftbroer, himmel broer, klapbroer, broer med 
udskåret brystværn. Broen forbinder i sin natur forskellige domæner og 
udspænder en tærskelzone, et metamorfisk hylster, hvor man gennemgår 
en overgang fra én til- stand til en anden på forskellige niveauer.

Torben Schønherr
(citat fra love alley news 2)

| M & M (Mathias Sæderup & Marianne Jørgensen) / Nyttehaven | | Kerstin Bergendal & Torben Schønherr / Hus for det uforudsigelige & broen |
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Monitering 
Billedkunstneren Signe Vad satte 
mellem d. 15. og d. 21. august 2011 
et overvågningskamera op på en 
matrikel i love alley. Hele den sidste 
uge og frem til dekonstruktionen af 
love alley, kunne man via internettet 
på internet-udstillingsstedet Torpe-
do18.dk følge med i livet i love alley 
live. Moniteringen kunne desuden 
følges live på en monitor i vinduet 
hos Istedgades Boghandel. Tænk, 
hvis overvågning blev vendt om og 
brugt til at inspirere i stedet for at 
mistænke... 

Signe Vad

Villavej på hovedet 
Villavej på hovedet var tænkt som en 
omvendt genskabelse i love alley af 
to af de huse, der er blevet bygget i 
Nybyggerområdet. Kun det ene af 
husene nåede dog at blive opført – 
eller hvad det hedder, når huset er 
bygget i et hul i jorden og med tag-
ryggen nedad. Her stod det ene hus 
som en simpel trækonstruktion he-
le vinteren 2010-11. I den følgende 
sommer blev murstenene stab let, 
og den ydre form af villaen stod fær-
dig i juni 2011. Under Nedrivningen 
to måneder senere blev huset bru-
talt skrabet op af jorden af en rende-
graver. 

Det andet hus i Villavej på hovedet 
skulle være en rekonstruktion af et 
sort hus på Engelundsvej. Dette om-
vendte bygningsværk blev aldrig re-
aliseret, men jeg har tegningerne af 
huset. Så hele Villavej på hovedet kan 
anlægges – en anden gang, et andet 
sted.  

love alley

Villavej på hovedet blev 
i 2o1o blev lagt i jorden 
som træstativ. Dernæst 
blev den muret op af 
murerne Richard og Erik.

Villavej på hovedet 
stod færdig i midten 
af juni 2011.

| Signe Vad / Monitering | | Marianne Jørgensen / Villavej på hovedet |
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Pyroklastiske 
strømme
En pyroklastisk sky eller strøm er be-
tegnelsen for en glødelavine, hvor 
det vulkanske materiale triller ned 
af siderne ofte med op til 700 km/t 
og en temperatur op til 1000° C. Om-
fanget kan variere mellem nogle få 
hundrede kubikmeter til mere end 
tusind kubikkilometer. Et pyrokla-
stisk vulkanudbrud består oftest af 
to dele: Den underste del er sten og 
klippeblokke, mens den øverste del 
er aske, der blander sig med luften. 
De varme luftarter og høje fart ned 
ad bjergsiden gør dem meget farli-
ge. For eksempel blev byerne Pom-
peii og Herculaneum i Italien slugt 
af et pyroklastisk udbrud af Vesuv i 
år 79 med store tab af menneskeliv. 
I juni 1997 blev 20 mennesker dræbt 
på Montserrat i det Caribiske Hav. Et 
stort gastryk kan blive op bygget, og 
pludseligt kan trykket udløses. Lava-
en kan blive til skum, og et nuée-ar-
dente udbrud består af gasser, lava-
dråber, størknet lava og sidesten. 
Denne blanding er tung, og vil rutsje 
ned ad skråninger og rive alt med sig. 
Det skete på øen Martinique i 1902, 
hvor byen St. Pierre blev udslettet på 
under ét minut, med 26.000 dræbte.  
Efter at gassen har forladt ildskyen,  
vil resterne samles til ignimbrit. Nuée-
ardente er oftest voldsommere end 
pyroklastiske strømme. 

(Wikipedia)

 
Vulkanen Ileya går i udbrud den 20. august 

under nedrivningen af love alley.

| Marie Højlund & Morten Søndergård & Emil Thomsen / Om vulkanen Ileya  |
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love alley lost – take a stroll down memory lane

er volden, der afslører terrænsprin-
get, der var engang. Intet spor af love 
alley. Under sneen på boldbanen 
stritter græsset, som det kun kan på 
en nyanlagt, homogen plæne. Træk-
ker på smilebåndet, er et før og ef-
ter, der ligner noget nær at gå fra en 
løvemanke til en skaldet isse med 

som rullende skyer, dukker love al-
ley op igen, ikke i ét stykke, men som 
småbidder, fragmenter, et pusle-
spil. Ingen bestemt rækkefølge, in-
gen orden. Det er ikke det endelige 
værk, der dukker op, men proces-
sen, hele vejen undervejs, gravema-
skinen og efterladte fodspor af snav-
sede gummistøvler, hold op hvor var 
der meget mudder, vindbidte kinder 
efter en dag i marken, hjertevarme 
hos det hav af mennesker, der blev 
involveret.

I min erindring har værkerne grup-
peret sig, vel et hukommelsens for-
søg på at skabe orden i noget, der 
virkede til tider kaotisk og hulter til 
bulter, en efterrationalisering. Alle 
de forskellige tilgange til love al-
ley, dem der forholdt sig til stedet 
og konteksten, dem der udelukken-
de forholdt sig til selv, ordenes på-
virkning af tilgangen og processen, 
love alley’s skala som miniatureby, 

i Århus, Sine Bangs Karen Michae-
lis’ hus, Sophus Ejler Jepsens Halm-
kirken samt Adam og Itso’s vogn til-
sammen en miniature by. Det var 
ude- og inderum, der forholdt sig til 
kroppen, hvorfor det er de konkrete 
ophold her, der skaber erindringen 
fra denne del af love alley. Et hvil på 
trappen ned til Martins halvt-under-
jorden-hus, komplet med duften af  
termokaffe og lyden af transistorra-
dio, en pause, et ophold. Marmela-
demadder i solskin på Sines ø, kir-
ken i forfald, en presenning der blaf-
rer og skurvognens lukkede rum, jeg 
har taget i håndtaget, for hvis nu... 

Som løsrevne månelandinger, lå 
Hanne Nielsen & Birgit Johnsens 
“tømmerflåde” og Henriette Hei ses 
Mørkemaskine, strandet på en kor-
tere eller længere visit. Værker med 
deres eget univers, mon de har sat 
spor nye steder, fundet sig andre 
sammenhænge? Marie Markmans 

del af en helhed understreger, at 
der ikke er noget, der opleves uden 
sin kontekst, det er her love alley mi-
mer og diskuterer de nyudstykkede 
parcelhus kvarterer. Parcelhuskvar-
teret med huse, hække og veje ud-
gør som love alley et metaværk. Vi 

love alley er gledet ind i erindringen, 
har opmagasineret sig selv som ned-
tagne huse, skulpturer, murbrok-
ker, kuriosa. Var det en kærligheds-
historie, en flirt? 

Hvad skete der i love alley? Tilbage 
står aviserne, filmene, modellerne, - 
Marianne Jørgensens metaværk.

Puddersneen har lagt sig over mar-
ken, et hvidt dække, der strækker sig 
plant mellem Huset, Jernbanen, det 
halvfærdige Klubhus og Volden. Det 

hårtransplantation, sirligt afklippe-
de totter græs i lange lige rækker. 

Hvad havde jeg forventet? Stolpe-
huller, efterladte murbrokker, et 
aske aftryk som i Pompeii? Nej, en 
tom ølflaske, en murerbalje, en 
glemt rulle snor og en halvtom kaffe-
kop ville have bragt deja-vu, men 
her står jeg, underlig indeni, tomt, 
koldt, råt på en vinterdag. Hvorhen 
forsvandt det uregerlige, frirummet 
og mødestedet for værker af vidt for-
skellig karakter. 

Det er togets susen forbi, der væk-
ker mig, i een rytmisk, glidende be-
vægelse kommer og går det, hvis jeg 
nu bare lukker øjnene; langsomt, 

begreberne at bo og bosætte sig. 
Det var en fastsat ramme, en alvor-
lig byggelegeplads, åben for fortolk-
ning.

I begrebernes erindringsbox lig-
ger Kerstin Bergendahls huse og 
Torben Schønherrs bro, der forhold-
te sig til hinanden og vejens lille ska-
la. I al deres enkelhed, rå, kantet i 
beton og et bueslag i stål, skød de sig 
op af jorden gennem ukrudtet, som 
ren form, vækkede genklang. Enkel-
heden åbnede for fortolkning og as-
sociationer, en fysisk manifestation 
af begreberne “hus” og “bro”.

øverst på bakken dannede Mar-
tin Richard Olsens Klokkestøbning 

“Fugle” slutter sig til her, finurligt  
ændrede de plads undervejs og 
skabte forventninger om forandring 
og rakte ind i både love alley og det 
nyudstykkede parcelhuskvarter. 

Forbundet med hinanden, stedet 
eller konteksten, lå Jan Danebods 
Muren, Morten Søndergårds, Marie 
Højlunds og Emil Thomsens vul-
kan “Ileya” og mit eget værk Lag på 
lag for toppen af y’et, Kristine Jen-
sens spejlbassin i o’et havde samme 
karakter af tilhørsforhold til love al-
ley. Værker, der konkret var formet 
af omgivelserne og love alleys præ-
misser, men i udførelse forblev ab-
strakte. Om ordene love alley – kær-
lighedsstien – naivt og ubevidst for-
mede tankerne, ved jeg ikke, men 
jeg kastede mig i bogstaveligste for-
stand i armene på den præmis, at 
Jan Danebods mur gennemskar min 
matrikel. Tilgangen blev tilbagevi-
ste  tilnærmelser, provokation, en 
tango. Lag på lag opstod ud af præ-
misserne for love alley og muren. 
Der blev flirtet i love alley – nok til at 
være en kærlighedshistorie.

At erindringen har grupperet, orga-
niseret, skævvredet billederne fra 
love alley, ændrer min forståelse af 
love alley fra at være en række løs-
revne værker, til at fremstå som det 
metaværk Marianne Jørgensen ind-
fangede i sine videoer samt udgi-
velserne af love alley News. love alley 
havde ikke været interessant uden 
mangfoldigheden i bidragene eller 
det samlende greb metaværket ud-
gør. At værkerne erindres som en 

kan arbejde på at skabe spænden-
de, smukke og individuelle boliger, 
men friheden til forandre og ny-
tænke findes ikke i den enkelte ind-
kørsel, det er umuligt at gøre sig fri 
af den øvrige bebyggelse og den fast-
låste struktur, som planen for en ud-
stykning udgør. Gad vide hvad der 
ville ske, hvis man ændrede bare 
ganske lidt på mellemrummene, 
der hvor vi mødes, går ud på vejen, 
læner os over hækken, kigger langt 
op i himmelen. Er der mon plads til 
det uforudsigelige og foranderlige i 
en helt almindelig hverdag? – En tur 
ned af memory lane har sat tankerne 
i gang. 

Anna Scott

love alley | Anna Scott / Lag på lag på lag i love alley |
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Klokkestøbning
i Århus

Marianne har inviteret os til at 
deltage i et kunstprojekt. Er klok-
kestøbning kunst? Er det kunst at 
bygge et værksted?

Jeg skal støbe 4 klokker med erfa-
ringer, blandt andet hentet i Indien. 
Da love alley værkstedet skulle op-
føres på den bare mark, kunne det 
være sjovt at se, hvor primitivt og 
billigt det kunne gøres. Hvor mange 
brugbare materialer jeg tilfæl-
digvis kunne finde i de nærmeste 
omgivelser.

Selve værkstedet: Blev et nostal-
gisk grubehus, gravet ca. en meter 
ned i jorden, som forskellige værk-
stedsbygninger var det i vikingeti-
den. Det gjorde dem lune og lette at 
opvarme. Også dengang kunne de 
være blevet brugt til støbning.

Så Marianne gravede et hul på 
2×3 meter, svarende til mit lille 
grundstykke. Hun gravede også 
drængrøfter, sikkert ridende på sin 
lille turkisblå gravemaskine, for der 
var vand og mudder i massevis. Hos 
nabo Svend fandt vi alverdens gam-
le materialer, brædder, tagplader, 
mursten m.m., som kunne bruges 
til både vægge og tag. Så blev det ef-
terår og hård og kold vinter, så vide-
re byggeri måtte vente til sommer.

I jorden under love alley, viste 
der sig at være en masse dejligt blå-
ler!! På sit lager havde Marianne en 
mængde papmachemasse  =  papir-
fibre fra et tidligere projekt. Dette 
blandet i leret med knust tegl, giver 
et stærkt og porøst formmateriale. 
Skelettet til huset blev lavet af købte 
lægter og skruer. Godt med ovenlys 
fra nord, og genbrugsvinduer mod 
syd og øst. Dør i begge ender. Plus 
en lille kakkelovn. Så lavede jeg et 
arbejdsbord, en drejebænk og 4 
kegleformede aksler som formene 
blev drejet op om, således at de kun-
ne bankes ud tilsidst. De blev drejet 
liggende på siden.

Klokkeprofiler, af både yder- og 
inderside af klokkerne, blev teg-
net og skåret ud i lakeret masonit, 
pasmærker, i både drejebænk (tap) 
og profiler (hul), da de skal flyttes 
mange gange frem og tilbage! Når 
kernen, af først groft og så finere og 
finere lermasse (ler, papmache, sig-
tet knust tegl) er tør, drejer man det, 
der skal blive den endelige bronze-
klokke, op i margarine blandet med 
stearin, så tilpas blødt at man kan 
dreje i det og hårdt nok til, at det 
ikke smelter i sommervarmen.

Alle 4 klokker har tekster, lavet 
af små papbogstaver dyppet i mar-
garine og smeltet på. En klokke til 
hver person i Mariannes familie. 
Dernæst lægges yderformen af ler 
på . Først et fint lag penslet på. Så 
grovere og grovere – mange lag, ca. 
5 cm væg tykkelse, som skal tørre 
ind imellem. Der forstærkes med 5 
cm store stykker brændt tegl. Og så 
mere ler. Og ståltråd rundt om til-
sidst. Og selvfølgelig et indløbshul 
og udluftningshul i hver. Indløb sad 
i slagkanten, da det her var mest 
praktisk, men bedre hvis det havde 
siddet i ophænget, kronen.

Værkstedet blev udvidet med et lille 
halvtag af presenning, holdt oppe af 
lægter. Da det var for upraktisk og 
brandfarligt at støbe i grubehuset. 

Værkstedet set indefra. 

Værkstedet set udefra.

Leret er gravet op på marken og sorteres. 

En af Klokkerne drejes op i margarine 

Klokkerne forstærkes med små stykker mursten. 

Natarbejde i love alley – mursten knuses til småstykker.

Diglen som bestemmer ovnens størrelse.

Ovnen mures op. 

Broncen løber fra ovnen via kanalen ned i støbeformen.

Den færdige ovn og huset. 

Klokkerne bankes ud af lerformen. 

Broncen smeltes i ovnen ved 1150 grader. 

| Martin R. Olsen / Klokkestøbning i Århus |
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Natarbejde hvor klokken stemmes. Rensede klokker parat til lydtjek.

Smelteovnen blev muret op, uden 
om en 20 liters smeltedigel med 
aftapningshul nederst på siden. 
Muret og isoleret med ler/halm . 
Mellem digel og væg, en håndsbred-
de, så man kan reparere, rense og 
male nyt ildfast ler på indersiden af 
ovnen før hver støbning. I bunden, 
under smelte diglen, fingertykke 
huller ned til en luftrundgang, som 
med en gammel Nilfisk støvsuger 
skal blæse temperaturen i trækul-
lene op på de ca. 1200 grader.

Ovenpå et røg- og gnistfang/skor-
sten af først en gammel trillebør, 
så en olietønde og til sidst et lille 
skorstensrør, foldet af en gammel 
tagplade. Det hele holdt på plads af 
ståltrådsbarduner, så det ikke blæ-
ste omkuld. Under hver brænding, 
blev der løbende isoleret yderligere 
med påkastet vådt ler/ halm. For at 
der ikke skal udbryde brand. Det 
hele blev nærmest rødglødende.

Diglen og ca. 200 kg genbrugsmetal 
+ tin (klokkemetal er ca 80% bronze 
og 20 % tin) havde jeg med hjem-
mefra. Om morgenen før hver støb-
ning, lige ved siden af smelteovnen, 
i en løst opmuret murstensovn, 
smeltes margarinen forsigtigt ud 
af de knastørre klokkeforme, derpå 
brændes i ca. 4-5 timer op til ca. 500 
grader, der fyres med kosangas og 
en ukrudtsbrænder. Når de er klar, 
slæbes de forsigtigt ned i et gravet 
hul ca. 1,5 m. fra smelteovnens 
udløb. Og der pakkes og stampes 
jord omkring, så eventuelle revner 

i formen ikke udvider sig og lader 
bronzen flyde ud. En kanal af mur-
sten leder fra udløbet af ovnen til 
indløbet i form. Udluftningshul 
adskilles med lille mur.

Bronze, skåret i mindre stykker, 
og afvejet (1 kg margarine  =  10 kg 
bronze) lægges i diglen. Mange pro-
blemer med at finde et låg, der ikke 
knækkede eller smeltede, så der 
ikke blev fyldt for meget trækul ned 
i bronzen, til sidst brugte vi et styk-
ke ildfast keramikplade. Foran er 
en stor fyråbning med en opvippelig 
tynd metalplade for. Først tændte 
vi kullene, som skal være trækul, 
da de ikke efterlader den mindste 
aske. Stenkul ødelægger hurtigt 
mellemrummet med en nedsmeltet 
slaggemasse. Det har jeg prøvet en-
gang! Efter en del indkørings- og fy-
ringsproblemer, fik vi efterhånden 
varmet det hele op til smeltepunk-
tet, med fare for at hele værkstedet 

Først efter den sidste støbning 
fandt jeg ud af, hvordan det kunne 
have været undgået: Udtapnings-
hullet skal skærmes med et tag af 
ildfaste fliser, så ikke trækullene 
lægger sig derned, og diglen skal 
være helt dækket af et låg. Man 
skovler jo hele tiden mere på. Men 
ja – lyd er der da i dem. Og selve 
overfladen er fin fin.

Marie Højlund og Emil Thomsen 
lavede en fin lille melodi, Papagallo 
lavede teknik.

Og bedst af alt: Ingen kom til 
skade.

Og jeg har vist endelig fået min 
pyromanagtige lyst styret med hen-
syn til bronzestøbning. Det tog ca. 
5 måneder og 2 somre at lave dem. 
I uhyggeligt dejligt selskab med de 
øvrige deltagere! Og 2 minutter for 
nedrivningsfolkene at smadre hele 
lortet. 

Martin R. Olsen

brød i brand. Ca. 60 kg gril trækul til 
hver støbning. Ca. 2-3 timers fyring. 
Som at fodre et sultent damploko-
motiv tror jeg! Sophus Eiler Jepsen, 
Thue Trofod, Peter Olsen og Jan 
Danebod hjalp med hver en støb-
ning. Hver gang stor tvivl om det nu 
var smeltet og varmt nok. Så slog jeg 
den ildfaste prop ind med en lang 
jernstang, og bronzen væltede ud 
og ned i formen. Det var en ret risi-
kabel del af processen, for bronzen 
sprøjtede ud som fra en vulkan, og 
vi måtte hoppe og springe. Wow – 
en slags bronzestøberorgasme – en 
frydefuld lettelse.

Efter støbning skal klokken bankes 
ud af formen og gøres ren, alt over-
flødigt metal skæres af.

Og der skal slibes og slibes og 
stemmes og stemmes. Desværre 
kom der alt for mange slagger med, 
som dannede hulrum i bronzen. 

love alley

Muren  — er et arrogant projekt uden samvittighed, uden 
evne eller lyst til at indgå kompromis, uden samarbejdsvilje eller 
anden form for mæglende kommunikation. Det er projektets dis-
kurs at være i opposition til sin omstændighed, på forskellige præ-
misser, som materiale, støbt i beton. Som imitation af noget gen-
kendeligt. En mur med alt hvad det indebærer, ligegyldigt hvad jeg 
lægger i det, fordi jeg alligevel ikke er herre over, hvad betydning 
det har for andre. Den skærer en linje igennem noget og indikerer 
derved noget nyt, noget andet. Trods dens arrogance er der i love 
alley’s logik lagt op til murens præmis som en positiv forudsæt-
ning i den sammenhæng, man vælger at indlæse den. 

(citat fra love alley News 2)

| Martin R. Olsen / Klokkestøbning i Århus |

| Jan Danebod / Muren |
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Storm Nielsen, der om Svendborg 
udtalte, at der ikke var det hus i 
byen, han ikke kunne bryde ind i. 
Men han gjorde det ikke. Han var 
blevet litterær. Nu bor forfatteren 
Tom Kristensen i Karin Michaëlis’ 
hus Torelore, hvor han p.t. skriver 
sine erindringer. (…) En sømand, 
der gik i land og blev maler, John 
Walentin, købte en del af Karin Mi-
chaëlis’ store have, hvor han slog sig 
ned i et træskur og oprettede Thurø 
Museum for Kunst. Helt nede i 
bunden af den tilgroede have, der 
rummer flere sjældenheder, bl.a. 
et tulipantræ, ligger den beskedne 
bygning, der rummer den lille sam-
ling malerier af pæne navne.”

“Og så lukker han op for herlighe-
derne: Midt i træhuset står en rytter-
statue i gips – det er hunnerkongen 
Attila af Anne Marie Carl Nielsen. 
Ved siden står et vældigt hoved i 
sandsten, hugget af Yan Kai Niel-
sen. Det er et syrealistisk ansigt, og 
der gror en vældig pegefinger oven 

Efter otte års eksil i Amerika, vender 
Karin Michaëlis i 1946 tilbage til 
Thurø. Uden penge er hun nødsaget 
til at sælge sine fire grunde ved Bir-
ke Allé. Jorden, træhuset og laden 
til venstre for alleen sælger hun til 
billedkunstner John Walentin Odin 
for 5000 kr. 

Til samme pris sælger hun grun-
dene på den anden side og det til-
hørende træhus til amtslæge Malte-
sen, der på det tidspunkt også ejer 
Torelore, Karin Michaëlis’ første 
hus på Thurø.

“Velkommen til Danmark”

ud af hjerneskallen på det. (…) Den 
hele samling bærer bræg af indfald 
og temperament. Den er stuvet 
sammen i en ruf i et sommerhus, 
der indvendigt ligner en lade. Bil-
lederne [af bl.a. Kirsten Kjær, Niels 
Hansen, Hagedorn Olsen. red] dæk-
ker her væggene så tæt som brosten 
dækker en gade. (…) Verdenskunst 
er det jo ikke – men det er kunstglæ-
de ud af al magt. Man ser det jo nok 
bedst, når man kommer ind i det 
andet sommerhus, hvor Walentin 
selv bor. Her er dagligstue, atelier, 
soveværelse, og køkken i eet! Denne 
stue vrimler af billeder, bøger og 
tegninger. På vægge, stole, hylder og 
under senge og skabe er der male-
rier, aviser og udklip. Selv maler han 
lange serier og malerier. Der lugter 
af olie og terpentin.” 

Under denne overskrift fortæller Karin Michaëlis, i en aldrig udgiven artikel, hvorledes  
hun indrettede sig, for at kunne huse de mange gæster der søgte tilflugt hos hende på 
Thurø, både før og efter Hitlers magtovertagelse i 1933. Hun skriver: “De to gæstehuse 
bestod blot af en mindre firkantet stue, med lille altan foran, diminutivt soveværelse og 
køkken bagved, og endnu et nødvendigt udehus bagerst, med adgang kun udefra. Det 
tredje gæstehus, – oprindelig en lade med loft, – lod jeg oppudse med malet bræddegulv 
lagt i mønster som parquet, og fore mod vind og vejr med nye vægge, som Niels Hansen og 
Kirsten Kjær prydede med hastigt malede, eventyrlige, palmeskove og andre exotiske me-
sterværker. Desuden stod der en afstøbning af Bonnesens “Barbaren til Hest” med et par 
afhuggede menneskehoveder dinglende fra saddelknappen. (…) Hvert af gæstehusene var 
beregnet til én gæst og udstyret med grejer, så han ikke blot kunne sove og arbejde dér,  
men også selv, om han lystede, lave sig en kop kaffe eller the.
 Da jeg var vant til, trods min såre beskedne husførelse, at have mange udenlandske  
gæster, er det klart, at de tre småhuse sjældent stod tomme længe af gangen. Således  
mindes jeg at have huset russeren Ilja Ehrenburg og hans ven fra Paris, begge med koner, 
Alexander Berkmann, den østriske skribent Maria Lazar med datter, amerikanerinden  
Agnes Smedley, Betty Nansen og Storm N. på samme tid. Der var ikke kedeligt på  
Thurø dengang!”

(“Velkommen til Danmark”, udkast til artikel af Karin Michaëlis, Randers Lokalhistoriske Arkiv.)
 

Thurø, matrikel 31, 1956-1992.  
(Kort og Matrikelstyrelsen)

Thurø, matrikel 31, 1908-1956.  
(Kort og Matrikelstyrelsen)

Thurø, matrikel 31, 1883-1908.  
(Kort og Matrikelstyrelsen)

Thurø, matrikel 31, 1848-1883.  
(Kort og Matrikelstyrelsen)

Thurø, matrikel 31, 1810-1848.  
(Kort og Matrikelstyrelsen)

Et af Karin Michaëlis’ gæstehuse, nu 
Birke Allé 6, Thurø, 1932. (Foto: W. Niel-
sen, Randers Lokalhistoriske Arkiv.)

Birke Allé 6, 2013.  
(Foto: De nuværende ejere.)

Foto af Thurø Museum for Kunst  
fra en af de fotokopierede artikler.  
(foto: Ukendt.)

Det lille gæstehus fjernes fra matrikel  
24-25 på love alley og jordvolden, for-
met som Thurø, jævnes sidenhen med 
jorden. Nedrivning af love alley, 2011.

Baghaven, Birke Allé 5A, 1981.  
(Foto: De nuværende ejere.)

Den gamle del af huset på Birke Allé 3, 
2013.

Karin Michaëlis’ store have på ma-
trikel 31, udstykkes således gennem 
årene i flere mindre dele, og det 
sorte gæstehus ligger nu på matri-
kel 31ø som udgør Birke Allé 6. 

I 1960 bygges den røde tilbygning 
i mursten. Huset bliver derefter 
brugt til frugtlager, fodboldklubhus 
og siden til privat bolig.

I 2011 sælger Hr. Skovgård, efter 
at have ejet huset i en menneskeal-
der, det for 1,3 millioner. På grund 
af husets dårlige stand planlægger 

de nye ejere at rive det ned i 2014  
og bygge nyt. 
Ejerne af Birke Allé nr. 5A har i de-
res baghave en mur bevokset med 
vedbend. Den siges at gemme ende-
væggen af Karin Michaëlis’ gamle 
lade, der blev ombygget til gæstehus 
for siden at ende som Walentins 
museum for kunst. Ejeren af nr. 3 
har bygget videre på et af de gamle 
gæstehuse, der efter Karin Michaë-
lis’ tid var Walentins hjem og ate-
lier. Begge ejere ligger inde med en 
lille bunke fotokopierede artikler 
om Walentin og hans museum. Des-
værre er der hverken nævnt dato, 
skribent eller udgiver. Til gengæld 
fortæller de således: 

“Thurø var jo Karin Michaëlis’ para-
dis. Hun prægede øen med sin per-
sonlighed og sine mange ideer. Her 
kom sære mennesker, forfatteren 
Bert Brecht husede hun, hvis hjerte 
var så stort. Hendes gæstfrihed om-
fattede også den løsladte stortyv 

| Sine Bang Nielsen / DEN GRØNNE Ø — KARIN MICHAËLIS’ ASYL |
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1 kg jordskokker – 
skrælles og skæres til
1-2 løg – i tern
2 fed hvidløg – hakkes
2 æbler – i tern
vand
en dusk timian
hvidvin
fløde
salt, peber og sukker
smør

Smelt smør, kom løg, hvidløg og 
timian i, svits til løgene er blanke. 
Kom jordskokker og æbler i og 
tilsæt ca. 2 dl hvidvin.
Lad det koge op, dæk så med vand, 
læg låg på og lad det koge til alle 
dele er møre, ca 15-20 min. Tag 
gryden af blusset, hæld størstedelen 
af vandet over i en anden beholder, 
som gemmes

Brød med nælde og vejbred

½ pakke gær (25 gram)
3 dl vand
3 dl kærnemælk
3 tsk salt
1 tsk sukker
200 g hakket vejbred
1 dl vejbredskapsler tørret

Urtebagte grønsager

Beregn ca. 200 g grønsager per person
gulerod, løg, porre, kartoffel og fennikel
vask og skyl jord væk, hvis kartofler og 
gulerødder ser rimeligt pæne ud behøver de 
ikke at skrælles

skær grønsagerne ud i passende stykker ca 1,5 
cm tykke kvarte.
fenniklen må godt beholde toppen, den som 
ligner dild lidt
hak løvstikke og timian groft

læg grønsagerne i et ildfast fad, kom olie, salt 
og peber over og vend i urterne
bages i ovn ved 180° ca. 30 min.
kom evt. lidt parmesan over og bag de sidste 
5 min.

Råstegte jordskokker med timian  
og syltede løg

1 kg jordskokker til 4 personer
som hovedsagelig kulhydrat til måltidet 
200-250 g pr person

Skræl jordskokkerne og del dem i to,  
hvis de er små og fire, hvis de er store
vend med salt og peber ca. 2-3 tsk  
og 5-6 kviste timian

Steg i olie til de har fået god farve og er lidt bløde 
inden i (mærk efter som med kartoffel)
derefter kom lidt syltede løg over (uden væske), vend 
rundt og server

Syltede løg

Brug 2-3 løg, gerne rødløg
skræl dem og del dem i halve, snit i 
både
tag en lille gryde frem, kom  
!!25 dl (2,5dl)

lys eddike i, 250 g sukker, 50 g groft 
salt, 2 laurbærblade og ca. tre sorte og 
tre hvide peberkorn.
kog op til salt og sukker opløses og 
hæld det over løgene.
køles af

Skvalderkålspesto

50 g skvalderkål – friske små skud er bedst
40 g mandler
40 g fast ost (gryére, primadonna og lign)
saft fra ½ citron
1-2 fed hvidløg
salt, peber og en knivspids sukker
olie til konsistensen passer (ca. 2-4,5 dl)

Kør alle ingredienser sammen med stavblender, 
start med kun lidt olie og hæld på efterhånden 
indtil konsistensen er god

Brændenældepandekager

3-4 dl hakkede brænde nælde 
blade
3 æg
150 g mel
½ liter mælk 
½ tsk salt
1 spsk sukker
en ½ vaniljestang
100 g smeltet smør
2 spsk olie

Blancher nældebladene,  
dryp dem af og hak dem fint.
Bland mel, æg, salt, sukker, 
vanilje. Kom melet i lidt efter 
lidt. Kom smør og nælder i. Steg 
dem brune på panden

Blend med stavblender til 
konsistensen er glat, kom fløde i 
(vælg selv hvor stor del kogende 
vand/fløde du vil have i forhold til 
smag og fedt). Smag til med salt 
og peber, tilsæt også en knivspids 
sukker. Kan dekoreres med timian, 
små friske æbletern og blomster

og nødder i. Kom majsmel i. Kom lidt af 
hvedemelet i. Lad dejen forhæve i 20 min. 
Kom resten af hvedemelet i. Lad dejen 
hæve en time. Form til brød eller boller 
på plade og lad hæve i 20-30 min. Pensl 
med vand og bag ved 180°, 20 min. 
for boller og ca 40 min. for brød

1 dl blandede kerner/frø (hørfrø, 
græskarkærner, valnødder)
100 g majsmel
700 g hvedemel

Bland gæren med halvvarmt 
vand. Kom kærnemælk, salt, 
sukker, vejbred og kapsler, frø 

Hyldeblomstsukker

135 g hyldeblomster uden stilk
500 g rørsukker

Kom halvdelen af sukkeret og blomsterne i en mixer og kør 
det, til det er findelt. Vend i resten af sukkeret bredt ud på 
en plade og lad det tørre stille og roligt, eller hvis det skal 
gå hurtigt på 50° i en ovn. Kan bruges til alverdens ting – 
det smager bare skønt

Kompot af rabarber og jordbær

2/3 del rabarber og ½ del jordbær

Rens frugten, halver jordbærrene, skær rabarberne i 5 cm 
stænger. Brug et ildfast fad. Læg rabarberne i og derefter 
jordbærene. Kom to laurbærblade i. Hæld sukker og en 
udskrab af et stk. vaniljestang over. Hæld 2 dl hvidvin over 
og en smule vand, dækkes med stanniol og bages ved 175° 
ca. 20 min. Der må gerne være en smule bid. Smag til med 
sukker og evt. citron, hvis for sød. Køl af. Brug til dessert 
og mad 

love alley | Barbara Katzin & Michelle Appelros / Skvalderkål og kogebog |
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Lammeculotte – 1 per person 

1 æble
2-3 tørrede abrikoser
karryurt
1 fed hvidløg
salvie

Skær æblerne i både. Del abrikoserne i 
strimler. Skær hvidløg i skiver. Bland med 
karryurt og salvie. Rids oversiden gennem 
fedt og sener i fedt ned i kødet. Kødet 
grydesteges – brun på fedtside først. Tag 
op af gryde.
Kom abrikoser, æbler, hvidløg og karryurt 
ud over og rundt på stegen, brug kødsnor 
til at holde på plads. Steg færdig i ovn 
indtil stegen har en kernetemperatur på 
60-65 grader
lad den hvile i 10 min.

Lammefrikadeller i vejbredskåldolmere  
til 1 pers.: enten lammefrikadeller i vejbred eller 
vejbredskåldolmere

2-3 store vejbredsblade 
skyl og fjern stilke 
blancher bladene

100 g hakket lammekød
½ tsk salt
2 knivspidser peber
et par kviste timian
½ fed hvidløg
½ løg – hakket

Rør farsen med krydderierne
lav 2-3 æggeformede frikadeller
pak dem ind i vejbredsbladene
lægges på bagepapir med lukningen nedad
bages i ovn ved 180° i ca. 15 min.
(Giv dem en tur på panden til sidst i en klat smør 
for at tilføre lidt “stegesmag”)

Du kan bruge alle disse ting til salater:
mælkebøtteblade
skvalderkål
kløver
hjulkrone
vejbredsblade
karryblomst
kornblomstblade
hybenroser

muligvis blandet med tyndtskåren fennikel
ristede solsikkekerner
og friske brombær med vinaigrette

| Barbara Katzin & Michelle Appelros / Skvalderkål og kogebog |
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Der ligger sne på en gammel mark 
i Grøfthøj. Sneen dækker en jord, 
der engang fik sprængt et navn ind i 
mulden. Stedet hed dengang love al-
ley. Nu eksisterer det ikke længere på 
marken. Det er jævnet med jorden og 
lever nu videre som erindring. Erin-
dringer om liv og hjem, om hjemste-
der og udesteder og mange omstæn-
digheder.

Tider og steder tilbliver i skærings-
punktet mellem erindring og glem-
sel. Mellem det, der ikke er glemt og 
en længsel efter udødelighed. For 
alle tider og steder bukker på et el-
ler andet tidspunkt under for glems-
lens vilkår. Nogle steder forfalder 
langsomt og sukkende og lukker sig 

end de er nu. Sandkornet har med ti-
den vokset sig stort i min erindring 
og hvad der dengang føltes stort, 
føles nu småt og overskueligt. For 
glemslen gnaver i mine erindringer 
som tidevandet og efterlader mig 
med forvredne sandslotte.

Monumenter konstrueres for at 
bevare erindringen om noget. Deres 
formål er at genfortælle det, der el-
lers ville gå i glemmebogen. Sand-
slottet er derfor et umuligt monu-
ment, for glemsel kan ikke bevares. 
Glemsel fjerner sig hele tiden ud af 
stedet. Sandslottet er ikke min erin-
dring, men en model af det jeg hu-
sker, og det jeg har glemt. En mo-
del, der ligeledes undergår glems-

lens forandringer og derfor peger 
på love alley’s skrøbelighed. Nu står 
sandslottet og sukker i sneen på min 
have og minder mig om et sted, der 
ikke længere er, hvor det var.

Stedet er blevet til en snebelagt 
fodboldbane, der mobiliserer andre 
fortællinger og formål og love alley 
er er rykket ind i udstillingsrummet 
som modeller af noget, der engang 
var til. Modellerne genfortæller hi-
storien på andre vilkår og giver nav-
net nye betydninger, men navnet er 
stadig er det samme. 

Rose Maria Wiesner

Hjemsteder 
‘Min store interesse ligger i de kom-
plekse måder, hvorpå hukommelse, 
landskab og fantasi støder sammen 
og blandes, for at danne en fornem-
melse eller følelse for et sted eller 
et hjem. Jeg er fascineret af den op-
fattelse, at vi, som tredimensionale 
væsner, konstant lever i sammen-
hæng med et sted; alt hvad vi ople-
ver og føler er lokaliseret i nogle be-
stemte rum. 

Som forfatter forsøger jeg, at gen-
skabe en håndgribelig verden gen-
nem taktile billeder og skrevne de-
taljer, men må også erkende, at vi i 
mange henseender må forstå sted 
eller hjem, som en menneskelig 
forestilling, et tilgængeligt ideal, ul-
timativt ubestemmeligt og dermed, 
som et område for kunsten. 

Det er nogle af de overvejelser, jeg 
kredser om, lige nu, i min søgen efter 
både, at forstå de målbare såvel som 
ikke-målbare kvaliteter i verden, – og 
mit eget råderum i verden. Selvom 
hjem, eller sted, måske aldrig bliver 
andet end en myte udenfor række-
vidde, en usynlig by lige udenfor mit 
vindue, eller blot et sted mellem lin-
jerne i mine digte, stræber jeg efter 
gennem poesien, at fejre den dødeli-
ges søgen efter det ideelle hjemsted 
og den grundlæggende skønhed, der 
ligger i den rejse’. Richard Blancos 
kredsende tekst, cirkler ind og ud af 
mine egne erindringer.

Som barn var jeg altid meget for-
virret over min mors gentagne trus-
sel om, ‘at når én af os dør, så flyt-

dende igennem de kæmpemæssi-
ge enge og mosen, som et lavvandet 
bassin af minder. Som barn havde 
min mor en hund, der hed Bella. Det 
var af en ubestemmelig type, men 
overvejende engelsk setter. Med de 
karakteristiske sorte og hvide plet-
ter i den fejende pels, når den løb ud 
over skovengene. Den blev brugt til 
at passe fårene, men de måtte sky-
de den, da den gik i fårene. Selvom 
jeg kun kender den fra et gulnet sort 
hvidt billede, kan jeg stadig få en 
klump i halsen når jeg tænker på for-
tællingen om den døde hund.

Når jeg nu mange, mange år sene-
re læser i Patti Schmiths bog ‘Drøm-
mespinderi’: ‘Skæbnen ville at jeg 
kom til at følge en bane milevidt fra 
mine forfædres, men deres væsen er 
også mit. Og når jeg på en rejse ser 
en skråning spættet med får, eller 
en hyrdestav henkastet mellem bla-
dene, bliver jeg rørt af en længsel ef-
ter igen at være det, jeg aldrig var.’ 
Jeg tager ordene til mig, mens mine 
egne erindringsglimt flækkes ind 
imellem bogens egenartede tekst. 

Også love alley er forandret. I dag 
ligger horisonten mindst 4 meter over 
det terræn, hvor den blå brønd lå. 

Kristine Jensen februar 2013

Patti Smiths bog ‘Drømmespinderi’,  

forlaget KLIM.

Richard Blancos tekst er hentet fra  

Wikipedia.

om deres glemte fortællinger. Efter-
ladte steder, ukendte steder, fortab-
te spor af drift og længsel. Nedlagte 
steder og strækninger, gamle jernba-
nespor, der langsomt og sikkert vok-
ser til med andet liv. Sneglenes og or-
menes liv under store skræpper, in-
sekternes mønstre i luften omkring 
rejnfan, mælkebøtte og røllike. Krat-
tets liv og græssets grønhed.

Andre tider og steder får længere 
levetid. De genfortælles i ritualer og 
traditioner, anes i bygninger og mo-
numenter og bor i bøger, der jævn-
ligt støves af.

De indskriver sig i kroppens arki-
ver som angst og glæde, i mindernes 
lunde og som linjer og folder i ansig-
tets former. I landskabernes orden og 
formål og i kunstens leg med døden.

love alley fastholder stumperne af 
et levet liv og den mening og betyd-
ning, som stedet med tiden har fået. 
Som et erindringsprojekt om hjem 
og hjemsted, der nedbrydes og gen-
fortælles påny et andet sted. 

Det gamle sted bevares på nye vil-
kår i kunstens landskab, men med 
glemslens vilkår in mente. 

Det gamle sted havde et monu-
ment, der lige nu står og forfalder et 
helt andet sted. Monumentet er et 
glem sels monument. Det er en erin-
dring fra barndommens landskab. 
En erindring om sandslotte, der blev 
efterladt til tidevandets skæbne. 
Erin dringen har med tiden trans-
formeret sig, glemslen har forvredet 
sandslottenes former, for de hæn-
der, der formede sandet, var den-
gang små og slottene syntes større 

ter jeg til Vendsyssel’ blev modta-
get med så højt humør af min stor-
grinende far. Efterhånden, som jeg 
voksede til, forstod jeg, at familien 
ikke stod overfor, at skulle flytte. 
Men, at de 2 delte et fælles savn til 
den elskede hjemstavn, de sammen 
havde forladt. Døden kom langt se-
nere. Hele atmosfæren, som både 
var alvorsfuld og sød; og fornemmel-
sen, at vi muligvis kunne være på vej 
til en fjern hjemegn, har aldrig for-
ladt mig og har præget mit liv i en 
grad, så jeg altid er lidt på vej, rejsen-
de og undervejs.

Min mor elskede de flade horison-
tale englandskaber og de drænede 
marker, med tørvegrave og grøfter, 
der løber direkte ud i mosen. Med 
fåreflokke, der spætter landskabet. 
Hun var lille af bygning, men man 
forstod på hendes stemme, hvor 
stærk hun var, og når hun fortal-
te om fårene og markerne stod det 
hele lyslevende fremfor en, så man 
mærkede barndomslandet og sav-
net, der voksede inde i en selv. 

Næsten hver morgen, når mose-
konen koger sit bryg, med horison-
ten i en fortryllet tilstand af vanddis. 
Det er lige inden solen bryder igen-
nem, når varmen fra jorden fordam-
pes i luftens aftagende kulde. Tå-
gen, der lægger sig tykt og tæt over 
markens overflade, omfavner alt i 
en slow-motion tilstand, hvor dy-
rene står stille og stirrer tomt frem. 
Man befinder sig i et mageløst uni-
vers, parallelt, hvor drømmesind  og 
landskab antager samme karakter. 
I en perfekt spejling af kosmos, va-

love alley

Glemsels-
monument

—eller om at glemme  
tid og sted

| Rose Maria Wiesner / Glemselsmonument | | Kristine Jensen / Et hul i jorden |
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Landskab på tværs af parceller

Metoder fra samtidskunsten 
kan fremme sanselige erfa-
ringer og diskussion i rela-
tion til landskab og byer. De 
kan bidrage til bæredygtige 
sociale, økologiske og æsteti-
ske tilgange og give os en ny 
måde at være i landskab på. 

Med en global befolkning, som for-
ventes at nå 9 milliarder i 2050 og 
en urbaniseringsgrad på allerede 
over 50%, er spørgsmål om fødeva-
resikkerhed og bæredygtighed ak-
tuelle og akutte problemstillinger. 
Hvordan vi forholder os – eller ikke 
forholder os – til dem, vil i stigende 
grad definere den verden, vi lever i. 

I forhold til landskab deler billed-
kunstnere nogle tilgange, som er an-
derledes end dem, man ser hos andre 
beslægtede faggrupper (land skabs-
arkitekter, designere, plan læggere). 
Dette felt indenfor billedkunsten 
har vi endnu til gode at få udfoldet: 
Hvilke erkendelsesmuligheder lig-
ger der i dette område af kunsten, 
og hvordan kan det flytte vores tan-
kegang, så vi ser nye muligheder? Af 
denne grund – og af mange andre – 
bliver det relevant at bringe strate-
gier fra samtidskunsten ind i en 
forsk ningssammenhæng og i en by- 
og landskabsdiskussion. 

Fugle langs  
love alley 
Landskabet binder os sammen. Det 
er i konstant forandring, og det som 
vi opfatter som noget særligt, der 
knytter sig til vores område eller til 
det danske landskab generelt, er 
måske noget helt andet i morgen. 

I årene 2009-2011 flyttede føl-
gende fugle ind langs love alley på 
tværs af matrikler og skel: Ellekrage 
(Coracias garrulus), Strandskade 
(Haematopus ostralegus), Biæder 
(Merops apiaster), Sort glente (Mil-
vus migrans), Rød glente (Milvus 
milvus), Ederfugl (Somateria mollis-
sima), Havterne (Sterna paradisea) 
og Hærfugl (Upupa epops). Enkelte 
flyttede videre til nybyggerområdet 
omkring, og jeg hørte, at en blev 
reddet ud, da nedrivningen af love 
alley fandt sted, og at den havnede 
på Sjælland.

Tekstudsagnene som ledsagede 
fuglene lød:

Ellekrage (Coracias garrulus): 
Måske vil Ellekragen blot være en 
af mange farvestrålende fugle, som 
man i slutningen af det 21. århund-
rede møder i det danske landskab. 

Strandskade (Haematopus ostrale-
gus): Måske vil vores kystnære om-
råder i slutningen af det 21. århund-
rede være fugletomme.

Biæder (Merops apiaster): I slut-
ningen af 1700-tallet levede Biæde-
ren i Danmark. Sandsynligvis vil her 
igen i slutningen af det 21. århund-
rede rent klimamæssigt være ide-
elle forhold for fuglen.

Sort Glente (Milvus migrans): Sort 
Glente, som er verdens mest tal-
stærke rovfugl, vil formentlig være 
almindelig i Danmark i slutningen 
af det  21. århundrede

Rød Glente (Milvus milvus): I ste-
det for de fugle, der i dag lever på 
deres sydgrænse og derfor vil blive 
presset nordpå og ud af Danmark, 

jektet skal belyse, hvilke særlige mu-
ligheder, der ligger i samtidskun-
sten, og hvordan disse kan give os 
nye tilgange til landskab. 

Samtidig med, at jeg begyndte på 
ph.d.-projektet, stoppede love alley  
som fysisk sted. Måske kan man 
sige, at love alley frem til dette tids-
punkt både var et faktisk sted i ver-
den og en tilgang til verden. Vær-
ket var i denne henseende beslæg-
tet med andre værker, som også har 
været, men ikke mere er faktiske ste-
der i verden. Det er et spørgsmål, om 
disse værker lever lige så klart vide-
re eller måske endda endnu mere 
klart, efter deres fysiske forsvinden 
– i form af de billeder (konkrete som 
mentale) og de muligheder, som de 
viser. 

Det er måske det, som er kunstens 
mulighed: At med mange værker, 
som skaber visuelle konfrontationer 
/billeder, kan vores fælles perspek-
tiv åbne sig og noget, som vi tænk-
te umuligt, kan pludselig vise sig 
muligt: på andre marker, i nye som 
gamle parcelhusområder og man-
ge andre steder – steder, som vi slet 
ikke kan forstille os, før vi har set 
dem – hvorefter det så forekommer 
fuldstændigt åbenlyst. 

‘Et Fælles Parcelhushavelandskab’ 
Tilbage i 2011 skitserede jeg i min 
ph.d.-ansøgning tre værker, som sam-
let set skal berøre væsentlige pro-
blem stillinger, som vi står overfor i 
relation til vores by- og landskabers 
miljømæssige bæredygtighed: Føde-
vareproduktion, transport og trans-
portanlæg samt bosætning. Det er 
endvidere tanken, at værkerne skal 
fungere som eksempler, som kan 
åbne for diskussion. Et af de kunst-
projekter, der bliver iværksat inden-
for denne kontekst, er ‘Edible Esta-
tes: Attack on the Front Lawn’ af bil-
ledkunstneren Fritz Haeg fra Los 
Angeles. I 2005 påbegyndte han eta-
ble ringen af spiselige haver som er-
statning for græsplæner og andre 
uproduktive arealer omkring vores 
boliger. Haverne er enkle og billi-
ge, og de er beregnede til at inspi-
rere andre ved at vise, hvad der er 
muligt for alle med viljen til at dyr-
ke mad, og som har noget uudnyttet 
jord mellem huset og gaden. Den-
ne gang sætter han diskussionen i 
et forstadsområde i Aarhus i foråret 
2013. 

Det var uventet, at det var en Arki-
tektskole, som gav rammer og øko-
nomi til et kunstprojekt som dette, 
men måske var det kun uventet, for-
di vi indimellem forskanser os i vo-
res respektive fagligheder frem for 
at mødes i alle de problemstillinger, 
som vi deler – altså: På Tværs af par-
celler.  

Referencer: 

Edible Estates: Attack on the Front Lawn 

(2nd Edition) published by Metropolis 

Books / distributed by DAP / 2010 Edible 

Estate / Fritz Haeg. 

The Garden of Eden (1975-1986): Adam 

Purple. http://www.youtube.com/

watch?v=3odo7kEneT4 

får vi mange af dem, der i dag lever 
lige syd for os. Formentlig vil Rød 
Glente i slutningen af det 21. år-
hundrede være forsvundet helt fra 
Danmark.

Edderfugl (Somateria mollissi-
ma): Selv om antallet af fuglearter i 
Danmark formentlig vil være stort 
set uforandret i slutningen af det 
21. århundrede, vil der ske store 
udskiftninger: Cirka en femtedel 
af vores ynglende fuglearter vil for-
svinde, men til gengæld vil vi få et 
tilsvarende antal nye. Edderfuglen 
er formodentlig en af dem, som vil 
søge mod køligere himmelstrøg 
om få årtier.

Havterne (Sterna paradisaea): 
Måske vil Havternen i slutningen 
af det 21. århundrede være en af 
de mest eksotiske fugle, man kan 
forestille sig i Danmark.

Hærfugl (Upupa epops): Når en 
lang og tør sommer i slutningen 
af det 21. århundrede afbrydes af 
buldrende skybrud vil Hærfuglen 
måske være en af de fugle, som 
man ser i danske haver. 

Fugle langs love alley er realiseret  

med støtte fra Kulturudviklingspuljen, 

Århus Kommune, og fra Niels Jørgen 

Henriksen (www.wildlifeart.dk) og  

Helge Sørensen (www.birdphotos.dk), 

som venligst har stillet fuglebilleder  

til rådighed.

Overordnet er der fire forhold, hvor 
billedkunsten adskiller sig ift. dis-
kussioner om landskab: 
 — Der arbejdes ofte med landska-

ber, som ikke bliver betragtet 
som værdifulde, eller som faktisk 
ikke er landskaber, selvom det 
ville tilføre byen kvaliteter, hvis 
de var. 

— Der er ofte tale om landskaber, 
som ingen andre end den/dem, 
der laver dem, ser en nødvendig-
hed i at realisere. 

— Den/dem, som har lavet landska-
bet, er ofte at finde i forbindelse 
med landskabet, så der opstår 
en mulighed for direkte møde/
dialog. 

— Landskaberne realiseres ofte 
med en minimal økonomi.

1 
Ved at introducere og belyse disse 
tilgange er det muligt at åbne for nye 
måder at bruge landskab på både 
socialt, æstetisk og økologisk. End-
videre er det relevant at se på, om 
metoderne vil kunne bidrage til en 
ny landskabstilgang mere generelt. 

love alley – et fælles  
parcellandskab 
I 2011 opslog Arkitektskolen Aarhus 
og Center for Strategisk Byforskning 
et ph.d.-stipendium, der skal belyse, 
hvordan landskab kan spille en me-
get mere markant rolle i fremtidens 
byplanlægning og bidrage til bæ-
redygtighed. Det blev en mulighed 
for mig for at påbegynde et arbejde, 
som strækker sig frem til 2014. Pro-

FritzHaeg_EdibleEstates_EFTER. 

FritzHaeg_EdibleEstates_FØR.

| Marie Markman / Fugle langs love alley |
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Klokketårn,  
klokkespil og 
vindmølle  
Den første klokke blev støbt i 2010  
og ophængt udenfor høkirken. I 2011 
blev klokketårnet udformet i træ og 
opsat af Marianne Jørgensen og Ja-
kob Musaeus ved siden af kirken 
på matrikel 26-27. Ideen var, at en 
vindmølle skulle trække klokkespil-
let i klokketårnet og desuden sam-
le energi op i batterier, som kunne 
bruges i love alleys bebyggelser og 
evt. i et gadebelysningssystem. Der-
for blev vindmøllen og klokketårnet 
koblet sammen, så vindmøllen med 
et trissesystem let kunne trække 
klokkespillet. Klokkespillet gav den 
dejligste, milde lyd, som gav mindel-
ser om klokkespil fra kirker gennem 
tiderne – men som også, med sin 
skæve melodiske og utraditionelle 
lyd, var noget uventet og nyt.

Vindmøllen blev opsat af Christian  
Schmidt-Møller fra Energikonsortiet.

Martin R. Olsens 4 klokker blev 
sat på klokketårnet og melodien til 
klokkespillet blev komponeret af 
Marie Højlund og Emil thomsen. 
Den tekniske del med slagtøj (til at 
slå på klokkerne) og installering af 
en computerdel, som koblede klok-
ker og vindmølle og melodi sam-
men – blev udført af Papagallo og 
Martin R. Olsen.

| Adams og Itso / Hus fra Kbh. H. | | Fællesprojekt / Klokketårn, klokkespil og vindmølle |

Klokketårn, klokkespil og vindmølle. Deltagere: Christian Schmidt-Møller, Marie Højlund, Emil Thomsen, Martin R. Olsen, Sophus Ejler Jepsen, Marianne Jørgensen, Huset og Papagallo.
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Nybyggerne
Jeg påbegyndte undersøgelsen af nybyggerkvarteret i 2005 da Århus Kommunes lokalplan for Viby Mark blev offentlig-
gjort og entreprenørerne påbegyndte arbejdet. Undersøgelsen blev lavet med optegnelser, video, interviews og fotos. 

nybyggerområdet en 
undersøgelse af et nybygget 
boligområdet / Marianne 
Jørgensen 

er. Jeg ved godt, at vækst tager tid, og 
jeg ved, at et utal af mennesker lever 
deres liv derinde mellem murene – 
men det handler stadig om at prio-
ritere, og hvis flere valgte at fylde de-
res haver med frugtræer, bærbuske, 
blomster, grønsager og bænke til 
samtaler med naboer og venner osv., 
så ville et villaområde som dette 
ikke behøve at bestå af disse uende-
ligt kedelige grønne flader og tynde 
hække, den ene nye kedelige grønne 
flade efter den anden. 

Et område på omkring en kvadrat-
kilometer uden fælles arealer, uden 
bænke og uden en eneste butik eller 
andet til at skabe et sted at mødes 
bliver livløs.  

I perioden fra 2005 til 2013 har jeg 
bevæget mig rundt på Viby Mark 
ved Århus og iagttaget dennes for-
vandling fra marker og hegn til 
beboelsesområde. I 2006 var der 
byggeboom i Danmark, og der blev 
iværksat en masse byggeri på Viby 
Mark. I 2010 gik en del af byggepla-
nerne i stå på grund af manglende 
salg. Idag er de fleste hus beboede 
– en del af det planlagte byggeriet er 
dog endnu ikke iværksat, men ven-
ter på bedre tider. 

Jeg har i de seks et halvt år løb-
ende dokumenteret processen i ny-
bygger-boligområdet på Viby Mark – 
fra mark til voldsomme jord rokader, 
over vejsystemers tilblivelse og en-
delig til boligområde og tilflytning.

Processen fra åben mark til ny-
byggerkvarter med ca. 2500 indbyg-
gere er skildret gennem videoopta-
gelser og daglige fotograferinger af 
forandringerne: gårde rives ned, nye 
bygninger opføres, tilrettelæggelse 
af vejnettet osv. Nybyggerområdet 
er blevet undersøgt gennem video, 
interview og fotoserier. Og i januar 
2013 har villaområdet haft besøg af 
Den Trojanske Hest

Der er stadig denne underlige fø-
lelse af, at området ikke er helt le-
vende – en følelse, som opstod da 
marken blev gravet væk, og området 
blev asfalteret. Der er ikke meget liv 
i de små vejanlæg, og husene er me-
get stille set udefra – haverne er få, 
og selv nu efter flere år er der stadig 
ikke frodige haver og duftende træ-

Tre billedserier viser områdets for-
vandling over tid. Billedserierne er 
stillfotos, der er omformet til tre vi-
deoer: Udsigten, Hvornår kommer 
hækkene? og Banerne kommer.

Nedrivningen af landejendomme 
er dokumenteret med videoer (bl.a. 
Kristines Lund. Nedrivning på 12 
dage), og de absurde forandringer af 
området er skildret i fotoserien is it 
real, hvor kameraet fastholder moti-
ver ude af skala og funktion. Video-
en Hvid viser en gåtur over det end-
nu ubearbejdede område, mens en 
voice-over fortæller om lokalplanen. 

To videoer, Roadmovie Nostalgia 1 
og Roadmovie Nostalgia 2 (Den Tro-
janske Hest) viser markens forvand-
ling til byområde. 

Marianne Jørgensen

Herover: Luftfoto af vores hus og nybyggerområdet, 2006. 

Herunder: Et af de første huse, der stod færdigt.

Nybyggerområde Vores hus love alleyAw!

| Marianne Jørgensen |
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Banerne kommer / udsigten 2  
(udsigten fra stuevinduet) 
En serie på 25.000 billeder er blevet 
til en lille film om, hvordan en ud-
sigt fra et stuevindue ændres mar-
kant på halvandet år. 

Da markhaven med love alley, 
Aw!, tårnet og alle øvrige tegn på 
min færden i 16 år var fjernet, kom 
den helt store forvandling af vo-
res udsigt fra stuevinduet. Indtil da 
havde den været uberørt af de store 
forandringer på “bagsiden” af huset 
ud mod de fire nybeboede marker, 
men nu blev vores vinduer til den 
anden side en slagmark af jord og 
maskiner og omvæltninger. Fra at 
have udsigt til naturen fra stuevin-
duet bevægede vores hus sig lang-
somt nedad, mens omgivelserne 
hævede sig. Det var en langstrakt 
bevægelse over mere end et år – en 
bevægelse, som først stoppede med 
tilsåningen af de fodboldbaner, 
som nu er anlagt. 

Vores hus, og den smule af ha-
ven vi fik lov at beholde, ligger nu 
1,52 meter under banernes niveau. 
Så når turneringerne starter på det 
nye idrætsanlæg, vil vi have udsigt 
til fodboldspillernes ben ca. midt i 
stuevinduet. 

Vi er i 2012 gået fra landzone til 
byzone. Nu ligger gården som et 
sidste minde om en anden tid – 
sammen med den smukke bævre-
asp, som jeg fik fredet. Bævreaspen 
står og fortæller en historie om tid 
– den tid, som endnu ikke findes 
i nybyggerområdet, hvor haverne 
endnu kun har ganske spinkle træer 
og tynde buske. 

(25.000 fotos taget fra september 
2011 til marts 2013.)

nybyggerne

Udsigten
Hver dag i en periode på 7 måneder 
er der taget billeder af udsigten fra 
et bestemt vindue i vores hus. Hvor 
der tidligere var udsigt til en mark 
med vekslende afgrøder – forandre-
de udsigten sig dagligt under bygge-
fasen. Langsomt blev en ny og an-
derledes udsigt opbygget. Dag for 
dag skød husene op, og til sidst flyt-
tede mennesker ind.

(1750 billeder taget over 7 må-
neder – vist i speedet hastighed så 
udsigten ændres på 50 sekunder, 
2009-2010.)

Hvornår kommer hækkene 
I to et halvt år fotograferede jeg den 
forandring, der skete i en del af mar-
kområdet på “den anden side”. Bil-
lederne blev taget fra et tårn hvor jeg 

havde sat et kamera fast – så jeg bare 
skulle klatre op i tårnet, indstille ka-
meraet og trykke på knappen.

Billederne viser den forandring, 
området gennemgik i startfasen, da 
de første bygninger skød op. Der var 
dage, hvor jeg blev optaget af en bil 
eller af en person, hvor jeg tog en 
masse billeder for at indfange be-
vægelse og der var andre dage, hvor 
byggearbejdet interesserede mig.

(2800 billeder fotograferet fra et 
opstillet tårn i perioden 30. april 
2007 til 9. december 2009.)

Hvornår kommer 
hækkene.

Banerne 
kommer / 

udsigten 2 
(udsigten 
fra stue-
vinduet.)

Udsigten.

| Marianne Jørgensen |
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Kristineslund
Nedrivning på 12 dage
Videoen af nedrivningen er optaget 
over 12 dage og viser en gårds for-
svinden. Det meste af nedrivningen 
er optaget i schutterspeed og i et 
hektisk og ekspressivt forløb, hvor 
motiverne til tider bliver maleriske 
og upræcise. Optagelserne starter 
hver dag fra lang afstand på stativ 
og med håndholdt kamera og ender 
med at zoome ind og slutter enten 
tæt på de arbejdende eller i huset, 
mens det søger efter rester af det le-
vede liv fra de beboere, som forlod 
bygningen få uger før nedrivningen.

(Optaget november 2008.)

is it real
Billederne er taget om natten og i 
skumringen. Billederne viser det 
surreelle, når et velkendt areal for-
andres, og billederne betragter det 
mystiske ved den tomhed, der op-
står under opbygningen af bolig-
arealer. 

(Optaget 2006-2013.)

HVID
Viser en gåtur over det endnu ube-
arbejdede område. Her fortæller jeg 
om byplanen for området. 

Videoen er optaget med kraftig 
vidvinkel i et stille snelandskab. Det 
faste kamera viser mig, der går gen-
nem landskabet, mens jeg taler om 
hele byplanen. Nogle gange er jeg 
tæt på kameraet, mens jeg fortæl-
ler, hvor bybussen skal holde. An-
dre gange er afstanden til kameraet 
stor, og jeg ses som en lille prik, 
der taler om de bygninger, området 
skal indeholde.

(Optaget november 2006.)

Roadmovie Nostalgia 2. 
/ Den Trojanske Hest 
Den naive enkle hests slagmark 
er intimsfæren – det private rum – 
som hesten ønsker indblik i, og den 
indtog det med sit naive ydre og det 
tredie øje, hvori kameraet sad en 
kold vinterdag i januar 2013. 

Den Trojanske Hest besøgte flere 
huse, kiggede ind af deres vinduer 
og talte med beboerne. Hesten vak-
te latter, glæde og forbavselse hvor 
den kom frem denne klare vinter-
dag. Villaområdet lå stille og ret øde 
hen, men hestens kig ind i husene 
afslørede noget af det liv, der leves i 
disse mystiske og tildækkede men-
neskeboliger. 

Herover: Kristineslund. 
Nedrivning på 12 dage, 
2008. 

Herunder: HVID, 2006.

is it real, 2008.

| Marianne Jørgensen |
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Den Trojanske Hest besøgte flere huse, så 
ind af deres vinduer og talte med beboer-
ne. Hesten vakte latter, glæde og forbav-
selse, hvor den kom frem denne kolde klare 
vinterdag. Villaområdet lå stille og ret øde 
hen, men hestens kik ind i husene afsløre-
de noget af det liv, der leves i disse mysti-
ske og tildækkede menneskeboliger. 

(Filmen blev optaget i januar 2013 med  
to kameraer – et kamera i et tårn og et  
kamera på hesten.) 

nybyggerne | Marianne Jørgensen |

Den Trojanske Hest giver indblik 
i alle de hemmeligheder, der gem-
mer sig bag ligusterhækkene, bag 
murene og inde bag gardinerne i 
husene. På det, der engang var en 
åben mark, ligger der nu bygnin-
ger beboet af mennesker. Før var alt 
åbenlyst – kun jorden dækkede over 
små dyr og vækstmuligheder. Nu er 
væksten gemt under asfalt, cement 
og mursten, den resterende jord i 
haverne er enten dækket af fliser el-
ler dyrket, så nye træer og planter 
kan se dagens lys. 

I alle husene bor hemmeligheds-
fulde mennesker, som sover og lever, 
forlader bygningerne om morgenen 
og vender tilbage til dem senere på 
dagen. Vinduerne er sprækker ind i 
husene, og haverne afdækker lidt af 
beboernes livsmønstre. 

Den Trojanske Hest var d. 12 ja-
nuar 2013 på en lang køretur i 
Nybyggerområdet. Med sit kame-
raøje fik den set haver, vejnet, biler, 
busser, et par gående mennesker og 
en børnehave. Og gennem de man-
ge sprækker i husene så den også 
langt mere private ting. 

Roadmovie Nostalgia 1.
Området ses, inden det bebygges, 
og efter at hele vejnettet er lagt ud i 
landskabet, som et stift mørkt sy-
stem midt i den brune jord. Det ene 
kamera er placeret 15 meter oppe 
på en lift og følger en person på en 
lille havetraktor. Havetraktoren 
kører på de nye vejsystemer. Have-
traktoren har selv et kamera fast-
spændt, der viser den samme situa-
tion fra frøperspektiv.

(filmen blev optaget tidligt forår 2007 

med 2 kameraer – et kamera fra tårn og 

et kamera på havetraktor.)



28 på den ene side og på den anden side | April 2013

Aw! blev tænkt i 2007 
sprængt i 2008 (mislykket)
sprængt igen i 2009 
fjernet i 2011 
udført i modelform 2013 
tænkes realiseret i 1:1 i 
2017

Aw! er et kunstbyggeprojekt 
baseret på skulpturelle 
former. Med udgangspunkt i 
Sigmund Freuds begreb Das 
Unheimliche vil projektet 
undersøge og diskutere 
boformer. Det vil spørge 
til hvordan vi bor, hvad 
hjemlighed er, og hvad 
forskellige boformer og 
boligområder betyder for 
“unheimlich-hed”.

Aw! 
tionere deres værker i den målestok, 
de syntes passede bedst for dem og 
til at etablere samarbejder på tværs 
eller samarbejder med folk uden 
for love alley – er Aw! meget regel-
bundet. Kunstnere og arkitekter har 
modtaget en kube i præcis den stør-
relse, der passer til det område, de 
skal operere indenfor på Aw!-funda-
mentet. Jeg har inviteret kunstnere 
og arkitekter, som jeg synes arbejder 
modigt med formsproget, og som 
jeg var overbevist om ville gå i clinch 
med temaet Unheimlich.

Til sin tid vil skulpturene enten 
blive opskaleret eller gentænkt i den 
fem gange større form. Når Aw! at-
ter ligger derude i virkeligheden – 
som den gjorde det efter spræng-
ningerne i 2009 – vil den have sam-
me mål som dengang, og den vil 
blive etableret med samme dobbel-
te virkelighed som love alley havde.  
Aw! vil dels kunne opleves fysisk, 
ved at man bevæger sig ind imel-
lem skulpturerne, dels fra det fem 
meter høje tårn hvorfra ordet “Aw!” 
kan læses optimalt. Set gennem det 
lille vindue i tårnet vil ordet og de 
21 skulpturer samle sig til ét bille-
de. Vinduet i tårnet er en linse, som 
samler den trapezformede/vidvink-
lede grundskulptur med teksten og 
får de 21 skulpturer (i fire forskellige 
størrelser) til at træde ind i et rektan-
gulært billedformat.

Projektet ventes færdigt i 2017. 
Marianne Jørgensen

love alley og Aw! er konstrueret til kameraet, således at bogstaverne kun kan aflæses præcist med en vidvinkel i 12 meters højde. Billedet vil derfor kun kunne aflæses optimalt fra et tårn eller fra en lift. love alley og Aw! vil derved 
adskille sig fra det øvrige perspektiv i landskabet og skaber således forvirring i aflæsningen, idet der vil være to modstridende perspektiver i billedfladen: Teksten som er formet til vidvinklen og det omgivende landskab.

Som love alley blev Aw! skrevet på 
marken med sprængninger gennem-
ført i 2009. Aw! nåede ikke at blive 
videreudviklet på marken, da byud-
viklingen indhentede projektet. Det 
er planen at genetablere og gentæn-
ke Aw! på et nyt stykke jord, eventu-
elt som en del af et parkeksperiment 
i Aarhus Kommune. Her skal de to 
bogstaver, A og w, samt udråbsteg-
net i “Aw!” skæres ned i en 300 m2 
stor, hvid trapezformet betonflade i 
jordplan. Som en negativ form i den 
hvide beton vil teksten udgøre et sy-
stem af skrånende grøfter, og sam-
men med 21 skulpturer vil den stå 
som et monument, der diskuterer 
hvad der kan betegnes som unheim-
lich i vores måder at bo og leve på. 
Aw!-tekstens åløb eller system af af-
vandingskanaler kan være et humo-
ristisk forslag til nye måder at etable-
re afvanding og byggegrunde på.

I skala 1:5 vil Aw! i første omgang 
blive udstillet på Den Frie Udstillings-
bygning i København i april 2013. 
19 kunstnere og to arkitekter har 
sagt ja til at deltage i det skulpturel-
le byggeprojekt Aw!. Deltagerne har 
hver udformet en model som kan vi-
ses på Aw!-konstruktionen/trapezen. 
Derud over deltager fire skribenter i 
projektet med artikler som undersø-
ger “das Unheimliche”.

I modsætning til love alley – som 
havde sit eget indbyggede anarki, hvor 
deltagerne havde frihed til at propor-

Deltagere i Aw!:

Billedkunstnere: Dorte Mandrup, Ann Louise Overgård Andersen, Elisabeth Toubro, 

Esben Klemann, Hein Heinsen, Helle Frøsig, Ingvar Cronhammer, Jesper Rasmussen, 

Jette Gejl Kristensen, Joaquin Zaragoza, Jytte Høy, Jørgen Carlo Larsen, Kirsten 

Ortwed, Marianne Hesselbjerg, Marianne Jørgensen, Nina Saunders, Ole Broager, 

Peter Olsen, Poul Ingemann, Randi og Katrine, Tina Maria Nielsen

Skribenter: Henrik Jøker Bjerre, Jakob Rosendal, Nanna Gro Henningsen,  

Jonas Georg Christensen
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Aw! kan opleves både fra jorden og luf-
ten. Bogstaverne er udformet, så de kan 
afl æses med vidvinkelobjektiv fra et fem 
meter højt tårn. Aw!-perspektivet vil ad-
skille sig fra det omgivende landskab, og 
med to modstridende perspektiver bliver 
der skabt forvirring i aflæsningen af bil-
ledfladen: På den ene side teksten og de 
skulpturelle emner, som er formet til vid-
vinklen, på den anden side det omgivende 
landskab. Set gennem vidvinkel fra tårnet 
vil del A, B, C og D synes lige store, mens 
de i virkeligheden har forskellige størrelser. 
Tårnet vil få indbygget en vidvinkel, så alle 
kan opleve projektet i fugleperspektiv. Der-
udover kan projektet selvfølgelig opleves 
fysisk fra jorden. 

Billedet foroven til venstre:
Aw! ligger perspektivisk i landskabet,  
med de forskellige størrelser skulpturer  
på de 360 m2.

Billedet foroven til højre:
Her ses udsigten fra tårnet set gennem 
den vidvinklede linse. Tårnet vil blive 5 
meter højt, og fra vinduet vil man kunne 
se, hvorledes de forskellige størrelser på 
skulpturerne rettes ind af vidvinklen og  
figurerne vil sammen med teksten Aw!  
danne et ensartet billede. Billedets enkel-
hed vil straks blive forstyrret, hvis der op-
holder sig mennesker i billedfladen.

Dette billede viser skulpturernes størrelse 
på Aw! – fordelt i områder: 
del A. Størrelse i 1:1 = 75×75×75 cm 
del B. Størrelse i 1:1 = 100×100×100 cm 
del C. Størrelse i 1:1 = 125×125×125 cm 
del D. Størrelse i 1:1 = 150×150×150 cm

| Marianne Jørgensen |
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Hvad er det, der gør, at en gyserfilm 
ofte er langt mere uhyggelig, når 
den handler om noget ved én selv, 
man ikke har opdaget, end når den 
handler om nogle frygtelig monstre, 
der angriber én udefra? Hvorfor er 
det virkeligt uhyggelige ved filmen 
Den Sjette Sans for eksempel ikke, 
at drengen Cole kan se døde men-
nesker, men at psykologen Malcolm 
til sidst opdager, at det er ham, der 
er død? Hvorfor er det mest urovæk-
kende i Tarkovskijs Solaris ikke, at 
der findes liv på fremmede planeter, 
men at kosmonauterne konfronte-
res med deres egne, mest dybfølte 
ønsker? Måske fordi det mest uhyg-
gelige er, når det, der er os allernær-
mest, pludselig bliver fremmed. Lad 
os tage et skridt tilbage og nærme 
os problemet om det uhyggelige via 
et parallelt fænomen. 

Når man synger falsk, anslår man 
ikke en tone langt væk fra den, man 
søgte. Man rammer den tværtimod 
næsten. Det, man synger, er bare 
lige lidt ved siden af. En halv tone el-
ler mindre. Og ikke hele tiden, bare 
ofte nok til at tilhørerne kun lige 
har nået at håbe, at det ikke vil ske 
igen. Måske endda næsten glemme 

det. Dét kan være uudholdeligt at 
høre på. Med det uhyggelige er det 
på samme måde. Det uhyggelige 
er ikke ét eller andet helt uset eller 
uforståeligt, der pludselig vælter 
ind over markskellet. Det er det 
hyggelige med et lille “u” foran. En 
lille nuance, der ændrer det hele. 
Niels Hausgaard beskrev engang, 
hvordan han en aften opdagede, 
at hans kone sad og kiggede lige ti 
centimeter forbi fjernsynet, når de 
sad i sofaen og så TV. Selvom han 
ikke kaldte det “uhyggeligt”, rum-
mer denne historie faktisk næsten 
noget skrækindjagende: Midt i det 
allermest hyggelige, familiens aften 
foran skærmen, opstod pludselig 
helt uventede spørgsmål: Hvad mon 
hun sad og tænkte på?! Og hvor 
længe havde hun gjort det? 

I sin berømte tekst om “Das Un-
heimliche” fra 1919 beskrev Sig-
mund Freud det uhyggelige som 
ligefrem en form for afart af det hyg-
gelige selv. Det er det hyggelige med 
et “u” foran, men også det hyggelige 
i en form for overdrevet nærværelse. 
Det “hjemlige” eller “das Heimli-
che”, som det hedder på tysk, er 
samtidig også “det hemmelige”, 

og det er denne hemmelighed, 
der pludselig træder frem midt i 
det hjemlige, når det uhyggelige 
melder sig. Hemmeligheden er, 
at vi har bygget os et hjem med en 
hyggelig ro og en hverdagslig gen-
kendelighed og tryghed, som hele 
tiden rummer en form for latent 
spænding. Vi ved egentlig godt, at 
vores hygge, der foran fjernsynet, er 
skrøbelig og udsat, og at vi slet ikke 
er herrer over vores eget liv, når det 
kommer til dets allermest funda-
mentale aspekter, men vi kan lade 
som om, leve med det, så længe 
tingene fungerer nogenlunde, som 
de plejer. Eller vi “ved” godt, at det 
hjemlige rummer en hemmelighed 
i den forstand, at det er en del af os, 
uden at vi tænker over det. Vi sid-
der ikke og anstrenger os for ikke at 
tænke på det, men det er der et sted, 
i baggrunden. For langt de fleste 
er hjemmet netop hjemligt, fordi 
dets uhjemlighed i det store og hele 
ikke melder sig. Den er fortrængt. 
Det er derfor, det kan løbe en koldt 
ned af ryggen, hvis en dør pludselig 
knager, hvor ingen er der til at have 
åbnet den. 

Freud citerer filosoffen Friedrich 
Schelling, der sagde, at det uhygge-
lige er det, “der skulle være forble-
vet en hemmelighed i det skjulte, og 
nu er trådt frem.” Det u-hjemlige er 
det, at vi mister fodfæste, at vi bliver 
mindet om, hvor underligt det er at 
være menneske. Hvor lidt vi egent-
lig har kontrol over vores egne liv, 
endda hvad vi tænker og føler. Det 
er som om, der er noget ved livet, vi 
aldrig rigtig har fået på plads. Man 
kommer ind i livet, og så er man der 
bare. Når man begynder at udfor-
ske det, spørge til det og tænke over 
det, er man allerede midt i det, og 
man kan ikke med selv sin største 
intellektuelle anstrengelse tænke 
sig tilbage til, hvordan man blev til 
den, man er. Man kan i nogen ud-
strækning høre om det, få det for-
talt, men man kan ikke forestille sig 
det “indefra.” Bevidstheden hører 
simpelthen op, et sted dér bagude. 
Hvad er mine allerførste minder? 
Jeg ved det dårligt nok, men jeg 
ved, at mine minder et sted bagude 
fortoner sig ind i en bevidsthedsløs 
tilstand. Stirrer helt små børn ikke 
netop ofte, som om de sad og kig-
gede lidt ved siden af fjernsynet? 
Som om de tænkte: “Der er ét eller 
andet her, som er virkelig mærke-
ligt”. Jeg er altså kommet ind i livet, 
med de tanker, det liv og den or-
den, jeg lever i, men uden at kunne 
tænke mig tilbage til hvordan. Dét 
er, hvad psykoanalysen kalder den 
“oprindelige fortrængning”. Livet 
er præget af en grundlæggende 
“uigennemsigtighed”, som den 
amerikanske filosof Judith Butler 
har sagt det, og ethvert forsøg på at 

tildække denne uigennemsigtighed 
er altid kun foreløbig. I værste fald 
kan forsøg på at tildække uigen-
nemsigtigheden blive til en form for 
tvangsneurotisk fornægtelse af den 
usikkerhed, vi altid vil være ledsaget 
af. “Det uhyggelige,” siger Freud, 
“er virkelig ikke noget nyt eller no-
get fremmed, men noget, der er 
oprindeligt fortroligt for sjælelivet, 
men som blot er blevet fremmed for 
det gennem fortrængningsproces-
sen.” Eller med den franske filosof 
Jacques Derridas ord: “Overalt, hvor 
der er ego, spøger det.” 

Det uhyggelige er altså det, vi 
havde fortrængt, at vi kendte. Det 
træder frem midt i vores mest for-
trolige omgivelser, når vi ser en for-
andring, der minder os om, at disse 
omgivelser i virkeligheden slet ikke 
er fortrolige. Det er et under, at de 
overhovedet er der, og de balancerer 
på en usikker grund, som hvert øje-
blik igen kan træde frem. 

Det var netop også det uhygge-
lige ved Lars von Triers Riget. Det 
uhyggelige i den serie bestod ikke 
i de overnaturlige forklaringer og 
åndemaneriet. Tværtimod var det 
mest uhyggelige fornemmelsen af, 
at hjertet i vores selvforståelse – vi-
denskaben og velfærdssystemet – er 
bygget oven på en skrøbelig grund, 
der truer med at bryde frem igen, 
hvis vi bliver for selvtilfredse i vo-
res sikkerhed på, at vores måde at 
opbygge verden på er den eneste 
rigtige eller endda den eneste mu-
lige. Det uhyggelige var ikke frøken 
Drusses samtaler med det hinsidi-
ge, men hånden i ambulancen, der 
pludselig rakte op og klaskede mod 
ruden. Von Triers genistreg bestod 
i bogstaveligt talt at vise grunden 
under Rigshospitalet, og når hans 
opvaskere messede, at “det er uhyg-
geligt!” bestod uroen for seerne 
ikke i, at de havde en særlig adgang 
til sandheden om historien, men 
i at de simpelthen stod nærmere 
grunden. Det var dernede fra opva-
sken, at man fornemmede, at noget 
pressede sig på. 

Det uhyggelige kan godt forklares 
som skæbnen eller åndernes magt, 
men selv de mest fantastiske og gy-
selige spekulationer er ifølge Freud 
i virkeligheden næsten nemmere at 
forholde sig til end det mærkelige, 
vi selv er. Selv den mest opfindsom-
me kunstner kan slet ikke nærme 
sig den “utrolige virkelighed, som 
Herrens skaberværk er”, som von 
Trier sagde det, mens rulleteksterne 
kørte forbi efter Rigets første afsnit. 
Det uhyggelige minder os om, at vi 
ikke har særligt godt styr på os selv, 
og hvis der er noget at lære af det 
uhyggelige, er det måske en ydmyg-
hed overfor vores egne frembringel-
ser og systemer. 

At bekæmpe det fremmede 
udenfor én, nye tilflyttere, mærke-
lige mennesker og skøre ideer, er 
derfor måske i virkeligheden også 
bare måder at undvige konfronta-
tionen med det fremmede i én selv. 
The call is coming from within the 
house. 

Henrik Jøker Bjerre

The call is coming from  
within the house

Installation af Poul Ingemann.
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– om det  
uhyggelige i det 
oversete

...jeg har rødder 
 de er meget hemmelige 

i jordens dyb 
 er jeg rodfæstet...1 

Vi sætter blomster i vores hjem. I 
dets midte, på spisebordet i form af 
buketter eller på dets grænser, i vin-
dueskarme som potteplanter, som 
kranse på vores døre, og i blomster-
bede i randområdet ud mod den 
offentlige vej. Der er således en in-
tim forbindelse mellem hjemmet, 
dets grænser og brugen af blomster. 
Blomster er hjemlige. Og som Freud 
viser os i artiklen Det uhyggelige fra 
1919, er det i det hjemlige, at vi fin-
der kilden til det uhyggelige.

Freud søger at komme videre end 
forståelsen af det uhyggelige som 
den “intellektuelle usikkerhed” ved 
det nye, det ukendte. Han definerer 
indledningsvis det uhyggelige som 
“den form af det skrækbetonede, 
som går tilbage til det gammel-
kendte, som vi længe har været for-
trolige med.”2 Dette gammelkendte 
præciseres efterfølgende som, det vi 
har kendt, men senere hen har for-
trængt. Det uhyggelige opstår nu, 
når det fortrængte vender tilbage 
– som når E. T. A. Hoffman i Sand-
manden – som Freud analyserer det 
– lader barnets angstfyldte fanta-
sier om at nogle skulle stjæle dets 
øjne gentage sig for den voksne, 
der har fortrængt disse fantasier. 
Hvis vi formulerer denne fantasi 
mere bredt, kunne vi også sige, at 
det uhyggelige kunne komme af 
angsten ved “en regression til en 
periode, hvor jeg’et endnu ikke har 
afgrænset sig skarpt i forhold til den 
ydre verden og til den anden.”3 Det 
vil sige ved genkomsten af en følelse 
af usikkerhed omkring ens krops-
lige konturer, der går tilbage til en 
tid, hvor jeg’et som kropslig grænse 
netop ikke har fikseret sig. Det er 
således angsten, der knytter sig til 
det fortrængtes genkomst, der etab-
lerer følelsen af uhygge. 

Denne forståelse af det uhyggelige 
(das Unheimliche, som direkte over-
sat betyder det uhjemlige) finder 
Freud allerede i flertydigheden af 
det tyske ord for “det hjemlige” (das 
Heimliche). Det rummer nemlig 
både betydningen det hjemlige og 
modsætningen det uhjemlige (det 
uhyggelige): Det hjemlige kom til at 
betyde det hemmelige, det der blev 
holdt skjult den private sfære, som 
så kom til at pege på dette skjulte 
som noget farligt, hvorefter det er 
slået over i sin modsætning, og er 
kommet til at betyde det uhjemlige 
eller det uhyggelige.4 Med ordet 
hjemlig skal vi altså også altid høre 
det uhyggelige klinge tvetydigt med. 
Og som sagt: blomster er hjemlige.

Det “jeg”, der taler i det indleden-
de citat kunne meget vel være en 
blomst. En blomst der selv påpeger 

det uhyggelige. I tråd med Freud 
kan vi sige, at det ikke bare er det 
fremmede ved en blomst, der taler, 
som en “intellektuel usikkerhed” 
omkring eller forstyrrelse af den vel-
kendte sondring mellem det stum-
me og det talende liv, der kan blive 
uhyggeligt. Det er også det, vi godt 
kender til, nemlig jorden og rød-
derne, men som vi ikke tager med 
ind i huset, som vi lader være hem-
meligt og som derfor potentielt kan 
blive uhyggeligt. Det underjordiske 
er fortrængt fra vores brug af blom-
ster, men det kan vende tilbage, når 
blomstens mørke rødder kommer 
op i lyset.

Modsat Freud vil jeg ikke starte 
med det uhyggelige. Spørgsmålet er 
i stedet, hvad er et hjem, hvad er det 
hjemlige? Hvordan udgrænser eller 
fortrænger hjemmet det ikke-hjem-
lige? Eller rettere hvordan konstitu-
eres hjemmet som en fortrængning 
af det ikke-hjemlige (som derved 
kan blive uhyggeligt)? Hvilken uhyg-
ge, hvilken uhjemlighed, finder vi i 
vores hjem?

For blot at påbegynde et svar på  
disse spørgsmål, skal vi se på hjem-
mets symboler. Mere præcist skal 
det dreje sig om blomsten, sommer-
fuglen og sæbeboblen som tre af de 
mest prægnante symboler i hjem-
met. Disse symboler er i høj grad 
oversete i vores hverdag, netop fordi 
de er så hjemlige, så almindelige. 
Og dermed, i kraft af at være så upå-
faldende, kan de konstituere hjem-
met, og de væsner, der hører til det 
med en selvfølgelighed, der gør, at 
vi ikke tænker over dem i vores hver-
dag. Vi må først komme på afstand 
af vores hverdagslige indlejring i 
det hjemlige for at se dem, og det 
selvom eller netop fordi de har en 
stor udbredelse i vores hverdag. Så 
der er måske allerede noget uhjem-
ligt ved at påpege dem – og derved 
skabe en minimal afstand til dem.

Blomsten, sommerfuglen og sæ-
beboblen hører som symboler med 
til det, jeg kalder oversete tegn.5 De 
er oversete i ordets fulde forstand, 
i og med at de både er synlige og 
usynlige i vores hverdag, vi kan let 
få et overblik over dem, da de er lige 
for øjnene af os, men vi ser også 
igennem dem, vi ser forbi dem.

Der findes en mængde genstande 
til hjemmet, der bærer disse sym-
boler. Det er næsten sådan, at alt til 
hjemmet kan fås i en udgave med 
blomster eller sommerfugle på. De 
er på tæpper, puder, gardiner og ta-
peter. De er på en række produkter 
i supermarkedet, som vi køber med 
hjem: på diverse fødevareembal-
lager, særligt på mælkekartonerne, 
men også for eksempel på tandbør-
ster støder vi på blomster og som-
merfugle. Og på mange rengørings- 
eller hygiejneprodukter finder vi 
alle tre symboler, både blomsten, 
sommerfuglen og sæbeboblen: det 
er på alt fra klude, fejebakker, koste 
og endda støvsugere, over køkken-
rulle og toiletpapir, til sæbe, sham-
poo, bind og tamponer.

Hvilken betydning har disse 
symboler som metaforer for hjem-
met? Hvad betyder det, at vi gen-
nem sådanne visuelle tegn siger, at 

hjemmet er en blomst, en sommer-
fugl, en sæbeboble? Disse symboler 
peger til at starte med på hjemmet 
som et bestemt afgrænset rum, som 
et sted, der lukker sig om sig selv 
som sæbeboblens lukkede sfære 
og blomstens kronblade, der begge 
lukker sig omkring deres centrum. 
Alle tre symboler kalder i kraft af 
deres skrøbelighed på beskyttelse, 
hjemmet bliver til noget, der skal 
beskyttes eller til stedet, som be-
skytter. Samtidig er det alle tre sym-
boler med en opadstræbende kraft, 
de løfter mod himlen og fjerner os 
fra jordens mørke. De peger mod et 
himmelsk hjem – et hjem af ideel 
renhed og skønhed. Alt i alt vil jeg 
mene, at symbolikken etablerer et 
idealbillede, der er tæt på ordlyden 
i en del af et af Freuds ordbogsop-
slag, “det velvære og den stille til-
fredsstillelse … den behagelige ro 
og sikre beskyttelse, som det vær-
nende hjemlige hus fremkalder.”6

Blomster og sommerfugle er derud-
over på markant vis at finde på ting 
til kvinder og børn: de findes, på alt 
hvad der er tænkt til kvinder, alt lige 
fra tøj til cykelhjelme, og på meget 
legetøj og udstyr til småbørn. I en 
mængde billeder finder vi også kob-
lingen mellem blomsten, sommer-
fuglen og sæbeboblen på den ene 
side og kvinden og barnet på den 
anden. Vores kultur skaber således 
et netværk af symboler, der knytter 
hjemmet, kvinden og barnet sær-
ligt tæt sammen, idet de deler de 
samme symboler. En kobling, der 
skaber hjemmet som et feminint og 
moderligt sted, og omvendt knytter 
symbolernes netværk kvinden og 
barnet særligt til det hjemlige som 
deres sted, deres naturlige plads(!). 
Kvinden og barnet bliver til hjem-
mets væsener.

Kvinden bliver med disse visuelle 
symboler – blomsten, sommerfug-
len og sæbeboblen – forstået som 
særligt knyttet til hjemmet og bar-
net, hvilket gør, at hun stadig med 
disse symboler ses som et væsen, 
der ikke har samme adgang til det 
offentlige rum og som et mere in-
fantilt, mere følsomt væsen med 
mindre forståelse for verdens gang 
udenfor hjemmet. Og på denne 
måde er en fortrængning allerede 
på spil: den således symboliserede 
kvinde er en begrænset kvinde, 
visse muligheder er fortrængt. Må-
ske talen i samfundet af i dag er 
imod sexisme, men i vores hjem og 
dets æstetiske skel, med de varer vi 
køber, med vores hverdags oversete 
symboler, er der altså en “selvføl-
gelig” eller rettere en netop overset 
sexisme på spil.

Men det er i symbolernes stærke 
kobling til det rene, at de måske 
særligt kan siges at tjene fortræng-
ningen. En kobling, der sker både 
ved symbolernes markante tilste-
deværelse på rengørings- og hygi-
ejneartikler, og ved at de påpeger 
en følsomhed overfor berøring i 
kraft af det sarte ved blomstens 
kronblade, sommerfuglens vinger 
og sæbeboblens overflade. Det, at 
både kvinden og barnet igennem 
deres tilknytning til disse symboler, 

kan siges, at skulle ses som særligt 
rene, eller som væsner hvis renhed 
er særligt vigtig, giver symbolerne 
en klar fortrængende funktion. Det, 
der fortrænges, er kroppen og sek-
sualiteten – som urene fænomener.

Her skal jeg gøre en lang historie 
kort: Det forstyrrende eller netop 
det uhyggelige ved kroppen og sek-
sualiteten har i årtusinder været for-
trængt fra manden og er blevet for-
skudt til blandt andre kvinden, hvil-
ket har næret en sexistisk frygt, for-
ståelse og nedvurdering af kvinden. 
Dette er et træk ved vores kultur 
som Freud i hvert fald i Det uhygge-
lige synes at fortrænge gennem pa-
tologisering, det vil sige ved at for-
skyde det til de “neurotiske mænd” 
for hvem, som han siger, der “er 
noget uhyggeligt ved de kvindelige 
genitalier”.7 En uhygge, der knytter 
sig til det, vi holder hemmeligt, og 
som netop kommer af det hjemlige, 
af “indgangen til menneskebarnets 
gamle hjem, til det sted, hvor vi alle 
engang til at begynde med har dvæ-
let.”8 Uhyggen ved det kvindelige 
køn kunne nu også mere overord-
net spores tilbage til usikkerheden 
omkring ens kropslige konturer og 
angsten, der ifølge Freud knytter 
sig hertil i perioden, hvor ens jeg 
endnu ikke har fikseret sig. Det er 
angsten ved det litteraten og psy-
koanalytikeren Julia Kristeva har 
kaldt det abjekte, det der hverken er 
subjekt eller objekt, det der nedbry-
der kroppens grænse, og forstyrrer 
de klare konturers orden. Det er 
kroppens flyden-ud-af-sig-selv: det 
er spyt, tis, sæd, hudceller, tånegle 
og blod.9 Det er så denne kroppens 
abjekte karakter, der er blevet knyt-
tet til kvindekroppen, og særligt til 
kvindekønnet og menstruationen, 
der står som en uren og frygtindgy-
dende overskridelse af kroppens 
lukkede omrids.10

Det er nu snarere sådan, at vi alle 
er “neurotiske mænd”, og blom-
sten, sommerfuglen og sæbeboblen 
er vores symptomer. Med disse sym-
boler ser vi en neurotisk insisteren 
på at fastholde kroppens ubrudte 
konturlinie. En fastholdelse, der 
sker ved metaforisk igen at pege på 
kronbladenes, sommerfuglevin-
gernes og sæbeboblens skinnende 
overflades uspolerede konturer. Det 
sker yderligere ved igennem symbo-
lernes netværk at koble kvinden til 
hygiejnens og det renes område, og 
netop i forbindelse med menstrua-
tionsprodukter finder vi en hyppig 
brug af sommerfugle- og blomster-
symboler. I vores symbolbårne insi-
steren på kvindekroppens renhed 
ser vi frygten for konfrontationen 
med det abjekte. At det forholder 
sig sådan bliver ydermere plausi-
belt, når det bemærkes, hvordan 
disse symboler (særligt blomsten) 
synes at blive desto vigtigere, jo tæt-
tere vi kommer på kvindens krop. 
Går vi fra tøjet og til undertøjet, 
synes der at ske en betydelig vækst 
i symbolernes tilstedeværelse; an-
delen af blomster og sommerfugle 
bliver større proportionalt med in-
timiteten. I visse former for porno-
grafi optræder symbolerne med en 
nærmest lovmæssig hyppighed un-
der afdækningen af kvindekroppen. 

H
jem

m
ets sym

boler 
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Så selv i begæret efter den nøgne 
kvindekrop træder frygten frem. 
Vi ser i denne fascination af kvin-
dekroppen den samtidige tilste-
deværelse af angst og tiltrækning, 
en brug af symboler der samtidig 
er erotiserende iscenesættelse og 
fortrængning.

Lad os vende os mod barnet. Vi 
kan måske nu sige, at eftersom det 
spæde barn befinder sig i en abjekt 
tilstand, hvor det endnu ikke har 
afgrænset sig klart fra sine omgivel-
ser, tjener symbolerne også her til 
at håndtere det abjekte (selvfølgelig 
ikke så meget for barnet selv som 
for den voksne). Men vi kunne også 
sige at bare det, at der bliver sat et 
symbol på barnet, afgrænser det 
som et enkelt individ, som en sym-
bolbærer. Det, vi kort skal se på her, 
er dog symbolernes produktion af 
det uskyldige barn, det aseksuelle 
barn, og dermed fortrængningen af 
det som Freud om nogen har fået os 
til at konfrontere, nemlig den infan-
tile seksualitet.

Uskyldiggørelsen kommer med 
symbolernes pegen på, som alle-
rede nævnt, det sarte og skrøbelige, 
på dét, der har brug for beskyttelse. 
En beskyttelse fra den ydre verden, 
fra voksenverdenens fordærvende 
indflydelse. Således rummer sym-
bolikken allerede et vist krav om 
barnets afsondring fra voksenverde-
nen eller i det mindste en fordring 
på at se barnet som afsondret. Dette 
understreges af renhedssymbolik-
kens vægring mod berøring, mod 
penetration. En berøring, der ville 
få de ophøjede kronblade til at 
falde til jorden, der ville blive som-
merfuglens død og sæbeboblens 
tilintetgørelse. Afsondringen lig-
ger også i at barnet med blomsten 
og sommerfuglen, ses som tættere 
knyttet til plante- og dyreriget. En 

betydning der også ses i vores bil-
ledverdens genkomne metaforiske 
kobling af børn og hjemmets kæle-
dyr, især katte, kaniner og hunde. 
Hermed understreges, i kraft af det 
ikke-menneskelige, barnets afstand 
til de voksne, og dets afsondrede 
plads i hjemmet, netop blandt de 
domesticerede dyr. Sæbeboblen be-
kræfter yderligere denne afsondring 
af barnet, idet den som et afgrænset 
tomrum kan læses som påpegende 
barnets tomhed, dvs. dets uudvik-
lede intelligens og særligt dets man-
gel på viden, viden om voksenver-
denen. En læsning, der bekræftes 
ved at se på vores visuelle kulturs 
produktion af billeder af børn, der 
stirrer tomt op på sæbebobler.

Vi svøber således børn i symboler, 
der skal uskylddiggøre og afseksua-
lisere dem, symboler, som skal af-
sondre dem fra voksenverdenen og 
som i sidste ende må ses som for-
bud mod kontakt og berøring – og 
det paradoksalt nok samtidig med 
at symbolerne uundgåeligt inddra-
ger børnene i denne verden. Herved 
dementeres fantasien om denne 
afsondring på sin vis fra starten og 
af sig selv. Ydermere ligger seksua-
liteten allerede i symbolerne selv: 
Vi har her historien om blomsten 
og – ikke bien – men sommerfug-
len. På en måde ved vi godt, at bar-
net har en seksualitet, symbolerne 
indrømmer det nærmest, eller de 
implicerer i hvert fald barnet i en 
seksualsymbolik. Dette bliver desto 
tydeligere, når vi ser, hvordan bar-
net, som indlejret i det symbolske 
netværk, er impliceret i seksualise-
ringen af kvinden gennem barnets 
uskyldssymboler. Det vil sige, når vi 
ser hvordan uskylden seksualiseres 
i relation til den voksne kvinde. Og 
alligevel kan symbolerne bruges på 
eufemistisk vis til at se bort fra vores 
viden om det seksuelle barn.

Disse symboler er således (ubevidst 
fungerende) feticher. Det vil sige, de 
tillader os at fornægte en vis viden 
og dermed opretholde en tro på det, 
som denne viden ellers afkræfter. 
Fetichismens grundlæggende ud-
sagn, som formuleret af psykoanaly-
tikeren Octave Mannoni, lyder: “Jeg 
ved meget vel, men alligevel…”11 
Hvor fetichen svarer til dette “men 
alligevel…”, fetichen er det, der tilla-
der at se bort fra en bestemt viden. 
Opsamlende kan således siges: Vi 
har altid meget vel vidst, at kvinde-
kroppen ikke er en lukket beholder; 
og efter århundredes kvindefrigø-
relseskamp og med vor tids liberale 
politiske korrekthed ved vi meget 
vel, at kvinden ikke af natur er et 
mere barnligt væsen, ikke er et 
hjemmets væsen; og helt sikkert 
før, men særligt siden Freud, har vi 
vidst at barnet er seksuelt; men al-
ligevel opretholder vi, gennem vores 
symbolbrug, troen på det mod-
satte. En tro, der etableres i og med 
hjemmet.

Det bliver spændende at se om  
og hvordan skulpturerne i Aw! for-
holder sig til dette hjem, til hjem-
met som bærer af symboler, der 
gennem fortrængning etablerer 
hjemmet som hjemligt. Vil veksel-
virkningen mellem det eksplosive 
indgreb i jordoverfladen og den 
hvide tildækning af jordhullet lade 
hjemmets og symbolernes mørke 
rødder træde frem? Vil vekselvirk-
ningen mellem det nære blik på 
skulpturerne og tårnets overblik, 
lade os se det oversete i vores hjem, 
se de oversete symboler, og vil det 
hjemlige-hemmelige, det som sym-
bolerne skjuler for os, eller rettere 
lader os overse, træde frem? Måske 
vil hjemmets afskårne blomster her 
begynde at tale om deres hemme-
lige rødder i jordens dyb.  

Jakob Rosendal

Noter
1 Fra Daniel Sanders’ Wörtenbuch der 

Deutschen Sprache (1860), citeret i Freuds 

“Det uhyggelige” p. 22.

2 Freud, p. 16

3 Ibid., p. 37

4 Ibid., pp. 17-25

5 Hvilket er emnet for mit igang-

værende ph.d.-projekt.

6 Freud, p. 19

7 Ibid., p. 46

8 Ibid., p. 46

9 Kristeva, pp. 9-39

10 Ibid., pp. 109-131

11 Mannoni, p. 9-33 (min oversættelse)
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Sløret som en utæt drøm  —  grønt græs — lilla himmel — bløde lammeskyer puffer sig blidt ind under drømmerens arme — og op ad går det — skydende forbi byens tårne — op i 

vejret — senere — frokost i parken — og så en middagslur — med vidtåbne øjne — ligger drømmeren på græsset — de slimgrønne græsstrå sniger sig langsomt ind gennem 

næseborene — i det øjeblik de lange græsstrå når bunden af lungerne — trækker de sig hurtigt tilbage — drømmeren vågner med et sæt — op igen — ind i 

bilen — bussen — toget — videre — ombord på skibet — flyet — op op op — op igen — op på højkant — tumlende i havnen — halvt bevidstløs — med neglene boret ned i havbunden 

hiver drømmeren søgræstotter op med rødderne — higende efter vejret — tøjet og skoene tyngende — vandet tykt som olie — drømmeren når op til overfladen — tager en dyb 

indånding — for dyb — hikke og opkast blander sig — drømmeren flyder udmattet langsomt ned af floden — og så op ad en bjergvæg — op i et træ — ender i en rede med 

fugleunger — små dunede bæster — konstant skingert skrålende — i kor — intense og ustoppelige — forvirrede og grådige — drømmeren presses ud over redens kant — styrter ned 

ad bjergvæggen — lander tilbage i floden — flyder videre — ned af fjeldet — luften er frisk — fiskene ferske — og vandet koldt — drømmeren driver hurtigere og hurtigere — der står en 

gruppe mennesker inde på bredden og synger — måske en salme — måske en popsang — det eneste man kan være sikker på er at de synger — strømmen fører drømmeren ud over 

et vandfald — drømmeren fortsætter genstridigt ligeud efter at vandet er begyndt at falde — drømmeren sejler ud i natten — med en jernbanestræknings forudbestemte 

præcision — glidende mod mørket — næste morgen vågner drømmeren — i mellemtiden har jordens overflade ændret sig — den er gullig og sandagtig — det er varmt — drømmeren 

er iført en slags kåbe der passer til vejrforholdene — drømmeren leder efter et sted med skygge — drømmeren sætter sig under et træ — falder i søvn og begynder at 

drømme — drømmeren ligger i et kuglerum — rummet er dybere end normalt — og virker ikke til at have nogen bund — drømmeren synker ned i kuglerne og burde forsøge at 

kæmpe sig op — men drømmeren er kun optaget af at organiserer kuglerne — og trækkes derfor yderligere nedad — grøn og grøn — gul og gul og gul — rød og rød og rød og 

rød — drømmeren når bunden og suges igennem en tunnel — for derefter at blive kastet ud på en tømmerflåde der befinder sig på åbent hav — det stormer kraftigt — og drømmeren 

klamrer sig til den skrøbelige mast — masten er på vej til at vælte i havet — da den falder hiver drømmerens hænder fat i det lasede lagen der fungerede som sejl — drømmeren 

følger med ned i dybet — da lagenet trækkes efter masten — havvand i halsen — flimren for øjnene — op igen — havoverfladen ændrer sig til en græsplæne — drømmeren lægger sig 

ned på ryggen — drømmeren rejser sig op — drømmeren er på månen — månen er befolket af alle mulige slanger og andre krybdyr — de virker til at indgå i et ritual — de opfører sig 

som om de er i en slags trance — de bevæger sig i takt til en trommelyd — hvis repeterende rytme runger ud over området oppe fra en mindre høj — som de alle bevæger sig i cirkler 

omkring — drømmeren går hen imod højen for at undersøge hvem eller hvad der fremkalder trommelyden — mængden af krybdyr bliver tættere jo nærmere man kommer 

højen — som om trommelyden har en tiltrækkende effekt på dem — drømmeren forsøger at presse sig igennem mængden — det kræver alle drømmerens kræfter — det overrasker 

drømmeren hvor fysisk udmattende det er — snart må drømmeren bukke under og lade sig opsluge i mængden — inden drømmeren forsvinder helt — når drømmeren lige akkurat 

at få et glimt af en stor tromme oppe på højen — så sidder drømmeren bag rattet på en lastbil — en kænguru hopper ud på vejen — idet drømmeren prøver at undvige vælter 

lastbilen og anhængeren eksploderer med et brag — trykbølgen fra eksplosionen sender drømmeren flyvende ud i bushen — her rammer drømmeren ind i et træ — slaget slår 

drømmeren ud — drømmeren vågner — rejser sig op og prøver at orienterer sig — det er umuligt at afgøre hvilken retning vejen befinder sig i — buskadset er for tæt — også 

foroven — så selv om man tydeligt kan mærke solen er det ikke muligt at navigere efter den — drømmeren beslutter sig for at gå i den retning der ligger ligefor — efter at have gået 

et stykke vej får drømmeren øje på en indfødt der vasker sig i en skovsø — drømmeren betages af synet og den ro der er omkring skovsøen — drømmeren sætter sig ned — for at 

betragte den indfødte gøre sig færdig og klæde sig på — drømmeren er ved at slumre hen — men farer op da et krigerisk skrig høres nær ved — drømmeren vender sig skrækslagen 

om for at flygte fra stedet — så står drømmeren i en granskov — man kan høre kronhjorte på afstand — det lyder som om det er en stor flok — de kommer nærmere — drømmeren 

begynder at løbe i den modsatte retning af den hvor lydene kommer fra — men flokken haler hurtigt ind — deres brøl høres højere og tydeligere — drømmeren styrter afsted for fuld 

kraft — op og ned af bakke går det — på vej op ad en bakke fortsætter drømmeren sit løb — skråt op ad mod himlen — nu starter det — skråt nedad — på en bakkeskråning lander 

drømmeren sit løb — ned ad bakke går det — drømmeren sænker gradvist farten — hjortenes brøl bliver lavere og utydeligere — drømmeren er sluppet væk — drømmeren sætter 

sig ned for at lytte efter om hjortene virkelig er på vej i den modsatte retning — det er de — flokken lyder oven i købet til at være blevet mindre — de kan næsten ikke høres 

længere — drømmeren vender sig om og står igen ude i bushen — drømmeren går hen mod skovsøen for at undersøge den nærmere — der virker ikke til at være nogen mennesker 

i nærheden — drømmeren føler sig helt frisk — den indfødte fra før er ingen steder at se — drømmeren kravler op i et træ for at danne sig et overblik — hvilket egentligt ikke er 

nødvendigt da alting er ganske overskueligt — drømmeren kravler ned fra træet og begynder at gå for at finde tilbage til vejen — efter kort tids gang kommer drømmeren til træet 

som drømmeren ramte imod tidligere — træerne har trukket grenene til sig og drømmeren kan derfor navigerer efter solen — det hele giver sig selv — buskadset åbner sig lydigt alt 

efter hvor drømmeren trænger frem — drømmeren føres nærmest i retning af vejen — drømmeren behøver ikke engang forsøge at navigere — men skal blot bevæge sig 

fremad — drømmeren falder helt hen — træerne bøjer fortsat automatisk af — de sidste træer viger tilbage — og drømmeren kan træde ud på vejen — der kommer snart en lastbil 

og holder ind til siden — drømmeren kravler op — bag rattet sidder der en kænguru — drømmeren hopper ned igen — og lander på månen oveni mængden af krybdyr — krybdyrene 

får et chok og forsvinder som dug fra solen — også trommelyden er forsvundet — det overrasker drømmeren at trommen heller ikke er at se noget sted — var det bare noget 

drømmeren havde forestillet sig — drømmeren forsøger at koncentrerer sig om at fremkalde nogle billeder fra tidligere — så drømmeren overhovedet en tromme — var der 

overhovedet nogen trommelyde — var der overhovedet nogle krybdyr — drømmeren sætter sig ned og prøver at fokusere på de billeder der danner sig for drømmerens indre 

blik — billedet af den store tromme dukker op igen og igen — trommelydene høres ligeledes igen — og drømmeren føler sig som i trance — som om drømmeren nu er midtpunktet 

for ritualet fra tidligere — men der er hverken slanger eller andre krybdyr at se nogen steder — drømmeren lægger sig ned på maven — vender sig rundt — månens overflade ændrer 

sig til et hav — drømmeren dykker — med vidtåbne øjne — puster luft ud — op til overfladen igen — drømmeren får øje på en tømmerflåde — svømmer derhen — og hiver sig op på 

den — det er havblik — drømmeren læner sig op ad masten — drømmeren opdager at der sidder noget oppe for enden af masten — og kravler op for at finde ud af hvad det er — det 

er en udsugningskanal som drømmeren suges op igennem — udsugningskanalen viser sig at være forbundet med et kuglerum som drømmeren kastes ind i — kuglerummet er 

mindre end normalt og virker til at være hermetisk lukket — det er umiddelbart ikke til at regne ud hvor i rummet der vil kunne befinde sig en åbning — drømmeren roder rundt i 

kuglerne i sin søgen — kuglerne mister deres oprindelige farve herved og bliver enten sorte eller hvide — sort hvid sort hvid sort hvid sort hvid sort — der virker ikke til at være nogen 

ende på antallet af kugler — ligegyldigt hvor mange kugler drømmeren rydder til side viser der sig ingen åbning — drømmeren bliver mere og mere udmattet og træt — drømmeren 

forsøger at vække sig selv fra en drøm — drømmeren vågner stående ovenpå en palme — drømmeren strækker sig — soler sig — drømmeren er nøgen — det er koldt — jordens 

overflade er igang med at ændre sig — den bliver blålig og vandig — drømmeren lægger sig til at sove — stormende mod lyset — løber drømmeren blændet — fra side til 

side — drømmeren mærker stænk af vand ramme sin krop — stadig blændet sænker drømmeren farten — mere vand rammer drømmerens krop — vandet presser drømmerens 

krop sammen og skubber drømmeren ind bag sig — bag vandet mødes drømmen af voldsomme lyde — skrigelyde og klynkelyde — det er ikke til at afgøre om lydene stammer fra 

dyr eller mennesker — drømmeren trækker sig langsomt tilbage — igennem vandet som i mellemtiden er blevet varmere — drømmeren står i en sump fyldt med døde frøer — luften 

er fæl — drømmeren dykker ned under overfladen i håb om at frøerne flyder ovenpå — men sumpen er tyk af slim helt ned til bunden — det går kun langsomt fremad — drømmeren 

må op for at få luft — og søger derefter ind mod breden — hvor en gruppe hajer er strandet og nu er ved at rådne op — drømmeren klatrer op i et træ — hvorfra hajerne kan iagttages 

på sikker afstand — hajerne ligger helt stille — kun når de puster luft ud kan man se at der stadig er liv i dem — de ligger i en rundkreds så tæt som muligt — drømmeren klatrer ned 

fra træet for at se nærmere på seancen — da drømmeren er kommet tæt på snapper en af hajerne ud efter drømmeren — drømmeren kaster sig ud i sumpen i et forsøg på hurtigt 

at slippe væk — hajen følger imidlertid efter — drømmeren svømmer alt hvad remmer og tøj kan holde — men hajen haler alligevel ind på drømmeren — drømmeren dykker ned 

mod bunden — da drømmeren rammer bunden ryger drømmeren lige igennem — på den anden side er vandet blødt — så let som luft — og drømmeren kan ubesværet trække 

vejret — lyset fra overfladen trænger igennem vandet — drømmeren skyder op igennem overfladen — for fuld kraft — op igennem skyerne — drømmeren sænker farten — og lægger 

sig tilrette lodret i luften — neden under bevæger biler og busser sig rundt imellem hinanden — toge skærer igennem landskabet — skibe driver rundt på havene — et fly passerer 

nær ved drømmeren — drømmeren lukker øjnene — og giver sig til at drømme — om at nogle lange slimgrønne græsstrå langsomt sniger sig ind gennem drømmerens næsebor — og 

at de hurtigt — det øjeblik de når lungernes bund — trækker sig tilbage — drømmeren farer op — stadig med søvn i øjnene — men frisk som en havørn — og med appetit på 

livet — nu — styrtende nedad — igennem skyerne — ned ned ned — ned igennem himlen — som er gul — græsset der er rødt — håndgribelig som en virkelighed der holder vand. 
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Den 20. juli 1969 lidt over ni om af-
tenen landede Apollo 11 på månen, 
på et sted man havde døbt Stilhe-
dens Hav. Jeg havde nattøj på og 
hele familien sad klemt sammen i 
naboens sofa. Hr. og Fr. Jensen hav-
de nemlig fjernsyn, og det var ikke 
den eneste forskel på dem og os. 
Deres hus var set udefra fuldstæn-
dig magen til vores, et nybygget par-
celhus på en grund, der faldt ned 
mod vejen fra jernbaneskråningen. 
Men der lugtede anderledes og væg-
gene var tæt behængt med platter 
og guldrammer, sofaen var blom-
stret og møblerne stod tæt. 

Stilhedens hav var en passende 
betegnelse for stemningen – et lidt 
anstrengt forsøg på godt naboskab. 
Hr. Jensen havde for vane at destru-
ere og konfiskere alle balsaflyvere 
og bolde, der røg over hegnet og 
gravhunden Perle, der slumrede 
under sofabordet, havde myrdet 3 af 
vores marsvin i deres bur på græs-
plænen, uden at det gav anledning 
til den mindste antydning af anger 
fra familien Jensens side. “De ligner 
rotter”, sagde hr. Jensen tørt. Jeg var 
af hjertet overbevist om, at hr. Jen-
sen var en ond mand. 

Hr. Jensen var dog ikke nær så 
frygtet som Majoren. Majoren 
vogtede sin sirligt velholdte for-
have med en ildhu, der var uden 
sidestykke og ve det barn eller den 
bold, der trængte ind på hans ter-
ritorium. Hans uhyggelige evne 
til at åbenbare sig i fuld uniform 
ud af det rene ingenting, blev kun 
overgået af den lammende panik, 
der overvældede en, når han med 
et fast tag i en barnearm skreg sine 
militære eder og forbandelser ind i 
ens ansigt med en ånde, der stank 
af cerut. Jeg har langt om længe 
fået identificeret mit uforbeholdne 
ubehag ved tagetes med Majoren og 
hans forhave. Tagetes er en ussel, 
puritansk og militaristisk blomst, 
som ingen burde straffes for at 
træde på, flå op eller simpelthen 
udrydde for tid og evighed. Til hel-
vede med biologisk mangfoldighed. 
Tagetes burde aldrig komme i nær-
heden af børn. 

Parcelhuskvarteret er ikke for ner-
vøse børn. Her skal navigeres i et 
kompliceret netværk af territorier. 
Der er baghaver, man sorgfrit kan 
skyde genvej igennem og fortovs-
strækninger, som for enhver pris 
bør undgåes. Det territoriale træk 
ved parcelhuset finder sit stærke-
ste udtryk i forhaven. Forhaven er 
demarkationslinjen mellem det 
offentlige og det private – et sært 
ingenmandsland, som står i repræ-
sentationen og privatlivets tjeneste. 
En forhave, der ikke bliver holdt, 
vækker et stærkt ubehag hos nabo-
erne, det tyder på uorden og social 
ustabilitet og minder uvelkomment 
om at den symbolske og sociale 
orden, man har indskrevet sig i som 
parcelhusejer, er særdeles skrøbelig. 

Parcelhuskvarterer er landsbyer 
uden fortid. Om formiddagen er 
stilheden massiv og de tomme ga-
der udsondrer en tristhed uden 
nogen form for formildende poetisk 
kvalitet, indtil om eftermiddagen 

og begravet, men som vender til-
bage som et brud på den rationelle 
orden. Eller helt prosaisk, det stop-
pede lokum, hvor det, vi forsøger 
at skylle ud, vender tilbage og truer 
med at oversvømme rummet med 
uhumskheder. En knækket flise i 
havegangen, alger på carporten, en 
sprække i husets fundament giver 
ikke bare anledning til en helt reel 
bekymring om huset tilstand og 
salgsværdi – der er langt værre ting 
på spil. Forgængeligheden, forfal-
det, døden og kroppens gradvise 
opløsning i mulden – stirrer tilbage 
på husejeren fra den første spæde 
fraktur i cementen. Parcelhuse er 
ikke bygget for evigheden, og par-
celhusejeren må holde forfaldet i 
skak med alle midler. Truslen un-
dertrykkes bedst ved ihærdigt ha-
vearbejde og flittig vedligeholdelse 
af huset, mens man mistænksomt 
skuler over mod det misligeholdte 
hus på den anden side af vejen med 
en uklar følelse af ubehag. 

Men parcelhuset må ikke reduceres 
til en teatralsk parodi på middel-
klassens trængsler og selvbedrag. 
Parcelhuset er også helt reelt et 
hjem, og hjemmet er ikke kun her og 
nu. Hjemmet er en mere kompleks 
størrelse end et bestemt hus eller en 
bestemt adresse. Og hemmelighe-
derne, der fødes i hjemmet, er ikke 
kun født af uforløste konflikter, fa-
milietraumer og almen dødsangst. 
Hemmelighederne er også alt det, 
der erfares sanseligt og emotionelt 
eller i ekstatisk glæde, men som 
dårligt kan oversættes eller forkla-
res til nogen anden uden at miste 
sin kerne af lyst. Det hemmelige har 
aldrig fuldstændig objektivitet og 
kan ikke fortælles videre objektivt. 
Når lystens glemte hemmeligheder 
rører på sig, kan det fremkalde en 
følelse af noget tabt – som når man 
forstår, at man ikke længere husker 
stemmen eller ansigtrækkene hos 
en elsket afdød. Man hjemsøges 
også af det, man har mistet. 

I The Poetics of Space skriver den 
franske filosof Gaston Bachelard 
hjemmet frem som en poetisk stør-
relse.1 Ifølge Bachelard bærer alle 
virkeligt beboede rum kernen af 
idéen om hjem. Så snart mennesket 
har fundet det mindste husly, be-
gynder forestillingsevnen at bygge 
‘vægge’ af uhåndgribelige skygger, 
trøste sig selv med illusionen om 
beskyttelse eller modsat at skælve 
bag låste døre og mistro de mest 
avancerede alarmsystemer. Vi er-
farer huset i dets realitet og i dets 
virtualitet, gennem tanker og drøm-
me. En fuldstændig fortid følger 
med og bebor et nyt hus. Barndom-
mens erindringer følger med. Huset 
må have en kvalitet af noget om-
sluttende, som kan opbevare vores 
erindringer og deres oprindelige 
værdi som billeder. Erindringen er 
ikke stabil, den produceres og re-
produceres konstant, farves af nuet 
og fungerer som en prisme, der alt 
efter hvordan lyset falder, genkalder 
eller gendigter vores fortid ud fra en 
flygtig kerne. Vi er dømt til at tabe 
barndommens land og vores erin-
dringer er et udtryk for den poesi 
der gik tabt. 

Når Bachelard taler om drømme, 
er det dagdrømmen han taler om, 
ikke det natliges underbevidstes 
processer, men den drøm som man 
med-former i en syntese af erin-
dringer og projektioner af ønsker, 
hvor man trækker på de stærkeste 
emotionelle erfaringer fra erindrin-
gens reservoir og medierer dem i en 
forestilling om, hvordan disse kva-
liteter kan genskabes i et fremtidigt 
nu. For Bachelard er huset det sted, 
der fæstner vores drømme, og fordi 
erindringen ikke er stabil, må huset 
gendigtes i en aktiv og livsformende 
proces. Bachelard taler om husets 
‘oneriske’ kvaliteter – de kvaliteter 
ved huset, som giver rum for, at 
drømme kan vokse uforstyrret frem 
og finde rumlige kvaliteter at fæstne 
sig ved. Huset giver ly til dagdrøm-
men, det gode hus beskytter drøm-
meren og tillader én at drømme i 
fred. 

Det er lettest for barnet at etablere 
følelsen af hjem. Barnets tid er 
endnu ikke strengt opdelt af uret, 
kalenderen, skemaet, den er ela-
stisk – relativ efter intensiteten af 
barnets oplevelser. Den voksne har 
ikke den luksus at kunne ignorere 
den mekanisk påførte tid, og den 
voksnes dagdrømme har svært 
ved at finde sit spontane rum i en 
gennemorganiseret tidsplan. Og 
barnets fysiske erfaring af rummet 
indskrives i rummet. Jeg husker 
stadig lyden af mine egne nøgne 
fødder, der løber ned ad gangen og 
den særlige følelse af parketgulvet 
mod mine fodsåler, hårdt og blødt 
på samme tid. Med de rigtige sok-
ker kunne man glide hen ad gangen 
i store bevægelser, og skabet i so-
veværelset var stort nok til, at man 
kunne opholde sig der i timer hen-
sunket i dagdrømme indsvøbt i den 
uldne duft af en rulamsjakke, og i 
tankerne bygge en grenhytte i sko-
ven og sætte sine fælder op. Paw-
bøgerne var en fast ingrediens i mit 
barndomsunivers. Det bortløbne 
plejebarn, som var halvt indianer 
og levede i pagt med naturen alene 
i en dansk skov, gav mig min barn-
doms billede på urhjemmet, hvor 
man uforstyrret kunne leve i fred for 
familiens postyr og hakkeordenen 
i skolen. Et univers, som ikke let 
fandt genklang i parcelhuskvarte-
rets velordnede haver. 

Bachelard ville ikke have brudt sig 
meget om parcelhusets horisontale 
plan og mangel på krinkelkroge, 
her mangler kælderen og loftet. For 
Bachelard svarer huset til psyken, 
tagets rationalitet står i modsætning 
til kælderens irrationalitet. Oppe 
nær taget er alle tanker klare. Kæl-
deren er først og fremmest den mør-
ke enhed i huset, den der tager del i 
underjordiske kræfter. Mus på loftet 
larmer, men forsvinder så snart man 
dukker op. De væsner, der bevæger 
sig i kælderen, er langsommere, 
mindre letfodede, mere mystiske. 
Loftets tilstand af frygt kan lettere 
rationaliseres, her kan dagens hæn-
delser fortrænge nattens, men i kæl-
deren råder mørket både dag og nat. 
Bachelards billede på oversprings-
handlingen og fortrængningen, er 

hvor beboerne vender hjem fra ar-
bejde, børnehaver, skoler og fritids-
hjem. Hvor højmodernismens ur-
banisme med Le Corbusier som det 
mest ekstreme eksempel, bevidst 
ønskede at skabe et tabula rasa – at 
slette den førmoderne arkitektur fra 
kortet og indsætte en nyt regime af 
funktionalitet, for at kunne glemme 
den gamle by, dens gamle monu-
menter, dens traditionelle betyd-
ninger og hierakier, så har parcel-
huskvarteret ikke engang krav på en 
radikal arkitektonisk vision. Land-
zonen trænges brutalt tilbage, men 
efterlader intet synligt spor. Parcel-
huskvarterets beboere er pionerer i 
en erindringstom ødemark. De har 
kun den historie og de erindringer, 
de selv bringer med sig og intet, 
der kan aflede opmærksomheden 
fra dem selv. Parcelhuskvarterets 
manglende historie konstituerer et 
tomrum og siden intet monument, 
ingen kirke, ingen gamle bygninger 
kan fremkalde en tidslig forbindel-
se i rummet, træder nuet og frem-
tiden frem med et tyngende påbud 
om at skabe en eksistens ex nihilo. 
Tilflytternes forventninger og drøm-
me om det hjem og det liv, der skal 
skabes, bliver overeksponeret. Det 
man har til fælles er, at man er til-
flyttere fra et andet sted og at drøm-
men om eget hus også er drømmen 
om frihed og uforstyrret privatliv 
uden nogen særlig forpligtigelse til 
social omgang  med andre end sær-
ligt udvalgte. Privatlivets fred er en 
del af drømmen, men en skrøbelig 
del. Huset bliver den skærm, der 
skal bære projektionen af drømmen 
om det gode liv, og naboerne er vid-
ner. Bag forhavens repræsentative 
fortifikationlinjer kan man så skabe 
et hjem. 

Hjemmet er på godt og ondt også 
hemmelighedernes sted, og det ty-
ske ord heimlich betyder netop både 
hjemlig og hemmelig. Das unheim-
liche er i Freuds udvikling af begre-
bet det, der burde være hemmeligt, 
men som glimtvis kommer til syne 
i skikkelse af noget, som på overfla-
den er hjemligt og trygt, men som 
bærer det fortrængte med sig og 
truer med at afsløre det. Fortidens 
traumer hjemsøger os i en form, 
som bærer foruroligende fragmen-
ter af erindring med sig uden helt 
at give sig til kende. Deraf ubehaget 
– noget vi ikke helt begriber dybden 
af, truer med at bringe os tilbage i 
en oprindelig tilstand af stærk fø-
lelsesmæssig affekt, og hvad enten 
denne affekt var forårsaget af eks-
tatisk glæde eller afmagt, så bliver 
den følelse, der vækkes, netop fordi 
den oprindelige hændelse er for-
trængt, en dyb og uklar angst. Den 
sande angst er den, vi ikke kender 
årsagen til. Das unheimliche er, når 
de hemmeligheder vi bærer skjult 
ikke blot for omverdenen, men også 
for os selv, truer med afsløring og 
truslen kommer indefra – fra det 
fortrængte. Men i fortrængnings-
processen kan angsten eksternali-
seres til noget ydre, noget udefra-
kommende, som identificeres som 
truende. Spøgelser og zombier er 
populærkulturens bud på das un-
heimliche. Det, der burde være dødt 
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parcelhus, fordi de får friheden til 
at vælge, hvornår de vil være private, 
og hvornår de ønsker fællesskab. 

Men identitet dannes og selvet 
konstitueres igennem den andens 
blik, både den enkeltes blik og of-
fentlighedens blik. Og præsentatio-
nen af huset og hjemmet spiller en 
afgørende rolle for selvopfattelsen. 
Det ydre af huset overfor naboerne 
og det indre af huset overfor ven-
ner og bekendte. I det senmoderne 
samfund er det gennem forbruget, 
at vi udstiller vore hjem. De sidste ti 
års køkken-hype med fokus på æste-
tik og nydelse er et udtryk for dette. 
Hjemmet er blevet til stedet, hvor vi 
forbruger og forbruget former vo-
res identitet. Men individualiteten 
udtrykkes på en ensartet måde. Det 
individuelle udtrykker sig ikke i en 
helt anden brug eller udformning af 
rummene, men i køkkenbordsma-
terialet, fliserne, klinkerne og bade-
værelsestilbehøret, i overfladerne; 
konsumsamfundets masseprodu-
cerede individualitet. Parcelhuset er 
ikke en privatsfære, hvor man giver 
fanden i samfundsnormerne, det er 
tværtimod gennemtrængt af sociale 
normer og udtrykker i hvert valg en 
symbolsk og social orden. 

I et forbrugersamfund baseret på 
vækstøkonomi er enfamiliehuset en 
af de vigtiste forbrugerenheder og 
også en af de vigtigste konsumvarer. 
Siden 1950’erne har driften mod at 
eje eget hus, ikke bare bevirket en 
udbredelse af forstæderne, det har 
også underbygget middelklassen, 

som den dominerende klasse i vel-
færdsstaten. Forstædernes massive 
fremvækst har skabt et stort homo-
gent befolknings- og forbrugerseg-
ment, som i kraft af deres økono-
miske dominans og isolation fra 
andre samfundsgrupper, former en 
forestilling om danskeren. En fore-
stilling som ekskluderer det hetero-
gene, ikke i kraft af en bevidst klas-
sekamp, men simpelthen i tabet af 
evnen til at forestille sig, at der er 
andre måder at leve på. 

Med forstæderne og parcelhus-
kvarterernes følger de store ind-
købscentre, som erstatter funktio-
nen af en bymidte, som er naturligt 
og historisk tilstede i alle førindu-
strielle bydannelser. Indkøbscen-
trene er fuldstændig domineret af 
kommercielle formål og har ingen 
af de folkelige og demokratiske 
kvaliteter, som den traditionelle 
bymidte har. Selv når indkøbcentre-
ne anlægges med en åben plads og 
caféer, så er hele området utvetydigt 
domineret af profithensyn. Indkøb-
centeret er et socialt rum, som er ef-
fektivt afvisende overfor uønskede 
sociale grupper eller nogen form 
for folkelig eller politisk aktivitet. 
Forbrug er den eneste legitime 
aktivitet. 

Indtil 1960’erne var den etablerede 
politiske forestilling, at velfærds-
staten som forbrugersamfund ville 
øge ikke bare velstanden, men 
også den sociale lighed. Forbrug 
skulle ikke ses som en personlig 
tilfredsstillelse, det var snarere et 

manden der hører en uhyggelig lyd i 
kælderen, for straks at tage en lygte 
og gå op på loftet for at forsikre sig 
om, at intet er galt. Kælderdrøm-
meren ved at kælderens vægge er 
nedgravede, at hele jorden ligger 
bag dem. Frygten bliver overdreven, 
kælderen bliver begravet galskab og 
inddæmmet tragedie. 

Måske etplanshuset er et ubevidst 
forsøg på helt at undgå angsten, ved 
at gøre den hjemløs. Udslette det 
dunkle fra husets plan, altid holde 
alting synligt og fuldt oplyst. Hvert 
rum med hver sin specifikke prak-
tiske funktion og ingen spildplads. 
Det er modernismens illusion om 
konstant klarhed og funktionalitet, 
der her slår om i en neurotisk for-
drivelse af alt dunkelt og irrationelt, 
som nu må bo i nattens lyde og gen-
boens forfaldne have og uklippede 
hæk. 

Privatlivets fred 
Hvad er det da, der gør parcelhuse-
ne så attraktive. Undersøgelsen Fra 
nutidens til fremtidens parcelhuse.2 
viser, at det allervigtigste for par-
celhusejeren er privatlivet. Jo større 
afstanden til naboen er jo bedre. 
Det specielle ved et parcelhuskvar-
ter er, at der kun færdes folk, der 
bor i kvarteret eller folk, der har et 
ærinde. Men det sociale liv er ikke 
omfangsrigt og blomstrende, det 
består ofte blot af den nødvendige, 
høflige omgang med hinanden. 
Dels fordi beboerne ikke har tid, og 
dels fordi de ikke ønsker for meget 
socialt samvær. Mange har valgt et 

borgeransvar, som skulle forbedre 
alle liv og en afgørende del af en 
velstandsskabende cyklus, som 
kunne skabe en større produktion, 
flere velbetalte jobs og fortsat øge 
den samlede velstand. Denne mas-
se-konsum-drevne økonomi inde-
bar et løfte om et styrket politisk 
såvel som økonomisk demokrati. 
Det forstærkede demokrati, som 
skulle have fulgt med det blom-
strende private ejendomsmarked, 
har imidlertid vist sig at være illuso-
risk. Da markedssegmenteringen i 
1970’erne holdt sit indtog i den po-
litiske sfære, begyndte politikerne 
at målrette sig til vælgernes snævert 
definerede politiske interesser, og 
som forbrugere, der søger det bed-
ste match til deres smag og behov, 
udfra hvad der er til rådighed på det 
kommercielle marked, begyndte 
vælgerne også at forvente, at den 
politiske markedsplads skulle svare 
til deres specifikke behov og inte-
resser. Borgerne blev i transforma-
tionen til forbrugere ført væk fra det 
fælles område i samfundet i en pro-
ces, der underminerer enhver bredt 
funderet politisk agenda, tænkt til 
at tjene det fælles bedste. Den store 
fejl i den politiske vision om vel-
færdstaten, var at man ikke forstod, 
at det fuldt udfoldede forbruger-
samfund har medført en erosion 
af den politiske sfære. Drømmen 
om et samfund, hvor alle er middel-
klasse, indebærer en total homoge-
nisering af befolkningen, en homo-
genisering som er slået igennem i 
den kollektive bevidsthed, men som 

ikke er socialt og økonomisk reel. 
Det heterogene, dvs. alle fra den 
socialt marginaliserede til den, der 
af politiske grunde ikke ønsker at 
underlægge sig forbrugersamfun-
dets rationaler, mister synlighed 
og stemme både som forbrugerseg-
ment og som  
politisk segment. 

Hvis man overhovedet kan tale 
om kollektiver fortrængninger, så 
betyder isolationen af store grupper 
af befolkningen i parcelhuskvarte-
renes selektive middelklasse, at vi 
mister evnen til at begribe og have 
en virkelig relation til den anden. 
Den anden, som ikke tilhører det  
homogene, bliver den fremmede, 
som vi kan projicere angsten over 
på og udstøde. Og mens vi fortræn-
ger efter bedste evne og forsøger 
ikke at tale om den følelse af un-
heimlichkeit, der lurer i krogene af 
velfærdstatens overbelånte par-
celhuse, bliver vi præcis det, som 
Freud beskriver som den mest 
skræmmende kategori af das un-
heimliche – dobbelt gængere med en 
masseproduceret sjæl.  

Nanna Gro Henningsen

Noter
1 Gaston Bachelard. The Poetics of 

Space, Beacon Press, 1994. 

2 s. 3-37 Fra nutidens til fremtidens par-

celhuse. Center for Fremtidsforskning, 

2006. 
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Aw! sprænges i 2009 
ved en momentan 
sprængning. 

love alley og Aw! er 
konstrueret til kame-
raet, således at bog-
staverne kun kan af-
læses præcist med en 
vidvinklen i 12 meters 
højde. Billedet vil der-
for kun kunne aflæses 
optimalt fra et tårn el-
ler fra en lift. love al-
ley og Aw! vil derved 
adskille sig fra det øv-
rige perspektiv i land-
skabet og skaber så-
ledes forvirring i af-
læsningen, idet der vil 
være to modstriden-
de perspektiver i bil-
ledfladen: Teksten som 
er formet til vidvink-
len og det omgivende 
landskab.

| Marianne Jørgensen |
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Sigmund Freud (1856-1939) skriver i perioden efter 
romantikken om det uhyggelige som begreb. Han anvender 
det tyske ord das Unheimliche, hvis etymologiske betydning 
anvendes som forklaring: Ordet stammer fra heimlich, som 
kan betyde to ting: Nemlig hjemlig og hemmelig. Denne 
nuance har betydning, eftersom das Unheimliche dermed 
må være noget, der ikke længere er hemmeligt, men som 
har været det. Das Unheimliche bliver således både det, 
som er uhjemligt, og det som er uhemmeligt. Altså kendt og 
ukendt på samme tid. Freud bruger denne forklaring til at 
påvise, at das Unheimliche er det fortrængtes tilbagekomst, 
det skjulte, der kommer for en dag. 
 Dette passer godt med hans teori om det fortrængtes 
store betydning for menneskets psyke. 
Se også: http://freudselskabet.dk/tekster/anmeld2.html 

Hvis man ser nøje efter på 
dette billede kan man se Aw! 
og love alley liggende i mark-
haven i 2009.

Skulpturerne i Aw! præsenteres herunder og på de følgende 
sider med fotos og tekst af kunstnere og arkitekter: 

Aw!

| Ole Broager |

| Marianne Jørgensen |
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Vinduesåbninger kommer til at stå i 
relief. Altaner kommer ud fra facaden
Der skal 2 × 3 diodelys på hver facade.

| Ann Louise Overgaard Andersen / Silent Site 5 | | Dorte Mandrup |



39

Elementstabel
Elementstablen består af 25 stk.  
30 × 150 × 30 cm store betonelemen-
ter. 

Hver enkelt element er en skulp-
tur i sig selv med sit eget formsprog, 
men kan qua elementernes ens di-
mensionering og flade firkanter for 
enderne, sættes sammen med de 
andre – i dette tilfælde er elemen-
terne stablet i en firkant. 

Elementerne har huller til isæt-
ning af forankringsstivere og øsk-
ner til løft.

Esben Kleemann

Aw!

| Elisabeth Toubro / VERTIGO | | Esben Klemann / 25 Elementer |
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Af: Malte Laurids Brigges 
Optegnelser

Rainer Maria Rilke

Hvor lille jeg endnu må have været 
dengang, ser jeg af at jeg lå på knæ 
på stolen for bekvemt at kunne nå 
op til det bord jeg tegnede på. Det 
var om aftenen, om vinteren, hvis 
jeg ikke tager fejl, i bylejligheden. 
Bordet stod i mit værelse, mellem 
vinduerne, og der var ikke andre 
lamper i værelset end den der skin-
nede på mine ark og Mademoiselles 
bog [...]

Det står fast at jeg den aften tegnede 
en ridder, en enkelt, meget tydelig 
ridder på en mærkværdig beklædt 
hest. Han blev så farverig, at jeg ofte 
måtte skifte stifter, den der først og 
fremmest kom i betragtning var dog 
den røde pung som jeg hele tiden 
greb til. Nu skulle jeg bruge den end-
nu en gang; så trillede den (jeg kan 
se den endnu) over det beskinnede 
ark hen til kanten og faldt ned for-
bi mig og var væk før jeg kunne nå 
at forhindre det. Jeg havde virkelig 
hårdt brug for den, og det var rigtig 
irriterende at skulle kravle efter den 
nu. Kluntet som jeg var, kostede det 
mig alle mulige foranstaltninger at 
komme ned; mine ben forekom mig 
alt for lange, jeg kunne ikke træk-
ke dem frem under mig; mine lem-
mer sov fordi jeg havde ligget for 
længe på knæ; jeg vidste ikke hvad 

der hørte til mig og hvad der hør-
te til stolen. Noget konfus kom jeg 
dog endelig ned og befandt mig på 
et skind der lå under bordet og over 
mod væggen. Men da opstod der en 
ny vanskelighed. fordi mine øjne var 
indstillet på lyset ovenfor og endnu 
helt begejstrede for farverne på det 
hvide papir, formåede de ikke at 
se det mindste nede under bordet, 
hvor det sorte virkede så tillukket at 
jeg var bange for at støde mod det. 
Jeg stolede altså på min følelse, og 
knælende og støttet på venstre hånd 
kæmmede jeg med den anden rundt 
i det langhårede tæppe der føltes ret 
velkendt; der var bare ingen blyant 
at mærke. Jeg bildte mig ind at jeg 
spildte en masse tid og skulle lige til 
at kalde på Mademoiselle og bede 
hende holde lampen for mig, da jeg 
opdagede at mørket lidt efter lidt 
blev gennemsigtigere for mine uvil-
kårligt anstrengte øjne. Jeg kunne 
allerede skelne væggen bagved, som 
sluttede med en lys liste; jeg oriente-
rede mig ved hjælp af bordets ben; 
jeg så frem for  alt min egen udspi-
lede hånd, som helt alene, lidt som 
et vanddyr, bevægede sig dernede 
og underesøgte bunden. Jeg så, hu-
sker jeg endnu, næsten nysgerrigt 
på den; det forekom mig at den kun-
ne ting jeg ikke havde lært den, som 
den så selvrådigt famlede rundt der-
nede med bevægelser jeg aldrig hav-
de iagttaget hos den. Jeg fulgte den 
som den trængte frem, det interes-
serede mig, jeg var forberedt på alt 
muligt. Men hvordan skulle jeg have 
været belavet på at der med ét kom 

en anden hånd imod den fra væg-
gen, en større, usædvanlig mager 
hånd hvis lige jeg aldrig havde set. 
Den ledte på lignende måde fra den 
anden side, og de to udspilede hæn-
der bevægede sig blindt hen mod 
hinanden. Min nysgerrighed var end-
nu ikke opbrugt, men pludselig var 
den slut og der var ikke andet end 
gru. Jeg følte at den ene af hænder-
ne tilhørte mig og her indlod sig på 
noget der ikke kunne gøres godt 
igen. Med al den ret jeg havde til den 

standsede jeg den og trak den fladt 
og langsomt tilbage idet jeg ikke 
slap den anden, der ledte videre, 
med øjnene. Jeg forstod at den ikke 
ville give op, jeg kan ikke sige hvor-
dan jeg kom op igen. Jeg sad dybt 
nede i stolen, mine tænder slog mod 
hinanden, og jeg havde så lidt blod i 
ansigtet at det forekom mig der ikke 
var noget blåt i mine øjne mere. Ma-
demoiselle – ville jeg sige og kunne 
ikke.

Oversættelse: Karsten Sand Iversen

| Helle Frøsig | | Hein Heinsen / Das Unheimliche 2013 |
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| Jytte Høy | | Ingvar Cronhammer  / Rødt i Strindbergs Land |
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AW!

Av
En tegning og en kube.

Det minimalistiske projekt Av er sam-
mensat af en 2-dimensional tegning og 
en 3-dimensional geometrisk figur.  

Et velkendt tegn – en kridtstreg om-
kring en menneskeskikkelse – men-
nesket er der ikke mere. Man kender 
figuren fra kriminalfilm, men også 
fra børns leg på asfalt, eller på det 
store stykke papir i børnehaven. I 
projekt AV er tegnet sammensat med 
en enkel geometrisk form, en kube. 
Kuben er placeret, så den dækker en 
del af kridttegningen – figurens ho-
ved og skulder. Hvad er der sket – en 
ulykke, et mord, død, lemlæstelse 
– eller er det efterladte streger fra 
børns fantasifulde leg? 

Vi har vænnet os til at se 2-dimen-
sionelle billeder og opfatte dem 
som 3-dimensionelle. Vi iagttager 
3-dimen sionelle objekter og tænker 
ikke nødvendigvis over forskellen 
på vor perception af de to objektfor-
mer, der kan siges at repræsentere 
henholdsvis  fiktion og virkelighed. I 
projekt AV blandes objektformerne 
og udfordrer perception og fortolk-
ning hos iagttageren, det ukendte 
interagerer med det kendte.  

Marianne Hesselbjerg 

I mit bidrag til AW! arbejder jeg med 
at kombinere et skråt tag på et par-
celhus, et socialt boligbyggeri fra 
60’erne og en bunker. Skulpturen 
er en refleksion over et samfund,  
og den måde vi lever og bor på. 

På den ene side er alt i korrekt  
orden – mens den anden side er et 
beskyttelsesrum. Åben og organi-
seret kontra lukket og beskyttende 
– et forsøg på at planlægge det ufor-
udsigelige.  Joaquin Zaragoza

| Marianne Hesselbjerg / projekt AV | | Joaquin Zaragoza |
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Jeg har altid nydt et godt slagsmål, 
uanset om det er mellem menne-
sker eller mellem dyr. Måske vil jeg 
gå så vidt som til at sige, at jeg har 
en fetich med kroppe, der mødes 
med det formål at skade hinanden. 
Det er i hvert fald forbundet med en 
lystfølelse, som jeg har kendt så læn-
ge, jeg husker tilbage. Drevet af hor-
dernes hujen ser jeg mig selv mase 
målrettet frem til forreste række for 
at indtage scenen fra en ultimativ 
skueplads. 

De allerførste kampe jeg husker, 
er kampen om den sociale hakkeor-
den, som køerne – i vanvids eksta-
se – kæmpede den første forårsdag, 
hvor de blev sluppet fri efter en lang 
vinters stilstand i kostalden. Det fri-
ske græs og den pludselige frihed 
fik kræfter frem i de ellers træge og 
tunge dyr, som forekom både upas-
sende og absurde, og som hvert år 
var et vidunderligt tilløbsstykke. De 
nye køer, som var blevet tilføjet be-
sætningen i løbet af vinteren, skulle 
sættes på plads af de ældre og stær-
kere køer, som med årene fik mere 
og mere ballast – og dermed havde 
en tyngdemæssig fordel i kampen. 
Horn-mod-horn-konfrontationen 
blev ikke mindre barok af, at de fle-
ste køer allerede som spædkalve 
havde fået hornene brændt væk som 
en beskyttelsesforanstaltning mod 
et spidst horn i siden. Synet af de 
store yvere slaskende fra side til side 
og den gungrende resonans krop-
pene ildevarslende udsendte, når 
dyrene tumlende ramte hinanden, 

husker jeg, fremkaldte en opstigen-
de, frydefulde stemning i mig, som 
endte i min hals og udløste en lang, 
sammenhængende tone i det høje 
C. Jeg hørte det dengang ikke selv 
før andre omkring mig og husker 
endnu de foruroligende, udvekslen-
de blikke mellem mine forældre. 

Efterhånden som jeg voksede op, 
har jeg fået kontrol over denne auto-
nomi og styrer den i dag helt uden 
problemer. Jeg har også lært at fast-
holde nydelsen af det frydefulde i 
kroppen så længe som muligt. Men 
det udløses desværre kun af fysi-
ske, konkrete slagsmål i den virke-
lige verden. Voldelige film og kamp-
sportsekvenser på tv og den ellers ef-
fektive lydsætning, som pakker sig 
omkring disse fænomener, skaber 
overhovedet ingen reaktion. Nej, det 
skal være virkelig kamp – virkelige 
slåskampe. 

Kickstarten til følelsen reflekteres 
af de drag, som de kæmpende krop-
pe tildeler hinanden. Som et ekko 
afsættes slaget som en spænding 
i min egen krop, dér hvor det træf-
fer. Langsomt omsætter spændin-
gen sig til en energi – en slags vibra-
tion – som er så stærk, at den træk-
ker op mod overfladen af kroppen. 
Her sætter den sig i halsen og bliver 
til en lang tone, som jeg kan fasthol-
der i mit hoved, så længe jeg ikke si-
ger en lyd. 

Men jeg oplever ikke mange slås-
kampe længere, og det er måske én 
af grundene til, at jeg genkender en 
stigende aggression og utålmodig-

hed i min egen krop. En vrede som 
nogle gange ender i syngende lus-
singer og serier af lammende knyt-
næveslag mod en skulder. Men det 
er ikke det samme at slås selv, som 
det er at opleve andre slås. Proble-
met synes ellers løst: Smerterne i 
min hånd, når den slår, støjer i op-
levelsen og gør det umuligt at mod-
tage træfslagets ekko i min egen 
skulder. Og så alligevel – mine hæn-
der kan godt påføre en anden smer-
te og opnå nydelse herved, blot det 
foregår over så lang tid, at mine egne 
smerter – forårsaget under ugernin-
gen – forlader mig helt. 

At komme tilbage efter 3 måneder 
til en kaktus i bondage, som hænger 
med hovedet nedad og se, hvordan 
den kæmper imod tyngdekraften, er 
nu ganske frydefuldt. Men at se halv-
store egetræer, tvunget til at gro ind 
i akavede former, hvor de langsomt 
og sikkert modificeres, er en fryde-
fuld nydelse, som overgår det meste. 
Og her, langt ude i skoven, undrer 
ingen sig over lyden af det høje C. 

Jette Gejl 2013

Aw!

| Jette Gejl Christensen / Bend over Oaktree | | Jørgen Carlo Larsen / Unheimlich/ skulptur/ model |
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| Kirsten Ortwed / DeMostro | | Peter Olsen |
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Først og fremmest må vi konstate-
re, at det egentlig ikke giver mening 
at stille et spørgsmål i stil med: “er 
der noget unheimlich ved arkitekto-
ner?”, for det unheimliche, der som 
bekendt er en særlig slags uhygge, 
knytter sig ikke til bestemte ting el-
ler figurer, men kan opstå i alle sam-
menhænge, og ikke mindst i sam-
menhænge med alt, hvad vi i daglig-
dagen kender og er fortrolige med. I 
modsætning hertil knytter den klas-
siske, romantiske uhygge sig ger-
ne sig til bestemte situationer og fi-
gurer som kirkegårde, mørke huse, 
vampyrer, dødninge og den slags, 
ja der er nærmest en forkærlighed 
for det overnaturlige, og alt det som 
bestemt ikke er dagligdags. Det un-
heimliche opstår derimod, når no-
get som ellers er velkendt og som vi 
normalt er trygge ved, pludselig ved 
en subtil forskydning eller uforklar-
lig drejning fremstår sært fremmed 
og foruroligende, når det hjemlige 
uden videre forklaring pludselig vir-
ker ikke-hjemligt. I Sigmund Freuds 
berømte essay fra 1919 om det un-
heimliche hæftede han sig ved or-
dets sammenstilning af ikke-hjem-
lig og ikke-hemmelig, og for Freud 
betyder det, at det uhyggelige ikke 
som tidligere blot kan defineres som 
angst, der fremprovokeres af det 
ukendte, men som noget der først 
har været kendt (gerne i barndom-
men), siden er fortrængt, og som nu 
dukker op igen som ukendt størrel-
se og hjemløst forsøger at finde et 
sted at udfolde sig. Der er altså både 
et fortroligt og et fremmed element 

ter dem som repræsentationer af 
noget så alment og dagligdags som 
bygninger og huse, kan man med 
fuld ret sige, at de i deres lukkethed 
og hemmelige fremtrædelsesform 
rummer noget uhyggeligt, noget un-
heimlich. Som arkitekturrepræsen-
tationer er der sket en eller anden 
forskydning af noget ellers genken-
deligt til noget fremmedartet, som 
på en gang virker både foruroligen-
de og opbyggeligt. 

Jesper Rasmussen

i angsten på samme tid. Når denne 
kendte/ukendte størrelse er hjem-
løs, er det meget oplagt, at man for-
søger at projicere den hen til steder, 
hvor der er plads til den, fx. til steder 
man nok er bekendt med, men som 
alligevel er lukkede og hemmelige, 
da man ikke har nogen særlig fortro-
lig viden om, hvad der foregår der.

Men man kan så spørge, om der er 
særlige forhold ved arkitektonerne, 
der minder om den måde, det un-
heimliche manifesterer sig på. Ar-
kitektonerne er en række gipsmo-
deller opbygget af sammenlimede, 
firkantede gipsklodser i forskellige 
størrelser, som den russiske kunst-
ner Kasimir Malevich fremstillede 
op gennem 1920’erne. Malevich’ ar-
kitektoner er sært uudgrundelige 
ob jekter, der ikke umiddelbart lader 
sig kategorisere som enten skulptur 
eller arkitektur. Det er kendetegnen-
de for arkitektonerne, at de først og 
fremmest handler om proportion, 
nærmere bestemt størrelsesforhol-
det mellem de indbyrdes elementer 
i arkitektonerne. Men samtidig er 
de uafhængig af skala, eller at det i 
hvert fald er uklart, hvilken skala de 
egentlig opererer i. Man kan således 
ikke bestemme, om de er autono-
me, formalistiske skulpturer i egen 
ret og skala, eller om de er arkitek-
toniske modeller, der henviser til en 
arkitektur i en meget større skala.

Arkitektonerne er som stumme 
byg ningsmodeller, der mangler døre 
og vinduer, og som ikke har direkte 
henvisninger til konkrete, funktio-
nelle relationer. Hvis man betrag-

Aw!

Er der noget  
unheimlich ved 

arkitektoner?

| Jesper Rasmussen / Negativt Arkitekton | | Nina Saunders / ‘repeat after me’ |
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Huset Det ufærdige hus stod i over et år 
med oprejste betonflader og bygge-
materialer spredt omkring sig. øde 
og ubenyttet, mens resten af områ-
det var færdigbygget. Det satte man-
ge tanker i gang hos mig,  hver gang 
jeg passerede stedet med det gen-
nemsigtige hus. De oprejste vægge 
skabte en anden virkelighed, og jeg 
overvejede mange mulige årsager til 
at alt var stoppet.

Huset stod som et led mellem 
mark og bebyggelse – et umuligt, 
forladt projekt, hvor store mæng-
der af træ og mursten ganske stille 
blev ødelagt af vind og vejr, mens 

jord, dyr og græs langsomt trak tæt-
tere og tættere ind på de ufærdige 
betonkonstruktioner.

Så en dag blev de af naturen øde-
lagte mursten og bunkerne af træ 
fjernet, og huset blev bygget op om-
kring de enkle betonelementer på 
rekordtid, med nye materialer. Hul-
let i villakvarteret, hvor uvisheden 
og naturen havde haft fri adgang, 
blev lukket. 

Marianne Jørgensen

| Marianne Jørgensen / HUSET | | Poul Ingemann / Homesick |
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| Randi & Katrine / The House in Your Head | | Tina Maria Nielsen / Alle mister noget ingen kan erstatte (Aw model), 2013 |
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Tårnet blev et omdrejningspunkt i love  
alley. Her kunne  projektet forstås som et 
tekstuelt udsagn og som et samlet billede.
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ster kunne blive præsentret for og få ind-
blik i projektets overordnede ide.

Til venstre ses tårnet fra vores hus  
– med fårene i forgrunden, 2010.
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