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TING står ofte i vejen. De er ligesom 
strøet ud foran os i lighed med po-
tentielt fatale asteroider, der truen-

de krydser det autonome subjekts planetare 
bane (det latinske objectum betyder egentlig 
‘udkastet’). Vi snubler over dem, vi støder 
ind i dem. På den måde bliver vores krop op-
mærksom på, at den selv er en ting i verden, 
hvorved forestillingen om ren, friktionsløs, 
viljebaseret, abstrakt fremdrift (privatbilis-
mens, aeronautikkens og rumfartens fælles 
mytologi) afsløres som en – muligvis særligt 
maskulint kønnet – illusion. På den måde 
minder ting og skulpturer om hinanden, 
og tingene opfører sig jævnthen ‘feminint’ 

skulpturelt på samme måde som Barnett 
Newman beskrev det i 1950’erne, da han 
sagde at “skulpturen er det du støder ind i, 
når du træder to skridt tilbage for at se på et 
maleri.” Man(d) støder altså ind i de ‘kvinde-
lige’ ting, og hos nogle bliver omgangen med 
ting en besættelse; som hos samleren, hvis 
systematiske, ja perverterede eksklusivitet 
hvad angår det attråede begærsobjekt sag-
tens tåler sammenligning med kønsdriftens 
mere aparte udtryksformer, hvilket netop 
antyder en intim samenhæng mellem de to.

Museer er naturligvis det sted i kulturen, 
hvor denne tingenes fetishkult dyrkes med den 
største kraft, og samtidig det sted i kultu-

TING I ET UDVIDET FELT
Lars Kiel Bertelsen

“SAMLERENS TILVÆRELSE ER DIALEKTISK UDSPÆNDT MELLEM 

ORDENENS OG UORDENENS POLER”
Walter Benjamin, “Jeg pakker mit bibliotek ud”

pic_ops_1.indd   29 25-05-2009   01:09:04

THE PICCADILLY LINE

    

THE PICCADILLY LINE

    

pic_ops_1.indd   28 25-05-2009   01:09:04



THE PICCADILLY LINE

    

THE PICCADILLY LINE

    29

der forskyder begæret fra den autoerotiske 
håndtering af  tingen til den sociale udveks-
ling af  dens kulturelle bytteværdi. Men så 
længe samlingen er en ægte privatsamling, 
bliver vi i kælderen. I disse formørkede mil-
jøer rejser privatsamleren sin samlings er-
statningsunivers. Her bliver han så at sige 
Herre i eget hus. Her opnår han en ord-
nende kraft, der har kosmiske dimensioner. 
Ligesom Saturns tyngdekraft i kombination 
med de statistiske love om kollision i løbet 
af  æonerne indfanger og ordner asteroider, 
meteoritter og omkringfarende brokker i 
lysende bånd rundt om planeten, på samme 
måde indfanger, ordner, stabiliserer og fikse-
rer privatsamleren tingene med det formål 
at etablere en perfekt ligevægt mellem ma-
terialitet og identitet; som om det titaniske, 
planetare selv kun kan opretholdes med en 
perfekt organiseret ring af  imobiliserede 
ting omkring sig. Det er, som samlerfilosof-
fen Walter Benjamin skrev, “samlerens dy-
beste fortryllelse at lukke det enkeltstående 
ind i en magisk kreds, idet det stivner, mens 
et sidste gys (erhvervelsens gys) løber hen 
over det” (Passageværket, “Samleren” [H 1 a, 
2]).

Heraf  ser vi, at samleren ikke kun er en 
fetishistisk masturbant; han er også en 
tvangsneurotisk megaloman, der med sin or-
ganisering af  tingene rejser fiktive universer. 
Af  samme grund har samlinger ofte karak-
tér af  modeller – modeller af  mulige, ideale 
verdener – og deler et af  de karakteristiske 
træk ved modeller, nemlig skalaen. Ligesom 
arkitekturmodeller er nedskalerede versioner 
af  kommende eller fiktive bygningsværker, 
på samme måde er samlinger nedskalerede 
versioner af  potentielle universer; en verden 
en miniature, hvis inventar typisk bogføres i 
små bøger. Privatsamleren hengiver sig ofte 
til den slags mikrobureaugrafiske sysler, 
og lige så indlysende det er, at samleriet af  
natur er megalomant, lige så oplagt er det, 
at de fleste samlinger har indbygget et mi-
nima-princip, der ordner samlingen i stadigt 
mere kompakte former. Dette imploderende 
princip afbalancerer samleriets ekspansive 

og inkluderende princip, selv om mange 
samlere har oplevet sidstnævnte tage mag-
ten, så samlingen flyder ud over alle breder, 
oversvømmer ejendommen og inddrager 
lader, udhuse, tilbyggede skure og overdæk-
kede terasser. Den ideale samling oprethol-
der derimod en saturnisk balance mellem de 
imploderende og de ekspanderende kræfter.

Man vil (især hvis man bebor små lejlig-
heder) genkende princippet fra bogreolen el-
ler køkkenskabet, hvor enhver nyanskaffelse 
fordrer en samtidig bortskaffelse, hvorved 
samlingen gradvist forædles og organiseres 
mere og mere kompakt. I ideale samlinger, 
der ikke er underlagt køkkenskabets funkti-
onskrav, medfører denne stadigt mere kom-
pakte organisering undertiden en form for 
kvantespring for samlingen, når dens stør-
relse er formindsket så meget, at den bliver 
transportabel, f. eks. i en kuffert eller i en 
lomme. Samlingen bliver da, for nu at blive 
i de kosmiske metaforer, en hvid dværg, dvs. 
en kollapset stjerne; et lysende objekt af  
umådelig massefylde men meget begræn-
set udstrækning. For de fleste samlingers 
vedkommende vil dette kvantespring mar-
kere sig som overgangen fra en stofbaseret 
til en immateriel tilstand, hvor samlingens 
oprindelige materielle genstande ændrer til-
standsform og bliver til data. Disse data kan 
naturligvis lagres på de sædvanlige måder, 
men kan også i den ideale form bæres i form 
af  erindringer og viden, hvorved samlingen 
internaliseres i samlerens person. Benjamin 
noterede i den forbindelse, at samleri er “et 
urfænomen for det at studere: studenten 
samler viden” (Passageværket [H 4, 3]), og 
i forlængelse heraf  kan man se grublere, 
lediggængere og dandyer som prototypiske 
eksempler på sådanne imploderede og inter-
naliserede samlinger, der nu bæres til skue 
som lysende (og ofte aparte) adfærd. Dandy-
en er netop, som Baudelaire skriver et sted, 
en sol der går under – altså en imploderende 
stjerne.

* * *
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ren, hvor selvsamme fetishisme fornægtes 
med største eftertryk. Offentlige museer er 
således magtfulde statsligt regulerede insti-
tutioner, der med omfattende økonomisk, ju-
ridisk og organisatorisk understøttelse har 
til formål at indsamle og udstille ting. De har 
også mange andre formål, fx forskning og 
formidling, men disse formål er sekundære, 
for så vidt de ikke kunne finde sted uden 
tingene som deres, ja netop, genstand. Altså 
tingene som både mål og middel for forsk-
ningen og formidlingen. I denne cirkelslut-
tende, selvbekræftende 
bevægelse bliver tingene 
til, idet de beskrives; de 
begrundes, idet de navn-
gives; de valueres, idet 
de tilskrives proveniens. 
Museet er til for tingene, 
ligesom tingene er til for 
museet, og et af  avant-
gardens hovedprojekter 
har – lige siden futuri-
sten Marinetti i 1909 
foreslog at rive museerne 
ned – været at undslippe 
denne tryllecirkel.

Museernes manøvre 
kan naturligvis kun lade 
sig gøre, for så vidt de 
indsamlede ting har el-
ler kan tilskrives kultu-
rel værdi, sådan som det 
gælder for både kunst-
værker og arkæologiske 
fund (danefæ), naturvidenskabelige artefak-
ter (‘danekræ’) og andre typer af  ting, der 
kan indskrives i kulturelt anerkendte, natu-
raliserede skemaer, f.eks. forestillinger om 
almen dannelse, national bevidsthed eller 
historisk viden, som alt sammen uden videre 
diskussion er ‘godt’. Det gælder omvendt 
de færreste privatsamlinger, hvis afgræns-
ninger (kuglepenne, engangslightere, fri-
mærker, colaflasker...) ikke på samme måde 
lader sig indskrive i den slags ubetvivlelige 
skemaer for almen nytte. Og selv om mange 
privatsamlere med aspirationer om at netop 

deres uvurderlige samling skal høste aner-
kendelse påberåber sig den slags almennytte 
(‘et stykke Danmarkshistorie fortalt i havre-
grynspakker’), så er det formodentlig netop 
hér, vi ser forskellen mellem den ægte pri-
vatsamling og den offentlige samling mar-
kere sig.

Den ægte privatsamlings inderste logik, 
dens mest intime begrundelse, er en rå fe-
tishisme, et haptisk begær efter at berøre og 
håndtere de kraftfulde ting – tilsyneladende 
uden anden begrundelse end tingene selv, 

hvorfor der da også hviler en sær, mastur-
batorisk, ensom skæbne over privatsamleren 
(udtrykt i klichéen om frimærkesamlerens 
håbløse scorereplik), der lukker sig om sit 
eget håndarbejde med tingene i afsideslig-
gende, beklumrede rum, med hænderne nede 
i kufferter, kasser, arkivbokse, hæfter og 
montrer. På den baggrund kan man hævde, 
at privatsamlingen ophører med at være pri-
vatsamling i samme øjeblik dens ejermand 
(for samlere er oftest mænd) ønsker at ud-
stille eller blot fremvise samlingen, fordi fe-
tishismen da erstattes af  en ekshibitionisme, 
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Alle museumsskilte siger i virkeligheden det 
samme som præsten ved nadveren, nemlig 
”Dette er... (Jesu Kristi legeme).” De udpeger, 
at den udstillede ting ikke bare er ’noget’, 
men at den på én gang er ’noget’ og samti-
dig repræsenterer en i hvert fald halv-hellig 
betydning. Museer etablerer altså et mulig-
hedsrum for sådan en paradoksal tilstands-
form mellem Ting og Ord, men det vellyk-
kede nadver-under afhænger naturligvis her 
som i kirken af  et velvilligt publikum, der 
er indstillet på at acceptere spillets regler. 
En del ’mislykket’ museumsformidling, hvor 
publikum ikke går oplyste og forklarede ud 
af  de hellige haller, skyldes uden tvivl, at 
folkeviddet altid har næret en sund skepsis 
over for de udpegende autoriteter (præstens 
latinske “Hoc est corpus meum” blev hurtigt 
til “Hokus pokus”...).

Næste led i etableringen af  det udvidede 
felt er vanskeligere, fordi det fordrer en 
tænkning i negationer og polære dobbelt-
heder, som vores mentale apparat har svært 
ved. For hvad er negationen af  ting og or-
den? Heldigvis hjælper sproget os her med 
det lille ord ‘ikke’ eller med de mere mund-
rette begreber ‘ingenting’ og ‘u-orden’. Vi 
kan således etablere det udvidede felts så-
kaldte neuter-akse på denne måde: 

med størst kulturelt eftertryk kommer til 
udtryk på museet. Den logiske udvidelse af  
feltet udpeger nemlig, at der nødvendigvis 
må eksistere andre tilstandsformer, andre 
relationer mellem ting og orden og andre 
organiseringsformer i det udvidede felts 
øvrige kombinationer. I den grafiske frem-
stilling bliver det klart, at ligesom museet 
er stedet hvor Ting og Orden kombineres, 
på tilsvarende vis må der eksistere organi-
seringsformer for negationerne Ikke-Orden 
og Ikke-Ting. Modellen peger på, at sådan-
ne negative kombinatorikker logisk må fin-
des (eller tænkes at findes), men den svarer 
naturligvis ikke på, hvori de konkret består. 
Tilsvarende udpeger modellen eksistensen 
af  kombinatorikker mellem den positive 
og den negative akse, nemlig venstresidens 
kombinatorik af  Orden og Ikke-Orden og 
højresidens kombinatorik af  Ting og Ikke-
Ting, men heller ikke her giver modellen 
noget bud på, hvori disse kombinatorikker 
konkret består, den udpeger blot den logiske 
eksistens af  disse kombinatorikker.

Et bud på disse spørgsmål, som samtidig 
vil være konklusionen på vor undersøgelse, 
er skitseret her: 

Ikke-Orden
(’u-orden’)

MUSEUM

Orden Ting

Ikke-Ting
(’ingen-ting’)

DATABASE SAMLING

AN-SAMLING

Ikke-Orden
(’u-orden’)

MUSEUM

Orden Ting

Ikke-Ting
(’ingen-ting’)

? ?

?

Etableringen af  dette udvidede felt hjæl-
per os til at tænke relationen mellem ting 
og orden i mere komplekse relationer end 
dén, som kommer til udtryk når konkrete, 
fysiske ting ordnes (ord-nes), sådan som det 

Som det fremgår af  denne udfyldte ver-
sion af  det udvidede felt forekommer det 
oplagt at den organiseringsform, der mest 
præcist materialiserer relationen mellem Or-
den og Ikke-Orden, er databasen, ligesom vi 
vil foreslå samlingen som den organiserings-
form, der materialiserer relationen mellem 

FIG. 2

FIG. 3

pic_ops_1.indd   33 25-05-2009   01:09:04

THE PICCADILLY LINE

    

THE PICCADILLY LINE

    30

Hvis det er korrekt, at ophobninger af  ting 
på denne måde kan implodere under påvirk-
ning af  samlingens egen tyngdekraft og 
skifte tilstandsform til data, da bliver det 
påtrængende endnu engang at undersøge 
relationen mellem fysiske og semantiske ob-
jekter; ting og data; genstande og ord.

Den første præmis for vor undersøgelse 
vil være dén, at ting først bliver ting, når 
de navngives. Verdens materialitet samler 
sig således kun til betydningsfulde enheder, 
når sproget kalder dem ved navn. Vi antager 
altså, at der eksisterer en intim forbindelse 
mellem ting og ord, – en relation som kan 
udvides til en relation mellem ting og orden, 
fordi ordene har det med at klumpe sig sam-
men i betydningsdannende formationer, der 
etablerer systemer, strukturer og distinktio-
ner, – altså orden. Det er sådanne relationer, 
vi i det følgende vil undersøge ved at opstille 
dét, som den amerikanske kunsthistoriker 
Rosalind Krauss i et berømt essay beskrev 
som et udvidet felt (”Sculpture in the Expan-
ded Field”, 1978)

Baggrunden for Krauss’ essay var frem-
komsten af  nye, ‘skulpturelle’ kunstformer 
i 1970’erne som fx landart og installations-
kunst; kunstformer som nok lignede traditio-
nel skulptur ved at være rumlige og oftest 
med en stærk betoning af  materialitet (selv 
om materialiteten nogle gange var negativ 
som i Heizers jordkunstværk Double Ne-
gative), men som alligevel, argumenterede 
Krauss, var noget andet. Nok var disse kunst-
former rumlige og materielle, men det var 
en anden slags rumlighed og en anden slags 
materialitet end i den traditionelle skulptur, 
ligesom disse nye værkformer brød radikalt 
med monumentet, som havde været den kon-
ceptuelle matrice for skulptur i århundreder.

Hvis vi skifter ordet ‘skulptur’ ud med or-
det ‘ting’ minder situationen i dag på nog-
le punkter om situationen i slutningen af  
1970’erne, da Krauss skrev sit essay; ligesom 
dengang ser vi fremkomsten af  nye ting-for-
mer, som nok ligner ting og fremvises som 
ting, men som alligevel er noget andet og 
fordrer nye samlings- og fremvisningsme-

toder. I det følgende vil vi derfor undersøge 
ting og samlinger ved hjælp af  Krauss’ me-
tode, som via strukturalistisk teori er hentet 
fra matematikkens såkaldte Klein-gruppe, 
der kan forstås som en model for en stra-
tegisk ekspansion af  en relation (her rela-
tionen Ting-Ord). Vi vil etablere et udvidet 
felt og på den måde søge at give navne til 
og kvalificere alternative ting og alternative 
strategier for omgangen med ting.

Første led i opstillingen af  et udvidet felt 
er således at skitsere relationen mellem Ting 
og Ord(en) i en grafisk model, der også med 
det samme fortæller os, hvilken organise-
ringsform der hører til denne konstellation, 
nemlig museet:  

Som vi beskrev det indledningsvist, er 
museet karakteriseret ved at udspænde ob-
jekterne i spændingsfeltet mellem Ting og 
Ord. Den fetishisme, der hersker på muse-
erne, henter sin fascinationskraft fra denne 
spænding. Som kunsthistorikeren Mieke Bal 
har udtrykt det, så “kommer den udstillede 
ting til at stå for noget andet, nemlig udsag-
net om den; den kommer til at betyde. Tingen 
trækker sig tilbage i usynlighed, mens dens 
status som tegn træder i forgrunden for at 
etablere udsagnet.” (Mieke Bal, Double Expo-
sures: The Subject of  Cultural Analysis). Tingen 
trækker sig dog aldrig helt tilbage bag teg-
net. Snarere kunne man måske sige, at der 
på museet sker en form for ‘æstetisk trans-
substantiation’; altså en forvandling ligesom 
i nadveren, hvor oblaten ved præstens trylle-
formular bliver både brød og Kristi legeme. 

MUSEUM

Orden Ting

FIG. 1
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Ting og Ikke-Ting (jvf. de psykopatologiske 
karaktertræk ved privatsamleren skitseret 
ovenfor). Endelig vil vi foreslå den i akade-
miske sammenhænge endnu kun svagt ud-
forskede kategori An-samling til at begrebs-
liggøre et organiseringsprincip svarende til 
relationen mellem Ikke-Orden og Ikke-Ting. 
En udfoldet analyse af  disse begreber står 
endnu foran os og er ikke målet i nærværen-
de sammenhæng. Her må de forenede kræf-
ter fra forskningsfelter så forskellige som 
datalogi, digital æstetik, museologi, materiel 
kultur og psykologi træde til.

Vi mener med denne abstrakte model ale-
ne at have givet et bud på, hvordan man kan 
skelne generisk og logisk mellem forskellige 
måder at organisere ting på; en skelnen som 
kan vise sig frugtbar både i kulturanalytiske, 

akademiske sammenhænge og i forhold til 
de mangfoldige kunstneriske praksisformer, 
der i disse år tager spørgsmålet om ting og 
samlinger op til fornyet debat. For når alt 
kommer til alt er også kunst jo et fænomen, 
der befinder sig i spændingsfeltet mellem 
ting og betydning. Etableringen af  udvi-
dede felter (og man kan forestille sig mange 
alternativer til denne version) antyder, at 
kunstens mulighed for at udfordre museer-
nes traditionelle hegemoni måske befinder 
sig i helt andre logiske rum, end vi hidtil har 
forestillet os. En nutidig avantgarde behøver 
derfor ikke nødvendigvis rive museerne ned, 
men kan måske med fordel vende sig mod 
etableringen og den kritiske udforskning af  
positive alternativer til museet: samlinger, 
ansamlinger og databaser. 
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