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”Vi må gerne bruge energi,” siger Tor Nørretranders i det store interview på side 30, og forklarer, at vi bare
skal gøre det på naturens præmisser. Kirsebærtræerne bruger for eksempel en masse energi på at blomstre
overdådigt om foråret, og det er der ingen, der bebrejder dem, fordi den energi, de bruger, bare er det sollys,
vi i forvejen har masser af – og fordi regnormene bagefter laver de smukke blomster til muld. De indgår i
jordens store kredsløb. Ligesom vi mennesker skal til at gøre igen.

Velkommen
til Culturel

Anders Buhl
Culturel

Den tankegang svarer meget præcist
til mine bevæggrunde for at starte
Culturel. For jeg synes også, man er
nødt til at tænke energi ind i en større
sammenhæng, der ikke kun handler om
at nedbringe CO2 -forbruget. En bevidst
livsstil handler i lige så høj grad om at
træffe aktive tilvalg og fravalg på alle
fronter. Også når det gælder fødevarer,
dagligdagens forbrug, kulturoplevelser
og samfundsengagement.
Det bragte mig på sporet af, at vi må
kunne skabe en helt ny form for energifællesskab, hvor vi sammen støtter
udviklingen af grøn energi, men også
deler en masse af de oplevelser, der gør
livet værd at leve. Og det er den tanke,
der nu er blevet til Culturel.
Egentlig var jeg bare en helt almindelig
boghandler, der gerne ville gøre noget
godt for klimaet. Jeg havde hørt, at man
kunne begrænse industriens CO2 -udslip
ved at opkøbe og annullere CO2 -kvoterne. Så jeg lagde ud med – som den første
i Danmark, viste det sig – at give private adgang til opkøb af CO2 -kvoter, som
jeg solgte til mine kunder i boghandlen.
Kvoterne gik som varmt brød, og det
gik op for mig, at mine stamkunder ikke
kun var storforbrugere af bøger, kultur
og oplevelser, men også var nogen af
dem, der bekymrede sig rigtig meget om
klimaet. Og var klar til at handle på det.
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Jeg opdagede med andre ord, at jeg
ikke var den eneste, der gerne ville
handle klimavenligt, hvis der fandtes
et tilstrækkeligt nemt og troværdigt
alternativ. Det inspirerede mig til at
undersøge markedet for klimavenlig
strøm, men da jeg kontaktede energiselskaberne for at købe grøn energi hos
dem, viste det sig, at der ikke fandtes
nogle energiprodukter, der levede op til
mit mest basale krav om aldrig at bruge
energi uden samtidig at give noget
tilbage til klimaet. Jeg ville som kunde
aktivt støtte udviklingen af de nye,
vedvarende energiformer – men det var
simpelthen ikke muligt.

besluttede jeg mig i stedet for at alliere
mig med et, så jeg fra dag 1 kunne være
sikker på, at Culturels medlemmer ville
have strøm i kontakterne og ordentlig
kundeservice. Det fandt jeg hos energiselskabet SEAS-NVE, der også er stifter
af den energifond, som er omdrejningspunkt for det hele, og som du kan læse
om på side 26. Sammen med dem og
med inspiration og hjælp fra Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening fik jeg udviklet en helt ny
type elprodukt. Og med SEAS-NVE som
fundament og strømfører kan jeg nu
både nemt og troværdigt tilbyde
Culturels kunder klimavenlig strøm.

De to erkendelser gav mig ideen til
at starte et energifællesskab, hvor
medlemmernes elregning automatisk
støttede de vedvarende energikilder
– og hvor strømmen var tænkt ind
i en meget større livssammenhæng,
så medlemmerne samtidig fik gode
bøger, kulturoplevelser og bæredygtige
produkter. Alle deres bevidste valg og
al deres handlekraft kunne på den måde
gå op i en højere enhed.

Nu er jeg så endelig nået dertil, hvor
jeg er klar til at byde dig velkommen til
Culturel – en helt ny type virksomhed,
der blander energiselskab, kulturklub,
magasin, boghandel og bæredygtig
butik. Og jeg håber, du vil være med
til hjælpe ideen på vej ved at købe din
strøm gennem Culturel.

Med hensyn til bøgerne og kulturoplevelserne kunne jeg trække på mine
egne erfaringer fra min bogcafe, hvor
jeg har afholdt over 400 forfatterarrangementer. Men det var en lidt anden sag
at skulle starte et energiselskab. Derfor

Jeg har prøvet at gøre det så nemt for
dig som overhovedet muligt. Men det
kræver stadig et par klik fra dig på
culturel.dk – og ikke mindst, at du træffer et bevidst valg. Et valg om, at du vil
være med til at få klimaet, kirsebærtræerne og kulturen til at blomstre i fuldt
flor fremover.
Nyd magasinet og følg
udviklingen på culturel.dk
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Selvom både bogpirater, e-bøger, lydbøger, digte i cyberspace,
oplæsninger på nettet og helt nye medietyper som personlige blogs,
Facebook og Twitter kan ses som en trussel mod litteraturen, som vi
kender den, jubler Lotte Garbers, formand for Dansk Forfatterforening:
De nye medier og formater er en gave for både læsere og forfattere.

”Der er ingen tvivl om, at
min branche er udfordret af
de nye medier og formater,
der dukker op. Men der er
heller ingen tvivl om, at vi nok skal
klare den. Litteraturen har overlevet
både radio, tv, video og internettet. Så
mon ikke også vi klarer os gennem de
nye former?” spørger formanden for
Dansk Forfatterforening Lotte Garbers
retorisk, inden hun fortsætter: ”I virkeligheden er det en gave til os forfattere:
Det rummer en masse nye muligheder for os som indholdsleverandører.
Litteraturen er lige så mangfoldig og
forskellig som nogensinde før – så der er
der ikke noget nyt. Og derfor skal vores
branche nok overleve.”
Den mest konservative kunstform
Den største trussel mod litteraturen
er måske paradoksalt nok indbygget i
litteraturens eget væsen: I en tid, hvor
alle er på hele tiden og helst på flere
platforme og informationskanaler på
én gang, kan den klassiske roman godt
blive en smule trængt: ”Vores kunstart er den mest konservative af alle,
tror jeg. Den kræver fordybelse. Den
kræver ro og tid. Alle, der ikke læser
meget, oplever at blive fanget af en bog
i deres sommerferie, fordi de pludselig
har tiden til at lade sig fange. Dér kan
ligge en udfordring, fordi de unge ikke
kan sms’e og youtube, mens de læser
en roman. Det lader sig bare ikke gøre,”
siger Lotte Garbers – og peger selv på
lydbogen som et muligt modsvar.
”Jeg ser det i min egen omgangskreds:
Travle forretningsmænd, der normalt
ikke læser bøger, lytter pludselig til
bøger. De bliver siddende fem minutter ude i bilen, efter at de er kommet
4
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hjem, fordi de lige skal høre kapitlet til
ende. Og jeg kan mærke det fra mig selv
– bare omvendt: Hvis det ikke var for
lydbøgerne, så kom sådan en som mig
aldrig ud i min have for at slå græs. Dér
kan lydbøger helt sikkert noget andet
end de skrevne bøger.”
Skidt for købmændene
– godt for litteraturen
Igen tror Garbers dog mest på litteraturens iboende konservative væsen: ”Lydbøger har – akkurat som e-bøger – blot
et begrænset potentiale. De kommer
aldrig til at overtage bogmarkedet helt
og holdent. De kan noget andet end den
trykte bog – men den tilbyder på helt
samme måde sin læser nogle andre og
lige så unikke oplevelser. Fordybelsen
og forglemmelsen, for blot at nævne et
par af forfatterens egne favoritårsager
til hele tiden at vende tilbage til det
trykte ord: følelsen af lige at skulle læse
til næste afsnit – og så det næste – og
så – er der gået flere timer.”
”Når dagen er omme, er volumen bare
blevet større. De nye medier giver
os nye muligheder – det gælder både
for læserne og for forfatterne. Det er
muligt, at styksalget af den enkelte bog
går ned, men antallet af læsere og læste,
lyttede eller oplevede fortællinger gør
ikke. Det er muligt, at der vil være
boghandlere og forlag, der kommer
i klemme. For dem kan udviklingen
være dårlig. Men den er entydigt god
for litteraturen – det er simpelthen en
demokratiserende effekt, der er i gang;
litteraturen når ud til nye læsere. Det
er ikke længere en lukket klub. Og som
rettighedshavere skal forfatterne nok
klare sig, selvom formen og formatet
skifter,” forudser Lotte Garbers.

At slide sig op på de digitale veje
”I sidste ende ligner forfatterrollen sig
selv, som den altid har set ud,” siger
Lotte Garbers. ”Det handler om at få
skrevet nogle ord, som andre gider læse
– men det handler også om alt det ved
siden af: Herman Bang sled sig ihjel på
vejen – ved at læse op og turnere landet
rundt med sin litteratur. Han var nødt
til at investere noget, som ikke var hans
primære talent. Det skal de moderne
forfattere også. Vi skal være til stede og
tilgængelige på nettet, på Facebook, på
Twitter og personlige blogs – overalt.
Det handler om at trænge gennem lydmuren. I starten var det sådan, at man
brugte internettet, hvis man ikke havde
råd til andre kanaler. Til offentliggørelse eller markedsføring. Sådan er det
ikke mere. Om ti minutter har vi ingen
aviser; så knalder Politiken deres nyeste
udgave ud på en iPad. Og som forfattere
skal vi følge udviklingen, tage initiativet og møde læserne, hvor de er. Vi skal
som forfattere jo netop ikke tale med
os selv – men med vores læsere,” siger
Lotte Garbers – og fortsætter: ”Og vi vil
gerne, tror jeg. Mange er nok lidt bange
for det digitale: Vi er bange for pirateriet – men man har nu engang altid
kunnet kopiere bøger, så det er næppe
nogen ny risiko, vi løber med eksempelvis e-bøger i et åbent format.”
Se giraffen – online!
Nok er litteraturen ærkekonservativ.
Nok vil bogen som format bestå til
noget nær evig tid. Men derfor kan
dens bagmænd og -kvinder – forfatterne – ifølge Garbers godt komme lidt
længere frem i blækhuset. Det handler
om at gribe de muligheder, de nye tider
tilbyder.

Højtlæsning

Litteraturen
overlever
alting
Af Ulf Joel Jensen Foto: Bent Grønlund

Man har nu engang altid kunnet
kopiere bøger, så det er næppe nogen
ny risiko, vi løber med eksempelvis
e-bøger i et åbent format.

Lotte Garbers
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Der er ikke noget så hyggeligt som at få læst højt. Derfor har Culturel i samarbejde med Dansk Forfatterforening
bedt en række udvalgte forfattere læse højt for os. Podcast videoerne på culturel.dk og nyd videoerne hjemme i
sofaen, som godnathistorier eller mens du er på farten. Her forbereder forfatterne Susanne Staun og Anna Grue sig
i Dansk Forfatterforenings smukke, højloftede lokaler.

”En mægtig stor styrke ved nettet er det
demokratiserende, som jeg var inde på
før. Vi kan alle være med – og vi kan
følge med, når det passer os. Vi kan for
eksempel se og høre forfattere læse op
af deres egne bøger. Vi kan høre forfatterens betoning af
sin egen tekst. Vi
kan se giraffen”.
”Dér er internettet
genialt og tilbyder
store muligheder
også for den smalle litteratur. Det kan
være en kanal, hvor tekstens ejermand
og bruger kan mødes – og det giver
stor autenticitet. Bare det at se og høre
forfatteren må slet ikke undervurderes
– og som supplement til de klassiske
oplæsningsarrangementer er nettet i
særklasse,” understreger Lotte Garbers
– inden hun slår ud med armene i en
halvt opgivende og helt optimistisk
gestus: ”Internettet kan så mange ting –
der er simpelthen så mange muligheder.
Det er bare om at gribe dem.”

Vi kan høre
forfatterens betoning
af sin egen tekst.
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Lotte Garbers er siden 2009
formand for Dansk Forfatterforening.
Hun er uddannet cand.merc.int. – men
deler i dag sin tid mellem virket i Dansk
Forfatterforening og sit eget forfatterskab.
Lotte Garbers debuterede i 1999 med
romanen For egen vinding. Siden har
hun udgivet fire skønlitterære bøger –
senest noveletten Sicilien sitrer fra i år –
samt to interviewbøger. Til næste forår
udkommer Lotte Garbers næste roman,
Bange mænd.

Mød forfatterne på
Culturels hjemmeside
På Culturel gør vi mere end blot at
skrive om udviklingen. Vi forsøger også
at være med til at definere den. Derfor
har Culturel indledt et samarbejde med
Dansk Forfatterforening om oplæsninger på nettet. På vores hjemmeside,
culturel.dk, kan du lige nu se og høre en
stribe af Danmarks mest interessante
forfattere læse op af deres egne værker.
Forfatterne er udvalgt i samarbejde med
Dansk Forfatterforening, og oplæsningerne er tilgængelige både som videoog lyd. Du kan med andre ord både se
og høre giraffen.
Lyt til fortællingerne på culturel.dk

Lynkursus: Krimier

Jussi Adler-Olsen – Flaskepost fra P
Flaskepost fra P er klart den bedste bog
i serien om Carl Mørk fra Afdeling Q.
Den er superspændende og godt skruet
sammen. Og så holder man ganske
enkelt af hovedpersonen, selvom han
er lidt træls på den måde, at han er
træt af job og kolleger. Men han er det
– modsat mange andre krimihelte – på
en charmerende og sjov måde. Det er
en rigtig grum historie, og den holder
farten hele vejen igennem. Og så faldt
jeg meget for personskildringerne. De er
godt tegnet – man er med dem, kender
dem og kan se dem for sig. Både de gode
og de onde.

Anna Grue – Judaskysset
Det, jeg så godt kan lide ved Judaskysset, er personerne. Anna Grue er
rigtig god til at skabe nogle troværdige
karakterer. Og så er det et fedt plot med
en charlatan – som jeg faktisk også
blev lidt lun på – som franarrer ældre
velhavende damer deres penge. Der
er en masse lune, humor og fortælling
i bøgerne om den skaldede detektiv
Dan Sommerdahl. Bøgerne er mere
hyggekrimi end en pageturner. Men
det skal forstås på den positive måde.
Det er netop Grues styrke, at hendes
bøger ikke ligger i slipstrømmen af
hæsblæsende krimiplots. Deres kvalitet
ligger i den gode, nærværende og sjove
historie.

Sara Blædel:
Hvad er dine fem
foretrukne krimier?
Susanne Staun – Mine piger
Der er eddermugme fut i Mine piger, der
ligger langt fra, hvad der ellers betegnes
som femikrimi. For selvom forfatteren
er kvinde, og hendes hovedperson er
kvinde, er der ikke det mindste om
hverdagsproblemer og børneafhentning – problemet skulle lige være, hvor
man fandt den næste eksklusive flaske
vin. Jeg synes, krimierne om Dr. Fanny
Fiske er topunderholdning. I de her
bøger er det ikke så meget krimiplottet,
der optager mig, men alt det ind imellem. Fantastiske personer og en satire,
der ligger som en fed streg under det
hele. Gu’ er Mine piger spændende, men
jeg sidder altså og klukker over Stauns
evne til at beskrive de fire veninder.

Åsa Larsson – Sort Sti
Jeg er vild med Åsa Larsson. Hun er
en mester i at sætte scenen oppe i det
nordligste Sverige, hvor der er iskoldt
og mørkt. Sort sti er topspændende, og
fordi hun er så god til at beskrive omgivelserne, lader man sig fuldstændig rive
med. Det er en uhyggelig historie om
magt, penge og venskaber – hvor nogen
ender med at dø. Og så er det en af de
krimier, der bliver ved med at sidde i
kroppen.
Er du enig med
Sara Blædel? Anbefal
dine yndlingskrimier
på culturel.dk

Man går sjældent galt i byen med en krimi,
men der er mange at vælge imellem. Forfatter Sara Blædel, der er kvinden bag krimiserien om kriminalassistent Louise Rick,
er flere gange blevet kåret som danskernes
yndlingsforfatter. Her giver hun sit bud på,
hvilke fem krimiforfattere der efter hendes
mening holder distancen.
Af Maria Holkenfeldt Behrendt

Stieg Larsson
– Pigen der legede med ilden
Ja, der er jo nok ikke nogen tilbage,
der ikke har stiftet bekendtskab med
Millennium-trilogien. Men jeg er nødt
til at tage den med alligevel, for det er
tre supergode bøger. Jeg er topforført
af Lisbeth Salander, fordi hun er så
helstøbt weird. Selvom jeg synes, de tre
bøger er for lange, så slugte jeg dem.
Både fordi spændingen er i top, og fordi
man interesserer sig for personerne. Salanders historie er bare god, og selvom
den indimellem får fuld gas, så tror man
på det, fordi hun er, som hun er. Når
ret skal være ret, er der ikke noget at
sige til, at de er blevet en succes verden
over.

Se videopodcasts, hvor Anna Grue og
Susanne Staun læser højt på culturel.dk,
hvor du også kan købe alle bøgerne med
medlemsrabat.
Culturel
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De HAR vundet designpriser. De HAR haft deres unikadesigns udstillet på nogle af verdens mest prestigefyldte møbelmesser. De HAR set deres produkter blive solgt i New Yorks mest kræsne designbutikker. Og
en af dem HAR været ”kendt fra tv”. Men for de tre FairTrade Designers var det bare ikke længere nok.
De ville også være med til at gøre verden til et lidt bedre sted. Og dén ambition viste sig at være en langt
større udfordring end at opnå international anerkendelse i designmiljøet.

Det handler egentlig ikke
så meget om selve puderne
– det vigtige er, at vi har
designet en proces, der gør
det muligt at lave sådan
nogle puder.
Pil Bredahl
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Fairtrade

Succes er ikke
længere nok
Af Nadja Pass

”Det er ikke længere nok for os at
designe en smuk kop. Vi trænger til at
bruge vores fag til noget, der rækker
ud over os selv. Vi vil gerne gøre en
forskel,” forklarer designerne Pil
Bredahl, Henriette Melchiorsen og
Liselotte Risell i munden på hinanden,
mens hænderne flagrer omkring dem på
en måde, så man ikke tvivler på, at det
her er vigtigt. Det er dét, det hele drejer
sig om.
Pil: Når man først er bevidst om, at
det belaster klimaet mindre, hvis
man skærer ned på sit kødforbrug og
sit transportbehov, kan man jo ikke
vende tilbage til sine gamle, ubevidste
handlemønstre igen. Sådan oplevede vi
det også i forhold til vores arbejde. Da
vi først havde fundet ud af, hvordan
vi kunne bruge vores fag til at hjælpe
andre, kunne vi ikke længere undlade
at handle på det. I dag designer vi stadig
forbrugsvarer, men nu holder vi os
altid de tre P’er – ”design for PeoplePlanet-Profit” – for øje, når vi arbejder.
Grundlæggende handler det om, at man
– som vi kalder det – skal ”make the
most of consumption”. Det var egentlig
noget, vi formulerede før finanskrisen,
hvor vi syntes, forbruget nåede vulgære
højder. Dengang var vores pointe, at det
gjaldt om at udnytte det forbrug, som
ALLIGEVEL foregik, til noget positivt.
Så når nogen købte en af vores dyre
unikapuder, var de med til at støtte en

god sag. I dag tænker vi mere på det
som en generel opfordring til bæredygtigt forbrug.
Designer designprocessen
Der var ingen vej tilbage, da de tre designere først var blevet opmærksomme
på, at de havde mulighed for at gøre en
forskel her i livet og her i verden, at de
kunne bidrage til samfundet i et større
perspektiv, som lå ud over at sikre deres
egen succes og deres familiers umiddelbare lykke. Derfor har de sammen skabt
designgruppen FairTrade Designers. Et
arbejdsfællesskab, der bruger designfaget som social løftestang og skaber
bæredygtige udviklingsprocesser for
kunsthåndværkere i den 3. verden ved
at trække på de danske designtraditioner. Umiddelbart tænker man, at
der jo har været fairtrade-produkter
og – butikker længe. Og kan undre
sig lidt over, hvad det egentlig lige er,
FairTrade Designers bidrager med. Men
man skal ikke have lyttet til dem særlig
længe, før det står klart, at fairtradedesign i deres optik egentlig ikke så
meget handler om selve produkterne på
butikshylderne.
Henriette: I fairtrade-verdenen har der
ikke tidligere været tradition for, at det
var uddannede designere, der arbejdede
med produkterne. Det handlede snarere
om at finde nogle smukke produkter
og noget spændende kunsthåndværk

ude i verden og så begynde at betale en
ordentlig pris for dem. Og de produkter
samlede man så i nogle særlige fairtradebutikker, fordi de havde det til fælles,
at de kom fra fairtrade-certificerede
producenter – men de havde ikke nødvendigvis noget andet til fælles.
Pil: Vores ambition er en helt anden.
Det handler om at designe en proces,
en struktur, der gør det muligt for
designbranchen at producere på en
mere bæredygtig måde. Men vi skal
også bidrage til at skabe en udviklingsproces, så det lokale kunsthåndværk
ikke går helt i stå. Det er vigtigt, at der
kommer nye produkter, som har en
chance på det kommercielle marked. Så
det er egentlig ikke selve puden, der er
det vigtigste resultat af vores arbejde –
det er den proces, der går forud for, at
der overhovedet findes sådan en pude.
At det kan lade sig gøre for tre danske
designere at samarbejde med kvinderne
i en kinesisk bjerglandsby.
Langt oppe i Kinas bjerge
Da de tre designere i 2007 skulle starte
deres nye samarbejde, begyndte de med
pilotprojektet ”Homemade in China”.
Her samarbejdede de med kvinder fra
mange forskellige minoritetssamfund,
der bor langt oppe i bjergene i den sydkinesiske provins Yunnan. Minoritetsfolkenes klædedragter er broderet i de
flotteste farver og fineste mønstre, og
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Vi samarbejder med de lokale producenter om at formgive de nye produkter med
udgangspunkt i deres kunsthåndværk og vores skandinaviske designtraditioner.
Det miks skulle meget gerne give nogle interessante produkter.
Liselotte Risell
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Meningen er jo at løfte produkterne, så kunderne først og fremmest tænker
’hvor er det bare en fed pude, den MÅ jeg eje’ – i stedet for ’ih, hvor er jeg flink
nu, at jeg køber en fairtrade-pude, selvom jeg meget hellere ville have haft en
anden, der var smartere’.

Henriette Melchiorsen

kvinderne har en tradition med altid
at have deres sytøj på sig, så de kan
brodere, mens de går lange ture eller
holder pause ude i markerne. Men det
er hårdt for kvinderne både at skulle
klare det hårde markarbejde og brodere
om aftenen, og selvom broderiet ofte er
mere indbringende for familien, kommer det ofte i anden række i forhold til
markarbejdet. Formålet med projektet
er derfor at sikre familierne en langt
bedre økonomi, end tilfældet er i dag.
For på trods af Kinas voldsomme vækst
lever mange kinesere – især dem, der
bor i landområderne og minoriteterne
– stadig langt under fattigdomsgrænsen. Hvis man kan sikre kvinderne en
ordentlig afsætning af deres broderi,
kan man sikre dem mere tid til at brodere og skåne dem for meget af det
hårde markarbejde. Sammen med deres
kinesiske samarbejdspartner – Threads
of Yunnan – gik FairTrade Designers’
pilotprojekt derfor ud på at skabe
ordentlige arbejdsforhold, hvor kvinderne kan hellige sig håndarbejdet. I
praksis foregår det sådan, at FairTrade
Designers udvikler nye produkter med
udgangspunkt i de lokale håndværkstraditioner, men samtidig bruger deres
skarpe æstetiske blik, innovationstalent
og skandinaviske designtraditioner til at
skabe helt nye produkter, der er meget
attraktive for den moderne forbruger.
Liselotte: Det er en vigtig del af det, at
vi samarbejder med de lokale producenter om at formgive de nye produkter
med udgangspunkt i deres kunsthåndværk og vores skandinaviske designtraditioner. Det miks skulle meget gerne
give nogle interessante produkter.
Henriette: Meningen er jo at løfte
produkterne, så kunderne først og
fremmest tænker ’hvor er det bare en
fed pude, den MÅ jeg eje’ – i stedet for
’ih, hvor er jeg flink nu, at jeg køber
en fairtrade-pude, selvom jeg meget

hellere ville have haft en anden, der var
smartere’. Nu står de med en super cool
pude i hånden. Og så er det måske først
bagefter, de finder ud af, at den pude,
der var så lækker, at de bare MÅTTE
eje den, samtidig rummer en fantastisk
historie om nogle lokale kunsthåndværkstraditioner, og at kvinden, der har
broderet den, også er blevet ordentligt
betalt.
HOMEmade in China,
HANDmade i Ghana
Allerede med pilotprojektets første
produkter, en serie puder med det enkle
budskab ”Fair & Square” broderet i
enkle, kolossale bogstaver, viste mixet
mellem godt design, håndbroderi og bæredygtig produktion sin styrke. Puderne
blev en del af den prestigefyldte Crafts
Collection, der hvert år promoverer
12 udvalgte værker skabt af danske
designere og kunsthåndværkere. Og
Fair & Square-puderne blev udstillet
både i New York og Paris. Siden har
pilotprojektet i Kina udviklet sig til en
omfattende produktion, der i dag både
omfatter Fair & Square-puderne, unikapuderne Art Pillow, tasker og armbånd
og i alt tæller over 30 varenumre.
Desuden har FairTrade Designers startet
et nyt projekt – HANDmade in Ghana –
der har fokus på træskærerarbejde. Her
er formålet dels at styrke de ghanesiske
træskæreres muligheder for at afsætte
produkter ved at styrke samhandlen
mellem Danmark og Ghana, dels at
sætte fokus på bæredygtig skovdrift.
Produkterne fra dette projekt er først
nu på vej i produktion og omfatter
blandt andet en serie træskåle og en
unikatrækrave. Men uanset hvor i verden FairTrade Designers arbejder, tager
det typisk lang tid fra ide og design, til
de færdige produkter er på vej på hylderne, for det tager tid at sikre alle led i
produktionskæden – og at sikre sig, at
det er så bæredygtigt som muligt.

Pil: Vi arbejder ud fra en række grundlæggende principper, der handler om
at tage højde for mange forskellige
parametre som miljø, økonomi, politik –
og vigtigst er det, at vi gerne vil bidrage
til lokalsamfundet og ikke vil overbelaste det. Så indtil vi får skabt nogle
ordentlige produktionsforhold, er det en
meget, meget omstændelig proces.
Liselotte: Og det handler ikke kun om
produktionen, det handler også om
at respektere den lokale kultur. Lige
inden jul ville vi for eksempel gerne
bestille en masse varer fra Kina, fordi
vi forventede et ret stort salg. Men det
kunne vi bare ikke, for det er lige netop
på det tidspunkt, hvor der høstes, og
de kvinder, der ellers udnytter enhver
pause til at sy, har bare ikke de pauser.
Dér ville det være meget lidt bæredygtigt af os at rive dem ud af deres faste
rytme og tvinge dem til at sy produkter
til os. Især fordi vi jo heller ikke kan
garantere, at de skal lave lige så meget
næste år.
Det komplekse regnskab
Men netop kravet om at tænke bæredygtighed ind i alle parametre skaber en
række udfordringer i praksis. For det,
der bonner voldsomt ud på én bæredygtighedsparameter, kan være i direkte
modstrid med en anden.
Henriette: Én ting er jo at ville lave
fairtrade-design, der hjælper folk i verdens mest afsidesliggende kroge, hvor
projekter ellers aldrig når ud. Men lige
netop dén ambition kræver så samtidig
lange flyveture, fordi vi er nødt til at
rejse derud for at samarbejde både under opstarten og produktudviklingen.
Og flyveturene tæller big time negativt
i CO2 -regnskabet. Så det er en af de
store udfordringer, for vi er nødt til at
være i tæt samspil undervejs for at få
detaljerne i produkterne på plads. Ofte
vil vi jo netop gerne have,
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at produkterne bliver lidt anderledes,
end de normalt ville have lavet dem,
selvom vi i udgangspunktet lader os inspirere af det lokale kunsthåndværk. Så
da vi for eksempel skulle lave prototyper af skålene i Ghana, var det lidt af en
udfordring at undgå, at de sleb kanterne
helt bløde og runde. For os var det en
super vigtig del af designet, at kanterne
var skarpe, og at bunden af skålene var
et rundt kuglesnit, så dér skulle vi virkelig forklare, at de ikke skulle finpudse
det hele, som de plejer at gøre.
Liselotte: Men så har vi heldigvis
fundet ud af, at Skype fungerer enormt
godt. For der kan vi se, hvad hinanden
mener – altså helt konkret vise dem
produkter og eksempler, der illustrerer,
hvad vi mener. ’Kanten skal være skarp
hér – og bunden skal være en perfekt
halvkugle hér’. Det er meget nemmere
end at prøve at forklare det med ord.
Frivillig-kultur som
økonomisk bremseklods
Engagementet og arbejdsglæden lyser
ud af de tre kvinder. Men så snart talen
falder på økonomi, glider der en hastig
skygge hen over deres ansigter. For reelt kan projekterne ikke betragtes som
økonomisk bæredygtige, hvis det ikke
også er økonomisk bæredygtigt for dem
selv at medvirke i det. Og sådan er det
stadig meget langt fra at være. For processerne ER lange og tunge, og når det
vigtigste er at sikre Miao-folkets kvinder og træskærerne i Ghana økonomi i
projekterne, er der ikke meget tilbage at
rutte med, når produktionen og distri-

butionen er betalt. Men d’damer nægter
at gå på kompromis – og de nægter at
give op. Så mens de håber på, at projekterne engang vil blive så økonomisk
bæredygtige, at de også selv kan leve af
det og hellige sig fairtrade og bæredygtigt design fuldt ud, har de skruet deres
hverdag sammen, så de køber sig selv
fri tid til at arbejde på projektet. De arbejder deltid som indretningsarkitekter
og freelancedesignere og lever ellers af
den royalty, de får ind på deres tidligere
designs. Og fokuserer så i deres frie tid
på FairTrade Designers. Lange arbejdsdage, de ikke får løn for, men selv har
købt fri til projektet.
Pil: Det fungerer rigtig godt, men ambitionen er jo, at FairTrade Designers en
dag skal være en bæredygtig forretning
også økonomisk. Og det betyder, at det
skal være bæredygtigt både for kunsthåndværkerne i de lande, vi arbejder
med – og for os. Vores ambition er
derfor, at vi på sigt skal have udbetalt et
royalty-beløb for hvert solgt produkt,
ligesom vi normalt får, når vi designer
produkter for andre. Men når man
snakker om de ambitioner, er det lidt
en udfordring, at der er meget frivillig arbejdskraft i fairtrade-branchen i
dag. For så lyder det pludselig odiøst,
at vi også gerne vil lave en bæredygtig
forretning ud af det. Foreløbig er det
dog en stor økonomisk udfordring, at
der ikke bliver solgt nær så mange livsstilsprodukter som fairtrade fødevarer.
Så derfor er der ingen økonomi i det for
os foreløbig. Lige nu får vi stort set intet
for det arbejde, vi lægger i FairTrade

Designers, derimod har vi i flere år
betalt store dele af både rejserne, den
tid, vi bruger, og fragten af prøver og
prototyper af vores egen lomme.
Liselotte: Nogle spørger meget præcist
ind til, hvor meget de enkelte kvinder
i Kina får for at sy puderne, og hvor
meget vi selv tjener. Og det er selvfølgelig fint at være kritisk, men det er lidt
et problem, hvis folk ikke respekterer,
at vi også bliver nødt til at få vores
økonomi til at hænge sammen. Det
er lidt, som om folk er ligeglade med,
hvor deres egen løn kommer fra – men
så snart nogen står frem og siger ’o.k.,
jeg ofrer faktisk en meget stor del af
min tid, energi og økonomi på det her’,
så bliver det pludselig meget vigtigt,
præcis hvordan hver krone er fordelt.
Og det er ærgerligt, fordi der skal noget
volumen til, hvis fairtrade for alvor skal
forandre verden. Frivillig arbejdskraft
og Danida-støtte er langt fra nok.
Ikke desto mindre er de fortrøstningsfulde. For selvom danskerne generelt
har skruet markant ned for forbruget
under finanskrisen, tyder alt på, at
både FairTrade og økologi er i fortsat
vækst. Hvilket igen tyder på, at folk
bliver stadigt mere bevidste om deres
forbrug. Ambitionen er så, at folk
også skal forstå, hvad det kræver at få
skabt ordentligt fairtrade-certificerede
produkter. Og at gøre produkterne værd
at købe – både for den gode, meningsfyldte histories skyld og for det gode
designs skyld.

Hvis du vil læse mere om
FairTrade Designers’ projekter
og følge deres udvikling af
designprocessen, kan du følge
med og diskutere fairtrade på
bloggen fairtradedesigners.com.
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Fra ide til
Art Pillow
FairTrade Designers’ Art Pillows bliver dekoreret af kvinderne
fra Yi- og Lisu-folkene, der bor højt oppe i bjergene i den sydkinesiske provins Yunnan. Men det er Miao-folkets traditioner, der
har haft stor betydning for, hvordan puderne ser ud. De bor lige
i nærheden, og det er dem, der væver den hemp, puderne er syet
af. Pudernes størrelse bliver afgjort af bredden på Miao-folkets
klædedragter. Det er nemlig det, kvinderne vævede hempen til
oprindeligt, så alle deres væve er bygget så smalle, at de lige akkurat passer til et halvt forstykke på en jakke til kvinderne. De fine
broderier bliver syet dér, hvor kvinderne går og står. De kinesiske kvinder har nemlig altid deres broderier, nål og tråd med sig,
og broderer, mens de går lange stræk for eksempel til markedet.
Derfor skal produkternes størrelse også være til at håndtere. Hver
pude er et unikadesign – det vil sige, at kunderne bestiller en pude

De tre FairTrade Designers er alle
uddannet produkt- og møbeldesignere
på Danmarks Designskole i slutningen
af 90’erne. Som en del af FairTrade
Designers-samarbejdet, har de blandt
andet løst opgaver for Dansk Erhverv
og Dansk FairTrade. Desuden holder
de løbende foredrag og workshops om
designprocesser og fairtrade.
Henriette
Melchiorsen, mDD er
kendt for sin storsælgende gummivase,
der blandt andet er
at finde i MoMAs
butikker. Hun har arbejdet som produktudvikler for blandt
andet LEGO og som
indretningsarkitekt for Folkekirkens
Nødhjælps genbrugsbutikker. Hendes
banebrydende Svævende Stol har også
været udstillet verden over.
Liselotte Risell, mDD
er især kendt for sine
indretningsopgaver.
Dels er hun ”kendt
fra tv” som den første
designer på TV2’s
boligprogrammer,
dels har hun indrettet
afdelinger på Haslev
Sclerose Hospital. Udstillinger i hele Europa har vist hendes
OldNews-lampe.

hos FairTrade Designers og giver nogle stikord, citater, billeder og
motiver, de godt kunne tænke sig indgik i puden, så den bliver virkelig personlig. Herefter bearbejder FairTrade Designers motiverne,
så puden får det rigtige designudtryk. Så bliver skitserne sendt til
Yunnan, hvor en Miao-kvinde tilfører sit eget personlige broderisnit og syr et omrids af sin hånd og sine navnetræk bag på puden
som signatur. Og puden kommer så tilbage til kunden.

Pil Bredahl, mDD
er blevet belønnet
med designpriser
for mange af sine
produkter til hjemmet og har deltaget
i talrige udstillinger
verden over. Et af
hendes mest kendte
produkter er den
sammenpakkelige cirkelreol for Muuto,
der sælges i førende designbutikker verden over og desuden indgår i Trapholts
faste samling.

Puderne kan bestilles på
fairtradedesigners.com.
Culturel
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Bæredygtig livsstil

Marianne Tromborg:
Hvad er dine 5
øko-favoritter?
Dyr vin og dansk design er noget af det, der
præger skønhedsguruen Marianne Tromborgs øko-hverdag. Hun er makeup-artist
og grundlagede i 2003 sit creme- og makeupbrand Tromborg. Alle hendes produkter
er naturlige og økologiske og fremstillet i
Danmark. For hende skal der nemlig være
balance mellem skønhed og natur.

En selvfølge
Vi kommer ikke uden om en anden af
mine favoritter: Løgismose! Der er tale
om ildsjæle, der ikke behøver råbe op
om økologi, men for hvem det bare er
en selvfølge. At gå på opdagelse i deres
butik er magisk og vidunderligt. Deres
tapas-pose er et hit, ligesom deres
bornholmske hane og deres whiskymarinerede laks. Løgismose er bare
indbegrebet af etik og sund fornuft. Og
nu kan man jo også få en linje fra dem i
Netto, så der er ingen undskyldning

Af Maria Holkenfeldt Behrendt

Skyllefrie grøntsager
Når man slår et slag for økologien,
skal man jo tænke på, at når folk for
eksempel får målt niveauet af giftstoffer i kroppen, så kommer stofferne
først og fremmest fra det, vi putter i
munden. Derfor er det så vigtigt, at vi
spiser økologisk. Så siden min søn var
helt lille, har vi fået Årstidernes kasse
med grøntsager hver uge. Og den holder
altså. Med den ved hånden behøver
man jo heller ikke være bange for, at
ungerne glemmer at skylle tingene,
inden de putter dem i munden.
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Øko-hjul
Min Raleigh-cykel hører altså også til
en af favoritterne. Her er virkelig tale
om et dejligt transportmiddel, der gør
noget godt for mig – jeg får rørt mig
– og samtidig er så CO2 -neutralt, som
det vel kan være. Lige præcis Raleigh
er en model, der gør det behageligt og
smertefrit at cykle!

Dyrt, dansk design
Forleden var jeg ude hos Fritz Hansen
for at se på møbler. Det er jo dansk
design, når det er bedst. Det er selvfølgelig også hamrende dyrt, men pointen
er jo, at når man køber dyrt design,
holder det længere, og man behøver
ikke de der tendenskøb, som man alligevel ender med at smide ud et halvt
år senere. Dyrt design holder i både stil
og kvalitet. Det er økologisk tankegang,
når det er bedst! For eksempel elsker jeg
min 7’er-kontorstol med hjul, som jeg
har haft i umindelige tider. Så hvis man
kan, er det godt at købe møbler, man
ikke smider ud i overmorgen!

Pingus
Selvom det måske ikke er logisk, er min
sidste favorit den berømte økologiske
vin fra danske Peter Sisseck i Spanien –
som jeg endnu ikke har prøvet. Spørgsmålet er, om jeg nogensinde kommer
til det. Hans mest berømte vin Pingus
koster nemlig mellem 2.500 og 5.000
kroner. Men så har han jo også Flor de
Pingus, som ’kun’ koster 700. Måske
bliver det den en dag. Jeg synes bare, at
han er endnu en af de ildsjæle, som jeg
beundrer, og som man skal være for at
lave økologi, der holder.

Pardannelse

Culturel

– for alle os,
der foretrækker
”både og” frem for
”hverken eller”
Idé og fotos: Bent Grønlund

OG er bindeleddet mellem to ting, der
ikke ellers hører sammen.
OG udgør nogle gange så fast en forbindelse, at man slet ikke kan forestille sig
den ene uden den anden. Salt kræver
peber, fløde sukker efter sukker, et bord
er ikke meget værd uden en stol, og en
konge virker ensom uden sin dronning.
OG kan få de fleste ord til at ændre betydning, når man bruger det til forskellige pardannelser: For eksempel er der
forskel på himmel og hav og himmel og
helvede - og der er endnu mere mellem
himmel og jord.
OG skaber andre gange forbindelser,
man ikke havde opdaget, før de blev
smeltet sammen af et ”OG”.
Vi har samlet en masse elementer, der
kan kobles på kryds og tværs ved hjælp
af et lille ”og”. Leg med og se, hvad der
er både og, hverken eller, og hvor der
opstår helt nye sammenhænge.
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Postkort fra
vores egen
baghave
Hist, hvor vejen slår en bugt, ligger der et hus så smukt. Oldtids
kæmpegrave står mellem æblegård og humlehave. Køer og heste
og får på græs hen over brede agre. Åbne lader for fulde læs.
Sejl, som stryger om klint og næs. Byger, som går og kommer.
Det er den danske sommer.
Vi kender dem ud og ind – de typisk danske landskaber. For os
er de det naturligste i verden. Så vi glemmer, hvor meget vi som
mennesker selv har været med til at forme dem. Vi har pløjet,
plantet, gødet, luget, udvundet, drænet, oversvømmet, bygget og opført monumenter, der knejser over landskaberne – og
forandret dem for altid. Forvandlet dem fra naturlandskaber til
kulturlandskaber.
Samtidig har vi en tendens til at tage det danske landskab for
givet og straks søge mod mere eksotiske himmelstrøg på jagt
efter store oplevelser. Men hvorfor ikke tage sig lidt mere tid
til at udforske og opdage alt det, der gemmer sig lige uden for
vores bagdøre? Det synes vi, vi skulle tage at gøre meget mere.
Og vi kan jo starte med at lade øjnene gå på opdagelse i fem
danske kulturlandskaber.
Fotos: Carsten Snejbjerg. Tekst: Nadja Pass.
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Oldschool
Siden oldtiden har kæmpehøjene udgjort pittoreske, kunstige bakker midt
i det ellers så flade danske landskab.
Man har fundet rester af over 85.000
gravhøje fordelt over hele landet, men
mange af dem er – trods gravfreden –
blevet jævnet af pløjning og anlægsarbejder. Resten må selv mejetærskerne
vige uden om. Dels for at frede fortidsminderne, men også fordi gravhøjene
udgør værdifulde biotoper, hvor flora
og fauna får lov at vokse uspoleret.
Her er det Mysselhøj ved Gammel Lejre.
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Historiens vingesus
mejslet i beton
Hele vejen langs den jyske vestkyst
ligger resterne af Atlantvolden – Hitlers
stort anlagte forsvarslinje, der strakte
sig fra det nordligste Norge til det sydligste Frankrig. Selvom de er medtaget
af vind, vejr og graffiti og mange af dem
er sunket dybt i sandet, står betonkonstruktionerne stadig standhaftigt på de
smukke strande og vidner til evig tid
om de tunge besættelsesår.
Bunkere for foden af Blåvand Fyr.
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Yduns træ
Onse ming euip euipisisi eu faccum
iuscidu issenis niamet nonsenis nonsecte facillamet ea feugueros ad dolore
digna consequisim dolor sequatet acidunt vel ullan hent etummy niam vel ut
venit ver senis exerili quisis enim ipit,
core delit, commod doluptatisim aut la
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Og det var Danmark
– og det ér Danmark
Det er ikke til at se det, hvis man ikke
lige ve’ det. For når man kigger ud over
Skjern Ås mange sving, deltaer og våde
engområder, ligner det til forveksling et
idyllisk postkortlandskab – indbegrebet
af et dansk landskab som vi ser det for
vores indre blikke. Men for bare få år
siden så her helt anderledes ud. I 60’erne
rettede man nemlig åens fine sving ud
til en kanal for at skabe større landbrugsarealer, hvilket havde så store konsekvenser for åens flora og fauna, at man
besluttede at genslynge åen. Så det landskab, vi ser på billedet, har kun bugtet sig
sådan siden 2002.
Den genslyngede del af Skjern Å ligger
mellem Borris og Ringkøbing Fjord.
Dette billede er taget fra toppen af
Lønborg Bakke.
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Koncentreret virkelighed
Hvert år flokkes turisterne i LEGOLANDs Miniland. Her er mange af verdens største seværdigheder genopbygget af over 20 millioner LEGO-klodser.
Her kan man også opleve mange af
Danmarks kendteste bygninger og
landskaber på klos hold i en meget
detaljeret LEGO-version – og gad vide,
om der findes nogen mere typisk dansk
landskabsidyl end det, der under
navnet ’Lilleby’ ligger i LEGOLAND og
samler essensen af landsbykirker, møller, brolagte steder og bindingsværksidyl på meget få kvadratmeter?
Nyhavn i LEGOLAND.
22
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Månelandskab
Karlstrup Kalkgravs nøgne skrænter
og den turkisklare sø gemmer sig kun
et stenkast fra motorvejen ved Solrød
Strand. Månelandskabet er resultatet
af mange års udvinding af kalk, der
skulle bruges til cement. De kridhvide
skrænter er fulde af fossiler, der har
ligget indlejret i kalken siden kridttiden for helt op til 100 millioner
år siden, og kalkgraven er et meget
populært sted at tage på fossiljagt med
hammer, mejsel og beskyttelsesbriller.
Karlstrup Kalkgrav. Afkørsel 30 fra
motorvejen ved Solrød Strand.
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Hvad er dit favoritsted?
De danske landskaber gemmer på mange store og overraskende oplevelser. Hjælp os med at samle et inspirationskatalog med forslag til kultur- og naturoplevelser landet
rundt ved at fortælle om dine favoritter på:

culturel.dk

1001 fortællinger om Danmark
For nylig lancerede Kulturarvstyrelsen en omfattende
hjemmeside med mange fine tips og historier om Danmarks
kulturarv. Mange af fortællingerne handler netop om kulturlandskaber, og hvordan og hvorfor de er blevet til. Hvis
du er blevet nysgerrig, er der masser at dykke ned i på:
1001fortaellinger.dk.
Culturel
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Forenet
handlekraft

Velkommen til Danmarks
nye energifællesskab

Culturel er meget mere end det magasin, du lige nu sidder med i hånden. Det er faktisk indgangen
til et helt nyt univers, der indeholder: et nyt energi-koncept, en boghandel, en kulturklub, et magasin
og en indkøbsforening, hvor medlemmerne kan få rabat på specialudvalgte bæredygtige varer.
Culturel er både og, lidt til og meget mere. Et udpluk af det bedste fra alle verdener,
der er smeltet sammen til noget helt nyt.
Af Anders Buhl

og renovation. Tidligere blandede vi
ukritisk det hele sammen, og det lød lidt
frelst at skulle sortere sit skrald. Men i
dag falder det de fleste helt naturligt at
indløse pant for flasker og dåser, opdele
storskraldet i metal, farligt affald og
småt brændbart og at smide køkkenaffaldet i komposten, hvis man kan.
Med Culturel håber vi at gøre det lige
så naturligt, at man ikke bruger strøm
uden samtidig at støtte udviklingen af
vedvarende energikilder eller mindske
industriens CO2 -udslip.

ske Råd har SEAS-NVE udviklet fonden
som Culturel benytter til opsamling af
medlemmernes klimabidrag.

Ny fond støtter udviklingen
af grøn energi
Derfor er Culturels omdrejningspunkt
en nystartet fond, der aktivt udvikler de grønne
energiformer
og begrænser
industriens
CO2 -udslip. Og
denne energifond støtter
vores medlemmer, hver gang de bruger strøm. På den
måde bruger vores medlemmer aldrig så
meget som én kWh, uden at der er taget
stilling til en kompensation for det et
andet sted i klimaregnskabet. Og derfor
kan man bruge den energi, man er nødt
til at bruge, med god samvittighed.

Det er ikke nok at skifte
fem sparepærer
Selvfølgelig opfordrer vi altid til, at man
bruger energien fornuftigt og ikke spilder den. Men hvis man hører til dem,
der for længst har skiftet til sparepærer
og godt ved, vi skal bruge ovnens eftervarme, vaske ved lavere temperaturer
og slukke for stand-by-apparaterne, så
hører man nok også til dem, der synes,
der skal mere til. Vi tror gerne, folk vil
være med til at gøre mere. Vi tror bare
kun, de får det gjort, hvis det også er
nemt. Rigtig nemt. Derfor støtter man
helt automatisk Culturels energifond
over elregningen, så man slet ikke behøver at tænke mere over det, så snart
man er blevet medlem af Culturel.

Ved at etablere ny, vedvarende energi
i form af vindmøller og solcelleanlæg.
For dem, der især fokuserer på at
skabe den gode, nye energi, vi ikke
skal skamme os over at bruge.

Vi bruger aldrig strøm uden at give
noget tilbage til klimaet
Vi håber, at der vil opstå den samme
bevidsthed blandt danskerne, som
der de senere år er opstået om skrald

Udvikling i samarbejde med
Danmarks Naturfredningsforening
og Det Økologiske Råd
Med inspiration og input fra Danmarks
Naturfredningsforening og Det Økologi-

Først og fremmest handler Culturel om
den gode energi. Vi sælger strøm. Men
vi gør det på en helt ny måde. Vores udgangspunkt er nemlig, at vi selvfølgelig
skal spare energi, hvor vi kan. Men vi er
samtidig nødt til at indse, at det kræver
energi at leve. Derfor skal vi have lov
at bruge energi, det er en naturlig del
af vores liv. Men vi skal producere og
bruge den så fornuftigt som muligt.
Og vi må ikke tage noget, uden at give
noget tilbage til klimaet.

Derfor kan man
bruge den energi,
man er nødt til at bruge,
med god samvittighed.
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I praksis betaler Culturels medlemmer – ud over den normale elregning
– hver især en ekstra pris på 10 øre for
hver kWh, de bruger. Det svarer til en
merudgift på ca. 42 kroner om måneden
for en gennemsnitshusstand med fire
personer, der bor i parcelhus. De penge
ryger direkte i fonden og overføres til at
hjælpe klimaet på tre forskellige måder:

Ved at opkøbe og annullere europæiske CO2 -kvoter. For dem, der helst vil
begrænse industriens muligheder for
at slippe CO2 ud i atmosfæren.
Ved at købe strømcertifikater fra
vindmøller, der højst er to år gamle.
For dem, der gerne vil støtte de nyeste
vindmøller.
Standardprisen på 10 øre pr. kWh bygger på en fordelingsnøgle, Danmarks
Naturfredningsforening har anbefalet.
Men hvis man foretrækker en anden
fordelingsnøgle, kan man frit ændre
den på sin personlige energiside på
culturel.dk.

Handlekraft

Culturel vokser sig hele tiden større
og stærkere og indgår nye samarbejder
med virksomheder og organisationer,
der ligesom os arbejder på at forbedre
verden omkring os.
I dag samarbejder vi blandt andet med:
Danmarks Naturfredningsforening
Det Økologiske Råd
Fairtrade-mærket i Danmark
Roskilde Festival

Kun et klik til det bæredygtige liv
Men Culturel er meget andet end salg
af energi. Det skal ikke kun handle
om klimasamvittigheden det hele. For
hvis man vil leve og handle bevidst,
drejer det sig jo ikke kun om klimaet.
Det er vigtigt at træffe aktive tilvalg
og fravalg på alle fronter. Også når det
gælder fødevarer, dagligdagens forbrug,
kulturoplevelser og samfundsengagement. Derfor indgår der også en række
andre tilbud i Culturel-medlemskabet:
Bæredygtig butik og boghandel
På culturel.dk kan man købe de fleste
danske bogtitler og bestsellers –
typisk med en rabat på 25%. Desuden
har vi i samarbejde med Fairtrademærket i Danmark udvalgt nogle af
de lækreste og mest interessante bæredygtige produkter, blandt de mere
end 700 fairtrade-mærkede varer, der
findes i Danmark. Dem kan man også
købe med rabat i vores netbutik.
Kulturarrangementer
Vi vil gerne sikre vores medlemmer
mange gode oplevelser af dem, der
gør livet værd at leve. Derfor giver et
Culturel-medlemskab også adgang til
en serie særlige oplevelser – særforestillinger efterfulgt af rundture bag
kulisserne, samtaler med forfattere,
byvandringer og salonarrangementer.
Men i den travle hverdag er det jo ikke
altid, man har mulighed for at dukke
op til selv de mest spændende arrangementer. Derfor gør vi det også nemt
at få gode oplevelser hjemmefra via
culturel.dk. Som første initiativ i den

række har vi indgået et samarbejde
med Dansk Forfatterforening, der
videopodcaster oplæsninger med en
perlerække af vor tids mest interessante danske forfattere. Nogle kendte,
andre helt unge debuttanter, som vi
tror, du vil nyde at stifte bekendtskab
med.
Magasin og hjemmeside
I magasinet Culturel skriver vi om
aktuelle kulturelle tendenser, handlekraftige iværksættere, bæredygtig
livsstil og naturens kringlede kroge.
Vi giver læserne lynkurser i alt fra
krimier til klassisk musik, inviterer
dem med på visuelle opdagelsesrejser
og tager på insightseeing landet og
verden rundt. Magasinet udkommer fire gange om året, og sendes
direkte ud til Culturels medlemmer.
I dagligdagen er culturel.dk omdrejningspunktet for det hele. Her kan
man løbende følge med i udviklingen
og se, hvordan vores fælles handlekraft forandrer verden. Både når det
gælder klimaet og kulturen. Her kan
medlemmerne også være med til at
sætte diskussioner på dagsordenen
og pege hinandens tankebaner i nye
retninger.
Tilsammen gør Culturels mange muligheder det let at leve livet med god
samvittighed. Og hvis vi bliver mange
nok, bliver hvert medlems handlekraft
multipliceret mange gange. Det kalder
vi forenet handlekraft – og hos Culturel
er det meningen med det hele.

Sådan fungerer et
Culturel-medlemskab
I princippet svarer et Culturel-medlemskab til at være kunde hos et hvilket som
helst andet energiselskab. Du betaler for
den strøm, du bruger – og vi garanterer
dig strøm i kontakterne. Men vi adskiller
os på to vigtige punkter:
1. Du yder et ekstraordinært klimabidrag,
som du fuldstændigt selv administrerer. Hvis du vælger den fordelingsnøgle, Dansk Naturfredningsforening har
anbefalet, koster det 10 øre ekstra pr.
kWh, du bruger. Du kan sagtens sammensætte dit bidrag anderledes på din
personlige energiside på culturel.dk.
Det kan godt påvirke ekstraprisen lidt,
alt afhængig af, hvad du vælger – men
det fremgår tydeligt, hvad din endelige
pris bliver, inden du beslutter dig.
2. Du får samtidig adgang til alt det
andet, Culturel kan byde på: Magasinet
leveret lige til døren, invitationer til
særlige arrangementer og typisk 25%
medlemsrabat på gode bøger, rabatter
på udvalgte bæredygtige produkter og
en bred vifte af kulturtilbud.
I praksis er Culturel strømført af energiselskabet SEAS-NVE, der sørger for, at du
altid har strøm i kontakten og kundeservice klar til at hjælpe dig. SEAS-NVE er
Danmarks største kundeejede energiselskab og har derfor stor erfaring med at
drive virksomhed på kundernes præmisser, mens man bevarer både hjernen og
hjertet på rette sted. Det er i praksis også
SEAS-NVE, der har stiftet energifonden
for at sikre, at alt kom godt og sikkert fra
start. Fonden er 100% selvstændig og
uafhængig, så du altid kan være sikker
på, at dit ekstra klimabidrag går direkte
til energifonden. Men vi er glade for at
have en modig og ansvarlig virksomhed i
ryggen, der hjælper os med at få det hele
til at ske.

For at blive medlem af Culturel, skal
du skifte strømleverandør. Og det er meget nemt at gøre. Det kræver faktisk kun
tre klik på culturel.dk.
Læs detaljerne, se priserne og følg guiden
på culturel.dk/skiftnu
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Gunnar Langemarks penne
er drejet af træ, der har en
særlig historie. Han er altid
på jagt efter det træ, ingen
andre kan bruge, fordi det
for ham at se er det mest
interessante. Knuder, tvejninger med vimmer og træ
med svampeangreb giver
særligt fine mønstre og
personlighed til pennen.
Træet skæres ud i mindre
stykker – drejeemner – der
holdes samlet parvis, så
pennens top og bund kommer fra det samme stykke
af træet.
Drejeemnet gennembores,
så man kan montere det
lille messingrør, der senere
skal huse blækpatronen og
mekanikken.
Drejeemnerne monteres i
drejebænken og pennens
to ender formes. Toppen
og bunden drejes samtidig.
Alle penne hånddrejes, så
ikke to penne er ens.
Der drejes et lille indhak
– en recess – hvor de to
pennestykker samles med
en ring.
Pennen vokses flere gange
med canaubavoks, som er
en hård palmevoks, der
smeltes ned i træet. Det
gør træet blankt og fremhæver de smukke detaljer
i træet.
Træstykkerne kontrolleres
flere gange, før mekanismen der skruer kuglepennen ud og ind, forsigtigt
bliver skubbet på plads i
det indre metalrør.
Et stykke anløbet kirsebærtræ er forvandlet til et
personligt skriveredskab.
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Nørdens værksted

Træmanden
For nogle år siden var Gunnar Langemark at finde blandt Danmarks digitale frontløbere. Lidt af
en pionér, når det gjaldt multimedier, internet og sociale medier. Men da det blev for populært
med den slags, stemplede han ud. Helt ud. I dag hånddrejer han penne i træ.
Af: Nadja Pass
Fotos: Bent Grønlund
Hej Gunnar.
Hvad laver du i dit værksted?
Jeg drejer penne af danske træstykker.
Træet har altid en særlig historie. Noget
har jeg selv fundet i vejkanten, andet
som drivtømmer, noget i affaldscontainerne. Kommunens mænd giver
mig resten af det træ, de beskærer i
vejkanterne, når de ikke kan lave mere
flis af det. Jeg har også fået nogle store
klodser birkeknude fra Jægerspris Slot,
fordi de ikke kunne flækkes til brænde
med flækøksen. I Jægerspris fik jeg også
et pragtfuldt gammelt valnøddetræ
med råd i kernen. For det meste er det
træ, der ikke ellers ville være blevet
brugt til noget. For det sjove er jo, at det
træ, man som drejer synes er vanvittigt spændende, er præcis det samme
træ, som møbelindustrien ikke vil have. Det
egner sig ikke engang
til brænde. Alle andre
betragter det som det
laveste af det laveste.
Men jeg synes, der er
lidt en askepothistorie
over penne, der er lavet af affaldstræ.
De har en særlig charme og er mindst
lige så smukke som penne af de dyre
materialer.

Hvordan bliver pennene til?
Jeg designer altid pennen først på et
stykke papir, men resultatet afhænger
af det konstante samspil mellem min
vilje og kunnen – og de vilkår, træstykket byder mig. Når man står med træ
direkte fra naturen mellem hænderne
hver dag, så kan man næsten ikke
undgå at blive grebet af dets forskellighed og de sanselige dybder, som træet
rummer. Ikke alene kan det være ualmindeligt spændende visuelt. Det kan
også føles forskelligt, lade sig bearbejde
forskelligt og lugte forskelligt. Det har
forskellig massefylde – og alene den
forskel betyder noget for det samlede
indtryk af træet. På den måde bliver mit
valg af naturmaterialer et organiserende
æstetisk princip – en bunden opgave,
jeg har givet mig selv.
Og resultatet bliver ofte
mere interessant, fordi
det langtfra er alting,
der er muligt.

En skarp pen
er i vore dage
mere magtfuld
end en skarp kniv.

En del af træet finder jeg i selskab med
andre trædrejere. Vi samarbejder og
holder træf, hvor vi skærer gode træer
op og deler imellem os. Det giver godt
og billigt træ – og så udveksler vi erfaringer og viden samtidig. Men det allerbedste er, når kunderne selv kommer
med et stykke træ, der betyder noget
for dem. Så de får lavet en helt personlig
pen af deres eget træ fra haven.

Træ er simpelthen et
materiale, der lægger op til en fordybelse, som jeg tror
på er sund for sjælen. Træ er det stik
modsatte af den digitale verden, de
fleste af os bruger alt for meget tid på til
hverdag. Jeg kan ikke klikke på ’undo’
som på computeren. Jeg kan ikke gå ned
i tømmerhandelen og købe et stykke
træ magen til. Jeg har én chance, et
stykke træ.
Men det er ikke vigtigt for mig, at pennene er lige så ens og perfekte, som hvis
de var lavet på maskine. Man må gerne
kunne se sporene af værktøjet, så længe
man kan se, jeg har styr på håndværket.
For ellers ville mange tro, det var sjusk.

Men hvorfor ty til penne i en tid, hvor
håndskriften er så godt som uddød?
Netop derfor. På mange måder tænker
jeg på pennen som vore dages kniv.
Da kniven i sin tid gled ud af almindelig daglig brug, blev den til mandens
’smykke’. Med den digitale kulturs
overtagelse af skrivningen kan man
forestille sig, at pennen på samme måde
får en symbolsk betydning som et tegn
på det skrivende menneske – viden og
vid. En skarp pen er i vore dage mere
magtfuld end en skarp kniv. Man kan
opnå langt mere ved at skrive end ved
at skære.
I sin tid var vikingens sværd hans personlige stolthed. Nogle gange gav han
den ligefrem et navn. På samme måde
synes jeg, at et menneske i dag bør have
et personligt forhold til sit skriveredskab.
En mand af gode ord fortjener en pen
af høj kvalitet. Her i begyndelsen laver
jeg især kuglepenne, men mit mål er
at lave fyldepenne, der for mig at se er
det ultimative skriveredskab. For bare
50-60 år siden var det helt almindeligt, at man havde ’sin pen’. Sin egen
fyldepen – og dén passede man på. Det
har vi bare glemt i dag. Den bevidsthed
tror jeg kommer tilbage med en god
hånddrejet træpen. I det store billede er
det også et vigtigt aspekt,at man ikke
smider dårlige reklamekuglepenne ud,
når man har en dyr personlig pen. Det
er en vigtig og grel modsætning til den
almindelige forbrugerisme kun at have
få gode ting, som man sætter pris på og
har et personligt forhold til.

Læs mere om
Gunnar Langemark
og hans penne på
gunnarsgarage.dk
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Velkommen
til den nye
tidsalder

Normalt snakker vi om kærlighed, klima, sundhed, økonomi, information og
inspiration, som om det var vidt forskellige sfærer – med hver deres udfordringer
og løsningsmodeller. Men i forfatteren og stortænkeren Tor Nørretranders univers
hænger alting sammen. Udfordringerne på alle planer handler grundlæggende om,
at vi er vant til at tænke alt for meget i depoter, i mit og dit – og løsningen på det
hele er, at vi skal tænke meget mere i strømme. Derfor står vi netop nu på tærsklen
til en helt ny civilisation – Civilisation 2.0.
Fortalt til Nadja Pass. Illustration Kristian Eskild Jensen.
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Her er 9 nedslag i den nye civilisation.
Dyk med ned i tankegangen og bliv
klogere på stenaldermændenes livsstil,
flow, solskin, overraskelser og glæden
ved at æde hinandens lort.

Kredsløb 2.0

Depoter og strømme
Tilsæt sollys

Civilisationen, som vi kender den, er
præget af det, jeg kalder depottænkning.
Vi bygger huse, byer og veje, fordi vi
skal bruge noget ét sted. Vi henter de

årevis, var, at den enes affald var den
andens mad. Alle delte deres lort med
de andre. Jorden er fuldstændig analog
til det, fordi der er solstråling og stof,
der kører i kredsløb. Det er jo de samme
atomer, der år efter år farer rundt i
jordens økosystem. Det ene øjeblik er
de inden i en bille, siden i noget jord, så
i et menneske. Det er selvfølgelig mere
kompliceret end rejernes glaskugle,
fordi der er mange forskellige arter.
En svamp nedbryder et træ, og når
vi spiser svampen, spiser vi indirekte
det træ, svampen nedbrød, men kun
indirekte – så der er flere formidlende
led i Jordens økosystem. Men det er stadig samme grundregel: Hvis vi vil spise
eller bruge noget,
ingen andre laver,
løber vi tør på et
tidspunkt. Og hvis
vi laver noget,
ingen kan bruge
bagefter, hober
det sig op, og vi drukner i affald. Men
den grundregel har vi glemt, og nu er vi
nødt til at lære den igen.

Grunden til, at de kunne overleve i årevis,
var, at den enes affald var den andens mad.
Alle delte deres lort med de andre.
ressourcer, vi skal bruge, i et depot, for
eksempel en mine, en grusgrav eller en
oliekilde. Vi bruger materialet og smider
det siden væk som affald i et andet depot
såsom en losseplads eller atmosfæren.
Men den måde at forvalte vores ressourcer på holder simpelthen ikke i
længden, og derfor er der en ny civilisation på vej. Den levende natur bygger
nemlig på et helt andet princip – strømmens princip, hvor alting hele tiden er i
bevægelse og aldrig holdes fast. Jeg så
engang en glaskugle, hvor der levede tre
arter indeni. Rejer, alger og bakterier.
De udgjorde en lille evigheds-økosfære.
For bakterierne nedbrød rejernes affald
til næring for algerne, der sugede sollys
gennem fotosyntensen og var mad for
rejerne, der så kunne lave det affald,
som bakterierne nedbrød … Et lille
lukket kredsløb, hvor alt kørte i ring.
Det eneste, der kom ind, var sollys, det
eneste, der kom ud, var varmestråling.
Grunden til, at de kunne overleve i
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Klimakrisen er nok det mest tydelige
eksempel på behovet for at skifte fra
depottænkning til strømme.
For dér er det så tydeligt,
at man har et vist depot af
olie, kul og gas, man brænder
af – og at der bliver noget til
overs, vi så lægger i et andet
depot: et affaldsdepot. Hvis
vi tænker mere i strømme,
skal vi lære at blive meget
mere opmærksomme på genbrug. I den nye civilisation
er den enes affald altid en
andens mad, og derfor er der
hele tiden gang i kredsløbet.
Så vi skal lære at tænke os
selv ind som en del af en strøm
– af klodens store kredsløb.

Stenaldermand 2.0

Tilbage til fremtiden
Livet som indfødt

Vi skal faktisk til at genfinde noget af
det oprindelige. Vi skal opføre os som
dengang, vi levede som indfødte på
Jorden. Men vi skal gøre det på en ny
måde. Vi skal jo ikke bare smide alt det
nye væk og leve som jægere og samlere
igen alle sammen. Det kunne vi i øvrigt
heller ikke, selvom vi gerne ville, for
dengang levede der ca. 5 millioner mennesker på Jorden. Nu er vi 6 milliarder.
Så vi skal udvikle en højteknologisk
udgave af de mest værdifulde ting, der
var dengang. Lade os inspirere af en
tilværelse, hvor menneskene indgik i
klodens vedvarende strøm og levede i
pagt med naturen.
Dengang var samfundet meget mere
ligeordnet, og der var en langt større
grad af civile relationer. Man havde
ikke opfundet konger, centraler og
hovedkvarterer endnu. Og der var mad
nok til alle, så det var ikke nødvendigt
at bygge ringmure og voldgrave og have
soldater til at passe på depoterne. Man
bevægede sig spisende og skidende
gennem miljøet og spiste meget varieret
– alle de planter og dyr, man fandt i
naturen. Storvildt og småskravl.
Men så bosatte vi os – og det forandrede alting. Det skyldtes formentlig,
at de mest frodige områder blev over-

Vi skal udvikle en højteknologisk
udgave af de mest værdifulde ting,
der var dengang. Lade os inspirere
af en tilværelse, hvor menneskene
indgik i klodens vedvarende strøm
og levede i pagt med naturen.

Samtale: Tor nØrretranders

svømmet. I vores del af verden var det
Dokkerland, der lå dér, hvor Nordsøen
ligger i dag. I dag er der kun Dokker
Banke, som vi kender fra vejrudsig-

der handler om først at få kronen derop,
hvor der er meget lys, og så sætte
æbler eller oliven. Så plantemæssigt set
blev hele vores civilisation baseret på
kortsigtede strategier. Vi
præmierer de planter, der
yder noget hurtigt, frem
for dem, der yder noget
langsomt.
Den anden del af den
faste bosættelse var så
at tæmme nogle dyr til
husdyr – man indgik en
pagt, hvor man fodrede dem med alle de
etårige planter, man dyrkede, og så fik
man til gengæld kød, mælk og æg.

Samtidig skal vi vænne os til,
at der grundlæggende er ressourcer
nok til alle, hvis vi tillader alt
at strømme frit.
terne, tilbage – men for 10.000 år siden
var det Europas mest frodige, rige og
livlige land. Der var mange forskellige
former for frugtbare områder: kyststrækninger, sumpe og lavland. Da det
blev oversvømmet efter sidste istid,
søgte menneskene op i højlandet, hvor
der var færre dyr og mindre frodigt – og
så måtte de desperat forsøge at finde
en anden måde at ernære sig på. Så
begyndte man i stedet at dyrke nogle
bestemte afgrøder på nogle bestemte
marker og spiste kun nogle bestemte
dyr. Og så skulle man også til at finde
ud af, hvordan man kom af med lortet
igen. Bogstaveligt talt.
Mennesket meldte sig simpelthen ud af
Jordens store kredsløb. De områder i
Mellemøsten, hvor man startede på det,
er jo ørkener i dag. Jorden kunne ikke
tåle det – man pinte den helt i bund, så
mulden forsvandt. I vores del af verden
fungerer landbrugsdriften nogenlunde,
men grundlæggende er det stadig en
nødværgeforanstaltning. Når man
driver agerbrug, pløjer man jorden. Dermed skaber man en slags vedvarende
katastrofe, der sikrer, at de etårige planter altid vinder. Hvis ikke man pløjede,
ville alting jo springe i skov, for skov er
det mest stabile og stærke økosystem.
Men vi favoriserer græsserne, fordi de
er taknemmelige og allerede giver føde
det første år. Det meste af det, vi spiser
i dag, består af græsser – korn, ris og
majs. Det er etårige afgrøder, der bruger
al deres energi på at lave en stængel og
sætte frø, der så kan overleve og sætte
nye afgrøder næste år. Men græsserne
har kun én strategi, og den er meget
kortsigtet. Træer har meget mere optimistiske, langsigtede strategier,

Samtidig betød bosættelsen, at man
producerede en masse affald, man
så skulle af med igen. Jæger-samlerkulturen var karakteriseret ved, at
alle sked i miljøet. Og det gik jo fint
nok, så længe man ikke var ret mange.
Da vi blev flere og boede tættere, var
kloakkerne jo ret smart fundet på. Vi
kom af med lortet. Men vi skal lære at
udnytte lortet bedre. For både vores
egen afføring og dyrenes afføring kan jo
bruges enormt konstruktivt til gødning,
men det kræver, at vi tænker mere over,
hvad der sker for enden af kloakken, og
opfinder bedre rensningsanlæg, så vi
ikke spreder sygdomskim på markerne.
Så er vi ude i noget, der når langt ud
over, hvad stenaldermanden ville have
fundet på. Men vi bevæger os tilbage
i strøm-tankegangen, når vi bliver
bevidste om at genbruge affaldet fra
mennesker og dyr til energiproduktion
eller gødning.
Samtidig skal vi vænne os til, at der
grundlæggende er ressourcer nok til
alle, hvis vi tillader alt at strømme frit.
Så behøver vi ikke andet end solskinnet, som vi alligevel har masser af, for
at få det hele til at hænge sammen. Det
er sådan, vi skal øve os i at tænke.

Lykke 2.0

Glæden ved det
uventede

Kunsten at lade sig overraske
Hele den klassiske civilisationsproces
går ud på at fjerne irritationsmomenter
fra vores hverdag. Maden er tilberedt,
så der aldrig er noget, der giver os tyndskid. Der kommer heller ingen vilde
dyr og æder os om natten. Og vi har tag
over hovedet, så vi ikke kan mærke, om
det regner. Vi sørger hele tiden for ikke
at blive negativt overrasket. Civilisationens ypperste mål er at skabe os en
jævn det-er-præcis-som-jeg-ventedetilværelse. Det er jo i mange henseender
godt. Men det betyder også, at man
fjerner overraskelserne. Og så bliver det
fattigt at leve.

Civilisationens ypperste mål er
at skabe os en jævn det-er-præcissom-jeg-ventede-tilværelse.
For det er næsten altid de ting, vi ikke
helt har styr på, og som er overraskende
og mærkelige og vildnisagtige, der rummer mest glæde og fornøjelse for os.
Rent neuro-biologisk ved vi, at glæde
kommer af at blive overrasket. Ikke af
at få det, du gerne vil have. For når alting bare fungerer, holder vi op med at
opdage det. Når vores kroppe fungerer,
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tænker vi ikke over det. Det er en selvfølge. Men når vi bliver syge, lægger
vi rigtig meget mærke til det. Sådan er
vores nervesystem indrettet. Ting, som
er selvfølger, lægger vi ikke mærke til.

En jæger eller samler ville jo ikke tage
på ferie. Det er en fuldstændig absurd
forestilling. Men med civilisation 1.0
har vi gjort tilværelsen meget monoton,
civiliseret og overraskelsesfri. Vi har
fjernet irritationerne og
forenklet tingene. Fjernet mangfoldigheden
og alt det besværlige.
Der er kommet styr på
tingene, så der ikke
længere er så meget
sygdom, sult og fattigdom – og det er jo
rigtig godt. Men det er også røvkedeligt.

Så er der ingen overraskelser tilbage
overhovedet. Så får vi aldrig nogen skuffelser,
men vi får heller aldrig nogen glæder.
Det er jo meget hensigtsmæssigt. For
vi skal ikke bruge vores energi på
selvfølger. Vores opmærksomhed skal
fokusere på at se de steder, hvor der er
problemer eller overraskelser. Men det
betyder også, at hvis vi får et fuldstændig strømlinet system, hvor vi spiser
det samme hver dag, og vi er sikre på,
at maden bliver leveret hver dag, alt er
totalt tjekket, og vi kører samme vej til
arbejdet … Så er der ingen overraskelser tilbage overhovedet. Så får vi aldrig
nogen skuffelser, men vi får heller aldrig nogen glæder. Så lever vi hele tiden
jævnt. Og så er vi nødt til at se fodbold i
fjernsynet for at få nogle overraskelser.
Det er jo lidt det samme med turisme.
Jeg synes, det er meget mærkeligt, at
folk gider rejse, når de endelig har fri
om sommeren. De bor i et land, hvor der
kun er rigtig fedt at være tre måneder
om året – og så flygter de ned til et sted,
hvor der er alt for varmt, de samme tre
måneder.
Men en af de ting, man får ud af at rejse
langt væk, er, at man bliver overrasket
over de mindste ting. Pludselig er gadeskilte interessante. Maden er interessant. Ikke, fordi den nødvendigvis er
bedre, men fordi den er anderledes.
Sproget er interessant. Himmelen. Alting bliver interessant, fordi man ser det
uden at kunne afkode det på forhånd.
Og derfor er turisme en måde at lade sig
overraske over noget, der faktisk er lige
så banalt som det, man kommer fra.
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Så når det gælder glædesaspektet, er det
vigtigt, at vi benytter os af,
at vi nu har teknologien, den
sociale fantasi, overskuddet
og styr på befolkningstilvæksten, og at vi derfor kan
begynde at bevæge os den
helt anden vej og opfinde
nye teknikker, der kan gøre
livet mangfoldigt og overraskende – for så bliver det meget sjovere. Glæden og skønheden skal være
pejlemærkerne. Selvfølgelig skal det
også være bæredygtigt. Men bæredygtighed er bare et redskab, ikke noget at
efterstræbe i sig selv. Det ville da være
sørgeligt, hvis du sagde, dit forhold til
din kæreste var bæredygtigt. Vores liv
skal være skønne og smukke og glade.
Ikke bare bæredygtige. Vi skal tilbage
til et liv, der igen er rigt og skægt og
spændende. Men også skræmmende. Så
vi skal turde.

Mad 2.0

Når ikke vi pløjer og
harver og tromler
Grøftekantens gastronomi

Vores kroppe er ikke tilpasset det underlige bagerbrødsunivers, vi lever i nu.
Vi har bedre af at spise mere varieret
og ikke mindst vildt. Ting, der gror ved
egen kraft, indeholder mere næring.

Og så spiser vi endda kun en lille
del af dyret, for vi kan ikke lide
grisetæer, og vi vil også kun ha’
laksebøffen.
De planter, vi har tæmmet til at være
kulturplanter, fordi vi gøder og luger,
er jo ’på støtten’ – vi klarer det hele
for dem. Derfor har de ikke den samme
overlevelseskraft. I dag dækker 8 plantearter over 40 % af menneskehedens
kalorieforbrug – og det er de gængse
græsser som korn, ris og majs. Vi har
mindre end 20 slags tamme husdyr ud
af de enormt mange dyr, der findes.
Også her har vi indsnævret det til, at vi
kun spiser meget få arter. Og så spiser
vi endda kun en lille del af dyret, for vi
kan ikke lide grisetæer, og vi vil også
kun ha’ laksebøffen.

Samtale: Tor nØrretranders

Derfor kunne man frygte, at de vilde,
varierede fødevarer ikke ville interessere nogen, fordi de smagte kedeligt
eller var for spejderagtige at spise. Så
det er enormt skelsættende, at noma
blev kåret til verdens bedste restaurant. Deres køkken bygger jo meget på
ideerne om at spise lokale ting, der kan
gro selv. Samtidig serverer de råvarerne
rå eller tilbereder dem meget stilfærdigt
sammenlignet med den forfinede, forarbejdede gastronomi, de konkurrerer
med. Det viser jo, at der er potentiale
i det vilde. Vi vil gerne spise det – det
er bare enormt svært at komme til at
spise det.
Det interessante er, at det faktisk
vokser overalt i grøftekanterne, så
man kan plukke det helt gratis. Vi er
bare ikke opmærksomme på det. For
grøftekanterne er der jo egentlig kun,
fordi vi har bygget en masse dødssyge
asfaltveje, hvor vandet skal have et sted
at strømme hen. Men der er ingen, der
har planer for, hvad der skal ske i grøfterne. Derfor gror der en masse planter,
som ingen har kontrol over. Og når så en
genial mand som Rene Redzepi fra noma

Samfund 2.0

Selvorganisering
Byplanlægning og vildnis

I dag er det meste af Danmark opbygget
og opdyrket. Vi har byer, veje, marker,
parklignende områder som Dyrehaven
og skovbrug, der bliver drevet meget
stramt efter bestemte koncepter. Der
er meget få skove tilbage, der er i naturlig balance. Så der er nærmest ingen
områder i Danmark, der bare er vilde
længere. Men man kunne godt forestille
sig, at man i fremtiden bruger en langt
større del af Jordens overflade på bare
at lade tingene gro. Det kan godt være,
vi indimellem vil påvirke den lidt ved
jævnligt at fælde en bestemt type
træer, mens vi lader andre træer få lov
at vokse. Men overordnet ville økosystemet selv få lov. Vi ville bare puffe
lidt til det i stedet for at meje det hele
ned for at dyrke jorden selv.
Problemet med landbrugets stordrift er,
at man er nødt til at
have nogle megastore
marker, fordi mejetærskerne ellers ikke kan
vende. Derfor fjerner
man alle de små vandhuller, dysser og træer
på bakketoppene. Så
bliver det hele stort
og monotont. For det er jo alle de små
underlige hjørner og huller, der skaber
diversitet og mangfoldighed.

Grøftekanten er sådan et overskudsfænomen. Og derfor er den naturens
eget bud på, hvad der kunne være
fint at have groende dér.
kigger efter, er der jo mange fantastiske ting at spise i sådan en grøftekant.
Netop, fordi ingen havde nogen planer
med den. Netop, fordi grøftekanten er
sådan et overskudsfænomen. Og derfor
er den naturens eget bud på, hvad der
kunne være fint at have groende dér.
Alt det bedste og mest vitaminrige gror
i mellemrummene. Alle de steder, ingen
rigtig interesserer sig for.

Og det er det samme med samfundet.
Det er alle de små irrationelle vandhuller og stensætninger, som gør, at det
hele bliver sjovt. Det er derfor, det er
svært at bygge byer ud fra en arkitektkøreplan, for man kan ikke rigtigt
forudse, hvilket hjørne, der viser sig at
være det hyggeligste at samles på, når
solen går ned over ferielandet. Dér, hvor
der pludselig er liv hver aften, så nogen
får lyst til at slå en isbod op. Den slags
opstår organisk. Så derfor er det mest
interessante kanten, randen, grøften,
udkanten, det lille hul, porerne i hverdagen. Det er der, livskvaliteten opstår.
Og der, naturkvaliteten opstår.

Det er alle de små irrationelle
vandhuller og stensætninger,
som gør, at det hele bliver sjovt.

Bolig 2.0

Hvor skal vi bygge, og
hvor skal vi bo?
Megabyer og kolossale mellemrum

Nu er det jo ikke, fordi vi alle sammen skal bo i telt og flytte rundt efter
vores føde hele tiden. Hvis vi ser på
det globalt, går tendensen jo soleklart
mod urbanisering. I dag bor flertallet i
byer. Så jeg kan sagtens forestille mig,
at landoverfladen på Jorden udvikler
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sig, så vi får nogle meget koncentrerede
byer med alle de kvaliteter, storbylivet
har, og nogle meget vilde naturområder,
der så bliver kolossale mellemrum mellem byerne. Ikke landbrugsland, der jo
er sådan en mærkelig blanding.
Forstæder er noget af det mest økofjendske, man kan tænke sig, for en
forstadshave på 1.000 kvadratmeter
med et hus på skaber jo ingen energi
eller mad. Så dér bruger beboerne en
masse jordoverflade uden at give noget
tilbage. Samtidig føler de fleste i forstæderne ikke, at de kan foretage sig noget
uden en bil – så de skal varme huset op
eller køle det ned, føre mad ind og lort
ud, køre til og fra i bil. Hele det liv er
jo ét stort krav om energi. I en bykerne
stakker du i stedet alle de mennesker
ovenpå hinanden – så du bruger mindre
planetoverflade på at have 100 mennesker boende. De skal stadig have mad,
og de producerer stadig ingen energi,
men de tager meget, meget mindre. Et
almindeligt hus har også meget større
overflade i forhold til sit rumfang. Så
der er et stort energitab. I et højhus
varmer de nederste de øverste op. Det
er meget mere rationelt rent energimæssigt.
Man kan så diskutere livskvaliteten i
byerne. Og der er jo mange tendenser i
arkitekturen, der peger på, at man gør
byerne lidt sjovere ved at flytte parkerne ind i bygningerne. Man begynder
at tænke på en helt anden måde, fordi
fantasien, kreativiteten og den teknologiske udvikling giver os nogle muligheder, vi ikke havde før. Vi behøver ikke
længere kun bygge af mursten, og vi
har mulighed for at flytte parkerne op
på taget eller ind på en mellemetage,
hvis vi har lyst. Så bymiljøerne kan
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blive mere attraktive i hverdagen. Så
det er én mulighed. Men det er jo også
en mulighed, at en masse mennesker vil
ønske sig at bo i naturen på naturens
præmisser.

Energi 2.0

Lad der blive lys
Tænk som et kirsebærtræ

Vi er blevet så begavede, at vi kan
indfange solskinnet om dagen og slippe
det løs igen om natten, når vi skal bruge
lys. Det er ren teknik. Så i stedet for at
spare og begrænse, skulle vi da hellere
sige, at der ikke er noget galt i at bruge
energi. Det er klart, det er forkert, hvis
energien kommer fra kul, vi hiver op af
et depot og brænder af. Vi løber tør på
et tidspunkt, og jo mere vi gør det, jo
mere affald får vi. Men hvis energien
kommer fra sollys, vi har fanget i løbet
af dagen, hvad er så problemet? Så er
der ikke noget problem.
Se på planterne. De bruger jo enorme
mængder energi. De suger sollys til
sig – og bagefter ødsler de med det. De
sætter blomster og kaster bladene om
efteråret. Naturen er jo ødsel. Der er jo
ikke nogen, der anklager et kirsebærtræ
for at bruge for meget energi og siger
”undskyld, men ku’ du ikke lige
blomstre lidt mere stilfærdigt
og få 20% færre blomster?” Alle
ved jo intuitivt, at et kirsebærtræ bare bruger det sollys, der
falder alligevel, og forvandler det
til blade og blomster, der falder
ned. Og så laver regnormene dem
til muld, der gøder nye planter.

Vi må gerne bruge energi. Vi skal bare
gøre det på den præmis, som kirsebærtræet lever på – nemlig indgå i et
kredsløb, så vi samtidig laver noget,
nogle andre kan bruge, og kun bruger
noget, andre har til overs.
Vi skal lære at opføre os som indfødte
på kloden. Lige nu opfører vi os som
turister, der er på besøg. Når det går op
for os, at vi forstyrrer, prøver vi at lade,
som om vi ikke er her. Jeg tror, vi skal
droppe alle de skræmmekampagner og
tanken om at skulle spare og beskære
hele tiden. Derfor var det en meget stor
strategisk fejltagelse at fokusere så
meget på det med 1 ton mindre. Det er
jo ikke fedt. Det er ikke begejstrende.
Og så er det ikke engang sandt. For det
kan godt være, at hvis vi fastfryser
energien på den måde, som vi kender
den i dag – kulfyrede kraftværker – er
det meget godt, hvis jeg kan bruge 1 ton
mindre CO2 om året. Det er selvfølgelig fint, så længe vi fastholder den
reaktionære grundpræmis, at vi bliver
ved med at have kulfyrede kraftværker.
Men det narrer os til at tro, at det i sig
er ondskabsfuldt at bruge energi. Det
er det jo ikke. Verdensnaturfonden har
hvert år en kampagne, der handler om
at slukke lyset i en time. Og så skulle
det være meget fint at se lysene slukkes.
Jeg kan godt til nød se pointen, hvis det
handler om, at vi slukker for strømmen,
der kom fra kulkraftværkerne. Men i sig
selv er det jo ikke progressivt, at vi skal
sidde i mørke, når nu vi har opfundet
det elektriske lys. Elektriciteten skal
selvfølgelig komme fra fornuftige energikilder. Og lampen må ikke være lavet

Naturen er jo ødsel.
Der er jo ikke nogen,
der anklager et kirsebærtræ
for at bruge for meget energi.

Samtale: Tor nØrretranders

relationer får man. Det
gælder jo også i kærlighedslivet. Hvis du
gør noget, der virkelig
rykker og er værd at
være stolt af, så får du
nemmere ved at etablere relationer til andre
mennesker. Så lad os tænke energi,
klima og fødevareforsyning som nogle
udfordringer, der giver os mulighed for
at opfinde ting, vi kan være stolte af. Så
bliver det hele langt mere begejstrende
og lystbetonet.

Lad os droppe den lidt kyske,
protestantiske tilgang, hvor vi lader,
som om vi ikke er her, og tillade
os selv at bruge løs af verden.
af væmmelig kviksølv. Den del skal
være i orden – men så skal vi også have
lov at hygge os om aftenen.
Så i stedet for at tale om besparelser
skulle vi meget hellere sige, at det
handler om at genopfinde verden og
energiteknologien. Energi skal være
noget, man har lov til at bruge uden at
skulle skamme sig. Hvis vi byggede en
masse vindmøller og solfangere, ville
vi kunne melde os tilbage ind i klodens
naturlige strøm. Så ville vi kunne genindtage vores plads som indfødte i det
store kredsløb igen. Vi meldte os ud af
det naturlige kredsløb for nogle tusinde
år siden – og i særlig grad de sidste 500
år, fordi vi var pressede. Men nu er vi
ved at få stabiliseret befolkningstilvæksten igen for første gang i 10.000
år, og samtidig har vi udviklet en masse
teknologier, der giver os mulighed for
at hente vores energi på nogle bedre
måder i stedet for at hive kul, tørv og
olie op og futte det af, som jo er de nødløsninger, vi har benyttet indtil nu.
Så lad os droppe den lidt kyske, protestantiske tilgang, hvor vi lader, som
om vi ikke er her, og tillade os selv at
bruge løs af verden. Lad os i stedet
opfinde noget helt nyt, nogle systemer,
der virkelig kan noget og gør alt det
rigtige. Det ville vi være rigtig mange,
der kunne være stolte af. Og det indgår
oven i købet fornemt i en anden vigtig
mekanisme – nemlig at jo mere umage
man gør sig, jo mere mage får man. Jo
flere venner får man, jo flere kollegiale

80’erne, fik jeg et chok, da jeg så mig
selv på tv. Hvem var den ufatteligt
selvhøjtidelige person, der fægtede med
arme og ben og lavede grimasser, mens
han snakkede? Da jeg så sagde til mine
venner: ”Se, hvor latterlig jeg ser ud,
når jeg laver tv, jeg fægter med arme og
ben,” kiggede de på mig og sagde: ”Det
gør du da altid”. Jeg var den eneste i
hele verden, der ikke vidste, hvordan
jeg agerer i en social situation. For når
jeg ser mig selv udefra, ser jeg mig i et
spejl, og det er en meget unaturlig situation, hvor man er alene og ikke socialt

Det er umuligt for os at kontrollere, hvordan vi virker på andre.
Alle andre ved meget mere om os,
end vi selv gør.
Personlighed 2.0

Mærk verden
Slip selvkontrollen

Hele forestillingen om, at man kan kontrollere sig selv og sin viden hører også
til den gamle civilisation. Forestillingen
om, at man ved noget, de andre ikke må
vide – enten fordi man vil tjene penge
på det eller bare ikke vil fortælle dem,
hvad man i virkeligheden synes. Så kan
man sidde der og tænke ”HA, jeg fortæller dem kun noget høfligt, men i virkeligheden mener jeg noget helt andet,
HA.” Det er meget forældet. I den nye
civilisation vil tankerne og følelserne
være i frit flow – og så bliver det meget
nemmere for alle andre at forholde sig
til dem og byde ind på dem.

rettet. Mens jeg åbenbart altid fægter
med arme og ben i en social situation,
hvis jeg skal forklare noget. Den iagttagelse blev meget vigtig for mig, fordi
den stilfærdigt gjorde mig opmærksom
på, hvor lidt styr man har på, hvordan man virker på andre mennesker.
Når man først opdager det, går det jo
langsomt op for en, at man ikke har styr
på en skid. Det er en absurd forestilling
at tro, at man kan kontrollere, hvordan
andre ser på en.
Igen er det meget bedre at tænke i
strømme. Give slip, indgå i den større
sammenhæng og se, hvad der sker. Give
sig selv lov til at være til – og så i stedet
reagere på de andres reaktion på en.
I stedet for at selvovervåge konstant
kan man nøjes med at reagere, hvis alle
virker irriterede. Hvis man sidder og

Det er umuligt for os at kontrollere,
hvordan vi virker på andre. Alle andre
ved meget mere om os, end vi selv gør.
Da jeg lavede fjernsyn om videnskab i

Culturel

September 2010

37

råber op i en stillekupe, fordi man ikke
lige havde opdaget, det var en stillekupe, skal man selvfølgelig reagere på de
andres irritation. Ellers er det bare om
at leve sig selv ud, få nogle reaktioner
retur og forholde sig konkret til dem.

Informationsudveksling 2.0

Hvad skal vi tale om?
Det er sexet af være generøs

Du kender sikkert det gamle kinesiske
ordsprog, der siger, at hvis vi hver har
et æg og bytter, har vi begge to hver
et æg. Men hvis vi hver har en ide og
bytter, ender vi begge to med at have to
ideer. Tanker og ideer opfører sig nemlig
helt anderledes end materielle ting.
Hvis jeg spiser et æble, kan du ikke også
spise det. Sådan er det bare med æbler
og materielle ting. Man destruerer dem,
når man konsumerer dem. Men informationer bliver bare bedre af at blive
delt. Bare, fordi jeg har hørt en historie,
bliver det jo ikke umuligt for dig at høre
den. Tværtimod er der meget større
sandsynlighed for, at du også hører den,
fordi jeg fortæller den videre til dig.

Tor Nørretranders er en af Danmarks mest inspirerende og originale
tænkere. Han er født i 1955 og har udgivet en stribe bøger i spændingsfeltet
mellem videnskab og filosofi.
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Der var engang én, der fortalte mig, at
når hun holdt på sine ideer, fordi de var
så gode, at ingen måtte stjæle dem fra
hende, fik hun heller ikke flere ideer.
Men det øjeblik, hun fortalte sine ideer
videre, fik hun straks nye ideer. Og det
er meget karakteristisk. Det skyldes
dels, at man får reflekteret videre over
ideerne undervejs i processen, når man
fortæller dem videre. Dels, at man får
skærpet ideerne, når andre reagerer
på dem. Jo mere man giver, jo mere får
man selv retur.

gør en glad, eller som
man er irriteret over, jo
mere vekselvirker man
med verden, og jo mere
får man derfor igen. Det er
meget bedre at sige åbent til
sine elskede, at de er pisseirriterende på det og det punkt,
i stedet for at sidde surt i et
hjørne. Alting fungerer bedre,
når informationerne flyder frit.
Så alt det med at gå fra depoter til
strømme gælder også, når det gælder
følelser og information.

Derfor er patenter og kontrol en lidt
fattig og ynkelig måde at forholde sig til
ideer på. Det hører meget til den gamle
civilisation som tanke og er et desperat
forsøg på at behandle tanker,
ideer og information, som om
de var materielle objekter.
Men når man beskytter dem
på den måde, får man heller
ikke selv så meget igen – og
ideerne bliver måske ikke helt
så gode, som de kunne være
blevet, hvis andre havde været med til at skærpe dem.
Men i øvrigt gælder det jo alle
erfaringer – også i ens personlige liv: Jo mere man deler
de ting, der optager en, som

Jo mere man deler de ting,
der optager en, som gør en glad,
eller som man er irriteret over,
jo mere vekselvirker man med
verden, og jo mere får man
derfor igen.

Du kan købe Tor Nørretranders’
bøger i boghandelen på culturel.dk.
Hvis du vil læse mere om den nye
civilisation, depoter og strømme,
skal du især kigge efter bøgerne
Grønt lys, Civilisation 2.0
og Det generøse menneske.

Hør Tor Nørretranders
holde foredrag om
Civilisation 2.0
på konferencen
Reboot11.
Se videoen på
culturel.dk

Økologisk is
uden tilsætningsstoffer

B I O E I S O H N E Z U S AT Z S TO F F E

w w w. s k e e i s . d k

Skee is forhandles af: IRMA (under eget label Irmas økologisk balance) Coop Nettorvet (Energi is) Slagter Stig og Cafe T i Køge Cafe Sonja Cafe Kaffemøllen
Butik Fisk Taraxacum Sund Fornuft Øko-best Kwik Spar Foldberg Krogagergård Kragerup Gods Pilti Strand Camping Iscyklen
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Dissekér din klassiker

Fjorten
stykker træ,
120 meter
papirGarn,
ét designikon
Af Ulf Joel Jensen
Foto: Fintan Damgaard

Y-stolen er for længst blevet
en ikonografisk dansk designklassiker. Tegnet af stolekongen Hans J. Wegner i 1949
og fremstillet uden ophør hos
Carl Hansen & Søn siden 1950.
I sin levetid designede Wegner
mere end 500 stole, men den
mest kendte og i særklasse
mest solgte er Y-stolen – eller
The Wishbone Chair, som den
kaldes i udlandet.

Y-stolen blev født som et vellykket
forsøg på at designe et billigere alternativ til de eksklusive snedkermøbler,
Wegner indtil da var mest kendt for.
for eksempel Den runde stol – eller slet
og ret The Chair – som var designet
til Snedkerlaugs-udstillingen i 1949
og blev verdensberømt, da den blev
benyttet i den første tv-transmitterede
valgkamp mellem Kennedy og Nixon i
1960.
Y-stolen er hverdagens modstykke til
præsidenternes valgkamp. Den er tidløs,
enkel, næsten asketisk og helt igennem
wegenersk i sit udtryk. Den er skabt til
brug: Hvor den runde stol er lukket og
derfor vanskelig at bruge ved spisebordet, er Y-stolen åben med fremadbøjede
bagben, så den er let at komme til og fra
ved bordet. Rygbrættet er delt i to – det
karakteristiske Y – så den siddende kan
komme længere bagud med ryggen og
sidde mere komfortabelt.

Y-stolen er tegnet til masseproduktion – men alligevel et langt stykke
hen ad vejen fremstillet i hånden: 170
forskellige operationer i skabelsen af en
Y-stol udføres i hånden. For eksempel er
stoleryggen lavet i ét dampbøjet stykke
træ, og sædet er flettet af 120 meter
papirgarn.
Y-stolen er kendt over hele den vestlige
verden som et af de bedste eksempler
på dansk designs guldalder i sit mest
demokratiske hjørne. I dag sælges der
mellem 35.000 og 40.000 eksemplarer om året. 40 % i Danmark – resten
eksporteres primært til Japan, USA og
Sverige i nævnte rækkefølge.
Y-stolen har gennem sin 60-årige historie kun ændret sit design på ét punkt:
Den er vokset i højden i takt med dem,
der skal sidde på den. En Y-stol fra 2010
er to centimeter højere end den første
fra 1950. Dog fremstilles stolene til det
japanske marked stadig i den originale
højde.
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Festival
Festival
Festival
Vis mig din festival, og jeg
skal sige dig, hvem du er.
Tekst og fotos Torben Olander

Kalle Bremer ved pulten til
Stella Polaris. Hans eneste
løn for at stable festivalen
på benene er indtil videre, at
han selv får lov at spille for
tusindvis af mennesker.
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Tendens

Musikfestivaler har været en fast ingrediens i den danske
sommer i snart 40 år. Roskilde Festival, Skanderborg Festival
og Grøn Koncert er blandt de kendte og mest veletablerede
veteraner på den danske festivalscene. Men i kølvandet på de
store, professionelt drevne foretagender med fuldtidsstillinger og
landsdækkende plakatkampagner vokser nu i stigende grad en
skov af mindre og ofte frivilligt drevne bud på kombinationen af
mennesker og musik.
“Der er gået mode i festivalerne, og den
popularitet er blevet selvforstærkende,
hvilket jeg tror skyldes ordet festival.
Det lyder af mere og giver associationer
til, at det er en social begivenhed. Det
er noget mere end en præsentation af
noget musik, som man kender det fra en
koncert,” siger associeret professor og
studieleder ved Institut for Performancedesign på RUC, Fabian Holt.
Han ser tydelige tegn på, at de nye
festivaler opfylder et behov for at
dyrke det sociale og fællesskabet. Som
festivaldeltager er man netop mere end
blot en tilhører til en koncert i et par
timer; man er med sin blotte tilstedeværelse på festivalen med til at skabe den
atmosfære og det sociale fællesskab,
som man deler fra en til flere dage.
Fabian Holt anslår, at antallet af danske
musikfestivaler nu er oppe i omegnen
af 140, men skimter ikke umiddelbart et
mætningspunkt.
“Vi ser næsten ingen festivaler, der
drejer nøglen om, og der er ikke nogen,
der kan eller prøver på at konkurrere
med Roskilde. I stedet ser vi en tendens
til, at publikum deltager i flere festivaler. En stor festival som Roskilde eller
Skanderborg, og så går de til en eller to
af de små festivaler et par uger før eller
senere på sommeren,” forklarer han.
Culturel satte sig for at kigge nærmere
på fænomenet og drog på festivalturné
i sidste uge af juli. Her besøgte vi Danmarks Grimmeste Festival i Brabrand,
Nakkefestival ved Rørvig og Stella
Polaris i København for at undersøge,
hvad der får folk til at gamble med det
danske vejr og bruge timevis af frivillige kræfter og af og til lommepenge på
at stable en festival på benene.

Nakkefestival

En vildtvoksende havefest
Hvert år fordobles antallet af indbyggere i Rørvig, når en gruppe unge frivillige forvandler fodboldbanen bag byens
friskole til en festivalplads. Her fandt en
gruppe 15-16 årige drenge løsningen på
en af de udfordringer, som møder unge
musikere, der lige har startet et band.
Det er 15 år siden, og forud lå forgæves
opkald til spillesteder i København og
omegn. Sammen kunne de mønstre en
håndfuld bands, og hvis alle inviterede
deres venner, var der også et publikum.
De lånte fodboldbanen, byggede en
scene og finansierede udgifterne ved at
sælge billetter. Der kom 50 mennesker
det første år. Året efter tog vennerne deres venner med, og så var der pludselig
400, og scenen gav plads til yderligere
en håndfuld bands.
I år er der 30 arrangører, flere hundrede
frivillige og 1200 gæster. Tre af dem
har lørdag formiddag iført sig hjemmelavede fluekostumer fra top til tå og
går rundt og holder antallet af tomme
plastikkrus og sugerør på græsplænen nede. Ved et klapbord sender to
mand høj fra Radio Odsherred live fra
festivalen på 107,9 fm, og fra den lille
scene med tilnavnet Dragen akkompagnerer duoen Fribytterne med tostemmig
skønsang de kollektive tømmermænd.
Det er eftermiddag på festivalens fjerde
og afsluttende dag. Et par hundrede
har fundet vej ud af deres telte, og halvdelen har valgt at lægge sig ned igen i
græsset. Et kærestepar må kapitulere og
slæber sig med tunge skridt og et telt på
ryggen mod udgangen.
“Der er flere, der allerede er taget hjem.
Folk kan ikke mere. Ølpriserne er så
lave, at det er meget hårdere at være
til Nakkefestival end eksempelvis Roskilde,” siger Anders. Nakkefestival har

været en fast del af hans sommerferie i
flere år, og hans røde øjne bekræfter, at
han udtaler sig på baggrund af research
i felten.

Nakkefestival
dagen derpå

Ud over et musikprogram, der byder
på eksotiske undergrundsnavne som
Bu Bu Kitty Fuckers og Pink Marines
adskiller Nakkefestivalen sig ved sin
flade organisationsstruktur. Ansvaret
er fordelt på 30 arrangører, der alle har
lige stor indflydelse. Samtidig opfordres
alle gæster til at bidrage til festivalen.
Bjørn Nielsen har været med siden begyndelsen og er en af de få, der stadig
er aktiv i arrangørgruppen. ”Vi kunne
aldrig have fået festivalen til at vokse,
hvis ikke der var kommet flere arrangører med. Det
skaber selvfølgelig
nogle udfordringer,
men det betyder
også, at festivalen
afspejler de gæster,
der er her, og at der
kommer en masse
fede tiltag,” siger
han. Der er fast
tøjbyttebod, ingen glas på pladsen, så
man kan færdes sikkert på bare tæer,
et væld af performancekunstnere, og
i år har festivalen indført skraldepant.
Billetprisen er hævet med 50 kroner,
som gæsterne får igen, hvis de samler
en pose skrald. Et tiltag, der som resten
af festivalen ryger under lup, når der er
evaluering senere på året. Til den tid er
kassen også talt op, så det bliver klart,
hvor stort et overskud festivalen kan
give videre til ngo’en Project REACT,
der har bygget og driver et uddannelsescenter i Masanga i Sierra Leone. De
seneste år har den kollektive havefest
i Rørvig givet et årligt overskud på
omkring 90.000 kroner.

Folk kan ikke mere.
Ølpriserne er så lave, at
det er meget hårdere at
være til Nakkefestival
end eksempelvis Roskilde.

nakkefestival.dk
Culturel

September 2010

43

I år koster det 395 kroner for tre dage
med live musik fra den spirende danske
indie-scene blandt æbletræer og ved
siden af køkkenhavens tomater. Kartoflerne er fra Samsø, maden hjemmelavet
og barpriserne ligger på et leje, der gør,
at Alberte, Peter og Linneas SU-budget
kan følge med tørsten.

Håndholdt hygge i Brabrand

Danmarks Grimmeste
Festival
2.500 gæster på gårdspladsen

“Og på sang har vi denne fisk,” råber
Martin Møller og peger ned på en røget
en af slagsen, der ligger klar med finnerne langs siden og kæbepartiet rettet
mod mikrofonen.
Det er lørdag middag og sidste dag
på Danmarks Grimmeste Festival. På
gårdspladsen foran
Bonzai-scenen drysser
grupper af de 2.500 festivalgæster til fra deres
telte. Sømandsorkesteret
Snejegast sætter dagens
første koncert i gang, og på skateboardrampen i det ene hjørne kaster ekvilibrister på bræt og hjul sig på skift ud i at
pendulere fra trick til trick.

På Roskilde stresser man nogle gange rundt,
men her spiller bandene et ad gangen, så man
kan sagtens sidde her og høre musikken.

For seks år siden skiftede Mette Pedersen, Aage Stokholm og Theis Smedegaard Norges sneklædte løjper og et liv
som skibumser ud med Brabands bakker
et par kilometer uden for ringvejen i
Århus. Bag Hjemmeværnets camouflerede lastbiler, rækker af urokkelige
lagerbygninger og en containerudlejning
fandt de Grimhøjgård for enden af
Grimhøjvej, hvor asfalt bliver til grus,
og naturen tager over. De lavede et kollektiv og flækkede en scene sammen, og
i 2005 ringede de til en barndomsven fra
bandet Carpark North i Skive og sendte
320 indbydelser ud med posten til første
udgave af Danmarks Grimmeste Festival.
“Vi laver vores egen yndlingsfestival
både i forhold til musikprofil, størrelse,
priser og mad. Vi vil gerne præsentere
ny dansk musik i nogle rammer, der
giver god plads til gæsterne,” siger Theis
Smedegaard.
grimfest.dk
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De slænger sig i sofa og hængekøje under bøg og ahorn i festivalens nye chill
out-område Undergrim og skiftes til at
gætte navne på danske musikfestivaler. De sidste tre år har budt på en fast
rutine. Sammen med efterskolevenner
og studiekammerater indleder de sommeren på Roskilde, og inden de skilles
og tager ud og smager på verden, siger
de altid til hinanden: “Vi ses på Den
Grimme”.
”Det er dejligt at mødes her igen, inden
ferien slutter. Stemningen er fantastisk,
og man opdager altid nogle nye spændende bands,” siger Linnea.
“Det særlige er, at alt er hjemmebygget og helt nede på jorden afslappet,”
tilføjer Peter, der også bifalder de alternative bands. Både fordi han opdager
ny musik, og fordi programmet ikke er
fyldt med store navne, som man ikke
må gå glip af. “På Roskilde stresser man
nogle gange rundt, men her spiller bandene et ad gangen, så man kan sagtens
sidde her og høre musikken,” siger han.
“Og der er så tilpas få gæster, at man
ikke behøver stå en time i kø, hvis man
vil forrest til en koncert,” siger Alberte.
De relativt få gæster er et bevidst valg
fra arrangørernes side. Så selvom Theis
Smedegaard og vennerne har fået tilladelse til at huse 4.000, skal man ikke
forvente flere billetter til næste udgave
af Den Grimmeste.
“Vi stopper den ved 2500 for at bibeholde den stemning og atmosfære der
er herude,” forklarer han. Det er alfa
og omega bag motivationen og lysten
til at gentage det hele næste år, selvom
renteudgifter til underskud fra 2005 og
2006 tynger budgettet, og det danske
sommervejr er en lunefuld medspiller,
når man skal have en festival til at løbe
rundt eller i det mindste gå i nul.
”Jeg har ingen logisk forklaring på,
hvorfor vi gør det, men når man er
herude og festivalen kører, så er det
svært at give slip. Det er sjovt og fedt at
kunne samle så mange mennesker hvert
år, og det er nogle vildt tjekkede mennesker, der kommer herud,” siger han.

Tendens

Stella Polaris

Fra 15 mm til tre dråber
Kalle Bremer tjekker atter vejrudsigten
for det kommende døgn i København.
Der er gået fem minutter siden sidst, og
billedet har ikke ændret sig. Regnskyer
og blå grafer, der lover mellem 1 og 3
mm vand i timen hele søndagen.
Der er under 24 timer, til Stella Polaris
efter planen inviterer op mod 20.000
københavnere på gratis chill out-musik
i parken bag Statens Museum for Kunst,
og her på en regnvåd E45 med 80
kilometer i timen taler de alvorligt om
at aflyse.
Sammen med ukuelige frivillige og
faste hjælpere har de netop fyldt en
lastbil med scene, bar og lyd og har et
gennemblødt Århus i bakspejlet. Det
væltede ned allerede efter få timer, og
selvom mange gæster kom forberedt
med regntøj og paraplyer, og stemningen efter omstændighederne var god, er
de to arrangører splittede.
Siden 1997 har Stella Polaris ellers
været en fast del af den danske sommer.
Dengang tog 400 århusianere imod
tilbuddet om gratis lounge-musik i det
grønne. Den elektroniske musik havde
for alvor ramt Danmark, og en flok DJs
blev enige om, at klubmusikken skulle
ud til folket.
“Samtidig var der jo en masse grønne
områder rundt omkring, der bare stod
uberørte hen,” forklarer Kalle Bremer,
der sammen med Nicki Kirsteijn udgør
den drivende duo bag Stella Polaris.
I 2001 flyttede de til København og tog
festivalen med, så den i dag strækker
sig over hele weekenden. Århus om
lørdagen og København om søndagen.
Men selvom Stella Polaris med tiden
også er blevet et pladeselskab med
syv udgivelser, remix for blandt andre
Moby og en stribe særarrangementer
både herhjemme og i udlandet, er der
stadig langt til, at det kan blive en
levevej.
”Vi er halvdumme og halvnaive og tror,
at det kan gå hen og blive meget større.
Vi har knoklet for at vokse fra 400 til
de op mod 25.000, der dukker op i dag,
og vi har store armbevægelser. Men
samtidig har vi også to familier, så indtil
videre er belønningen, at vi selv får lov
til at spille,” siger Kalle Bremer.
Klokken er syv, og himlen har samme
farve som vådt avispapir, da Nicki

Kirsteijn og Kalle Bremer vågner efter
tre timers søvn. Regn præger fortsat
dagens vejrudsigt, men der er tyndet ud
i de blå grafer, og de beslutter at tage
chancen. Kort efter giver 35 trætte og
ømme kroppe sig i kast med at tømme
lastbilen, rejse telte, bygge scene og
stille bar op i Østre Anlæg i København.
“Vi har brug for flere hænder her,”
råber produktionslederen og får sendt
tre mand i retningen
af en teltpæl, der har
overtaget i kampen
med to frivillige. I løbet
af få timer forvandles
den grønne park til
rammerne for det, københavnerne
sidste år kårede til Årets Københavnerøjeblik på hjemmesiden aok.dk - Alt Om
København.

Polaris i Femina og så, at Yoav skulle
spille. Han er en af de bevidst få nye
navne på plakaten, der som altid bærer
præg af et fast hold tilknyttede DJs, der
har været med fra begyndelsen. Det er
blevet en slags tradition for Stella Polaris, hvor det handler mere om at skabe
en hyggelig og afslappet atmosfære for
gæsterne end om at præsentere nye
ukendte navne.

Chill i Østre Anlæg

90‘ernes klubmiljø er blevet voksent.
Folk har klapvogne og børn med og bekymrer
sig ikke om at komme tæt på scenen.

Her er telte med mulighed for massage,
bordtennisborde, boder med merchandise, LEGO og farver til de yngste og
ikke mindst en række fremtrædende
bannere med navne på de sponsorer,
der giver mulighed for at tilbyde fri
entré.
Klokken 12.00 skruer Kalle Bremer op
for dagens første toner. Himlen viser sig
fra sin blå side, og den skrånende plæne
er allerede godt befolket af gæster, for
hvem Stella Polaris er blevet tradition.
Og flere kommer konstant til. I løbet af
eftermiddagen indtager tæpper og klapstole enhver grøn kvadratmeter fra den
lille sø i midten af parken til indgangen
ved Sølvgade. 90‘ernes klubmiljø er
blevet voksent. Folk har klapvogne og
børn med og bekymrer sig ikke om at
komme tæt på scenen. For dem er Stella
Polaris en perfekt park-picnic mere end
en koncert. Det nye kuld unge bærer på
poser med øl og sætter sig forrest.
Kathrine, Frederikke og Karoline er
blandt dem. En veninde læste om Stella

“Jeg er nødt til at sige, at han tiltrak
massive mængder regn, da han gik på
scenen i Århus i går, men han leverede
samtidig en fantastisk koncert og formåede at få folk til at blive,” lyder Kalle
Bremers introduktion, inden Yoav slår
de første rytmer an på sin guitar.
Det vrider tre dråber regn ud af skyerne, men resten af prognosens 15 mm
forbliver ude af syne og efterlader en
dag, som Mikala Schaufuss efterfølgende
beskriver med følgende ord på Stella
Polaris’ Facebook-side:
“Alt for lækker dag i dag i Østre Anlæg!
Regnen blev blæst væk af den gode
stemning!”

stella-polaris.dk
Se flere billeder og
videoreportager fra
festivalerne på culturel.dk
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Lynkursus; Klassisk musik

Nikolaj Koppel:
Hvordan kommer jeg
igang med at høre
klassisk musik?
Klassisk musik er fantastisk. Men det kan
være svært at komme i gang med den, hvis
man ikke ved, hvor man skal begynde.
Nikolaj Koppel giver her sine bud på gode
klassiske musikoplevelser for novicer – og
så en enkelt jazzet ting.

Opera
Skal man introduceres til opera, er det
sjældent en god idé at begynde med en
hel en af slagsen. Mange vil nemlig gå
i stå i sådan en sag på 3-4 cd’er. Det er
nemmere at høre en hel opera i et operahus end at sidde derhjemme i stuen.
Så jeg vil foreslå, at man begynder med
Händels arier sunget af mezzo-sopranen
Joyce DiDonato. Melodierne i samklang
med hendes stemme vækker nogle dybe
følelser – hun har en dybde og en varme
i sin stemme, der er helt uforlignelig.
Pladen her kan både nydes af de lærde
og novicerne.

Klaver
Johann Sebastian Bach har begået nogle
engelske suiter, der er blevet indspillet i
begyndelsen af 1990’erne af en kroatisk
pianist, som hedder Ivo Pogorelich. Den
plade kan virkelig slå benene væk under
lyttere, der måske ikke er så vant til at
høre klassisk musik. Bachs melodier er
jo fuldstændig overjordiske. Og i Pogorelichs fortolkning er de pakket ind i
en spændstighed med en rytmisk drive,
som virkelig tiltaler mange lyttere –
det har jeg erfaret selv. Det er også en
plade, jeg har foræret væk flere gange,
ligesom mine børn har siddet og bygget
LEGO, mens den spillede i baggrunden.

Af Maria Holkenfeldt Behrendt

Symfoni
Vil man lære at lytte til symfonier,
vil jeg foreslå, at man begynder med
Brahms. Han har skrevet 4 symfonier,
og indspilningerne dirigeret af Bruno
Walter er fantastiske. Her er tale om
stor tysk symfonisk musik, som vækker alle ens følelser til live – og det er
jo det, der virker, når vi taler klassisk
musik. Den symfoniske musik spejler
så mange af livets aspekter – farver
og følelser – og så er det samtidig den
musik, som er mest mættet og detaljerig. Men symfonier kræver lidt mere af
lytteren, og jeg har erfaret, at de fleste
først er modne til det, når de kommer
lidt op i alderen... Man kan eventuelt
begynde med en enkelt sats. Jeg lytter
meget til symfonier, når jeg kører i bil
eller vasker op. Der er man alene og kan
skrue op.
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Jazz
Med risiko for at virke forudsigelig vil
jeg foreslå, at man køber Miles Davis’
Kind of Blue. Hvis man ikke allerede
har den stående, skal man have den.
Jeg lærte ham først sådan rigtigt at
kende, da jeg var i midten af 20’erne,
og har holdt af ham siden. Kind of Blue
er ikonet af en jazzplade. Den er ikke
utilnærmelig, men har flere lag, så både
de garvede jazzlyttere og de helt spæde
kan lytte med og få noget ud af det.
Melodien og rytmen er til at tage og føle
på hos Miles Davis, og det er jo noget af
det vigtigste i musik. Der er så mange
lag i Kind of Blue, at den kan nydes på
forskellige måder. Uden sammenligning
ellers er de fedeste børnefilm jo også
dem, hvor både børn og voksne vil se
med, fordi de voksne får et ekstra lag,
som børnene ikke nødvendigvis opfanger. Det gør sig også gældende for Miles
Davis-pladen her.

Strygere
Man kunne tage en kammermusikplade
med Emerson String Quartet, hvor de
spiller Beethovens sene strygekvartetter. Her er man virkelig ude i musik,
der er ekstremt kompakt – ladet og
mættet med avancerede harmonier. Det
er krævende musik, men man kan høre
den på forskellige niveauer. Her er både
noget for de øvede og nybegynderne.
En del vil mene, at man skal begynde
med Mozart, når vi taler indgange til
den klassiske musik, men min erfaring
er, at det ikke nødvendigvis er det rette
sted at begynde.

Se og hør videoklip med
Nikolaj Koppels anbefalinger
på culturel.dk

HOLD en pause
OG GØR en FORsKeL
Onsdag den 27. oktober kan du holde en pause med god samvittighed og gøre
en forskel for nogle af verdens fattigste bønder. Det eneste du skal gøre for at
være med, er at spise eller drikke mindst ét Fairtrade-mærket produkt på dagen.

Klik ind på kaffepausen.nu og meld dig til.
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Det er svært at forandre verden, hvis man ikke ved, hvor man skal starte
Culturel er Danmarks nye energifællesskab for alle, der vil være med til at
gøre en forskel. Initiativet er udviklet af SEAS-NVE - og i samarbejde med
Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd er det formålet
kort sagt at give noget tilbage til naturen, hver gang vi bruger strøm. Så på
den ene side fungerer Culturel som et almindeligt energiselskab, og på den
anden side gør vi ualmindeligt meget for klimaet og kulturen. Vi kalder det
handlekraft og tror på, at vi kan forandre meget, når vi forandrer i flok.

energi, europæiske CO2-kvoter og strømcertifikater fra nye vindmøller.
På vores hjemmeside kan du helt selv administrere din del af bidraget.

Culturel og kulturen

Culturel og din energi

Det er klimaet, der er forudsætningen for alt liv, men det er kultur
og gode oplevelser, der gør livet værd at leve. Derfor finder du en lang
række spændende tilbud på vores hjemmeside. Gode bøger, foredrag
og Fairtrade-produkter med medlemsrabat. Det kan du alt sammen læse
om i kundemagasinet Culturel, som udkommer fire gange om året.

Omdrejningspunktet for Culturel er en fond, der opsamler klimabidragene
fra medlemmernes strømforbrug til brug i bæredygtige energiløsninger.
Som medlem betaler du omtrent 10 øre ekstra per kilowatttime, og det er
de penge, vi sender tilbage til naturen i form af investeringer i vedvarende

Få god energi og bliv en del af Danmarks nye energibevægelse
på culturel.dk

Strømført af

