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Økologisk is 
uden tilsætningsstoffer

w w w.skeeis .dk

skee is forhandles af: irMA (under eget label irmas økologisk balance)  slagter stig og Cafe t i køge  Cafe sonja  Cafe kaffemøllen
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 gårdbutikken Hedekød og egtvedgård  gyvelborg Camping  grantoftegård  den økologiske have i odder  Zoo, dfds, lalandia.
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Citatet stammer fra et digt af Ella 
Wheeler Wilcox skrevet for små 130 
år siden. Men sætningen indeholder en 
simpel påstand, som det faktisk er nemt 
at efterprøve midt i det moderne liv.  
Jeg har selv gjort det på én af mine 
løbeture i nabolaget. 10 store smil blev 
sendt af sted mod tilfældige medbor-
gere, jeg mødte på min rute – og alle 
returnerede de et ligeså varmt smil.

Det er da tankevækkende, at man 
skaber smil hos andre blot ved selv at 
starte. Prøv selv, næste gang du går 
eller løber en tur, køber ind eller venter 
på bussen. 

Vi bruger smilet i vores omgangstone 
og kommunikation med andre menne-
sker hele tiden, og et åbent smil sendt 
målrettet kan skabe underværker. Vi 
bruger også smilet, når det gælder de 
skrevne ord. Ved hjælp af små figurer 
sammensat af kolon og parenteser kan 
vi vedhæfte et smil eller en grimasse til 
en mail eller sms-besked. Alene i USA 
blev der i 2010 sendt over 2 trillioner 
sms’er. Det kunne være sjovt at vide, 
hvor mange smileys, der bliver sendt 
verden rundt hver dag. Men man kan 
også bare skrive ordet ’smil’. En ven jeg 
har, afslutter altid sine mails og sms’er 
med ”Smil fra Henrik”. Det virker også.

’Smil-til-verden-eksperimentet’ giver 
stof til eftertanke: at man med selv små 
virkemidler som et smil er i stand til at 
påvirke stemningen hos andre. 

Eksperter i zoologi vil måske forklare, 
at smilet er et af de menneskelige 
urinstinkter, der stammer fra en fjern 
fortid blandt primaterne, som måske 
tilmed linkes sammen med forlegenhed 
og usikkerhed. Hos chimpanserne er 
smilet for eksempel et udtryk for frygt 
og usikkerhed. Aspekter som det men-
neskelige smil også kan dække over.

Under alle omstændigheder må vi 
konstatere, at kontakten mellem men-
nesker har en bredere snitflade end blot 
den fysiske. At vores reaktioner over 
for andre måske tilmed kan udspringe 
af lettere ukontrollerbare urinstinkter. 
Reminiscenser af noget, der engang 
måske var en nødvendig forsvarsmeka-
nisme. Og med sådan noget potentielt 
uregerligt noget under overfladen er det 
jo rart at vide, at mennesket har indret-
tet sig med et sæt regler – de fleste nok 
uskrevne – for, hvordan vi begår os i 
hinandens selskab. Det sæt regler vi 
kalder for omgangstone.

SmiL tiL VeRden...!

Det synes vi er rigtig interessant 
her hos Culturel. Og derfor tager vi i 
dette nummer pulsen på den danske 
omgangstone. Hvordan er det, vi omgås 
hinanden? Eller undgår hinanden? Kan 
man skabe en positiv effekt i omgangen 
med andre og udnytte den energi, der 
opstår i et fællesskab? Hvordan får 
man i det hele taget plus på energikon-
toen ved at gøre noget godt for andre? 
Hvordan skaber vi plus på det sociale 
overskudsbarometer ved selv at gøre en 
indsats?

Jeg håber, de mange artikler vil bringe 
smilet frem og vække dine tanker. Og 
sender jeg dig: 

Smil fra Anders

Anders Buhl, Ansv. redaktør
Klima- og kulturchef, SEAS-NVE

Min svigermor plejer at sige: ”Smil til verden  
– og verden smiler til dig.”
Og nogle gange tilføjer hun med et smil:  
”Græd, og du skal græde alene.”

SEAS-NVE har skabt Culturel for dig, 
som værdsætter kultur og kulturople-
velser mindst lige så højt som naturen. 
Med Culturel støtter du automatisk 
Klimafondens arbejde for nye vindmøl-
ler, hver gang du bruger strøm. Samtidig 
bliver du medlem af vores handlefælles-
skab, hvor du får rabatter på kulturop-
levelser, fairtradevarer og gode bøger. 
Læs mere på side 33 og 44.
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 Let’s make a revoLution
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Vi sad der alle sammen. Med hjertet i hænderne og gråden i øjnene fulgte vi statsminister Jens Stol-
tenbergs og kronprins Håkons taler til det norske folk efter massakren på Utøya i sommers. Vi sad 
der alle sammen og lyttede til, hvordan de på hver deres måde formåede at forvandle grusomhed til 
nærhed, sorg til håb, frygt til frihed, had til kærlighed. 

Vi sad der alle sammen. Gaderne var fulde af kærlighed, sagde de, og vores svar på ugerningen 
skulle være mere demokrati, mere åbenhed, mere humanitet. Ikke hårdtslående gengældelsesma-
nøvrer. Det forekom så indlysende rigtigt, at det var vejen frem. Roserne svajede over folkeflokkens 
hoveder. Alle sang med på Nordahl Griegs smukke vers om fred og fordragelighed. Og noget var for 
altid forandret, for pludselig fandtes der et alternativ til krigeriske gengældelsesmanøvrer, øje for 
øje og tand for tand. 

Vi sad der alle sammen. Og statsministeren og kronprinsen fortsatte med at fortælle om, hvor stor 
en forskel det enkelte menneske gør. Hver eneste af de døde talte. Og hver eneste af os, der stadig 
var i live, skulle huske, at vi selv kan være med til at gøre en forskel. Snakke om alt det vigtige ved 
middagsbordene og i frokoststuerne; træffe de rigtige valg; tage ansvaret på os. JA, tænkte vi. Og vi 
begyndte igen at tro lidt på det bedste i mennesket, mens vi tørrede de værste tårer væk. 

Vi sad der alle sammen. 

Og dér sidder de fleste af os så stadigvæk. 

Af Nadja Pass
Illustration af Jan Oksbøl Callesen 
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Tilbagelænede, sidder vi. Uden rigtigt at 
vide, hvad vi skal gøre, når det kommer 
til stykket. Hvordan det nu egentlig 
lige var, vi skulle være med til at rykke 
samfundet i den nye, bedre retning, 
vi så gerne ville. Men instinktivt ved 
de fleste af os, at vi havde fat i noget 
helt rigtigt i de dage – statsministeren, 
kronprinsen, det norske folk og alle os, 
der fulgte med. At der er en anden vej, 
der ligger lige inden for rækkevidde, 
hvis bare vi rækker tilstrækkeligt langt 
og energisk ud efter den. 

Opgrader dig selv
Spørgsmålet er bare hvordan. Hvordan 
vi som enkelte individer hver især kan 
være med til at gøre en forskel, trække 
i den rigtige retning. Fylde meget mere 
kærlighed, glæde og liv ind i tilværel-
sen. Udnytte alle de små chancer, der 
konstant opstår i dagligdagen, til lige at 
få lidt mere ud af det hele. At blive de 
bedst tænkelige versioner af os selv. 

Det spørgsmål er omdrejningspunktet 
for dette nummer af Culturel, hvor 
mange af artiklerne handler om takt, 
tone, omsorg, overskud og opmærk-
somhed. Undervejs kigger vi nærmere 
på arbejdslivet, trafikken, omgangs-
kredsen, køkulturen og cafelivet. Men 
udgangspunktet for alle forandringerne 
er os selv. 

Så lad os starte dér. Lad os starte med to 
kloge kvinder, som jeg tror og håber er 
på forkant med den positive udvikling. 
Den ene er multimennesket Louise 
Scheele Elling, der med bogen Flirt med 
Livet har startet en bevægelse, der går 
ud på at få os alle sammen til at flirte 
med hinanden, hver gang chancen 
byder sig. I det helt store perspektiv er 

hendes håb, at det kan forandre verden 
i en mere kærlig og favnende retning. 
”Flirt for fred”, siger hun ligefrem, hvis 
hun skal opsummere essensen.  

Den anden er sociologen Emilia van 
Hauen, der for tiden undersøger, 
hvordan det ville påvirke samfundet, 
arbejdspladserne, livsglæden og rela-
tionerne, hvis vi udover den økonomi-
ske, sociale og kulturelle kapital også 
begyndte at tage den erotiske kapital 
lidt mere alvorligt. 

De kender ikke hinanden andet end af 
omtale. Men ved første øjekast ligner 
de på mange måder hinanden. De har 
begge en meget sensuel udstråling. 
Energien og engagementet bobler ud 
af dem. Knaldrøde læber. De strør 
om sig med velvalgte komplimenter, 
så kinderne omkring dem bliver lidt 
rødere, og øjnene gnistrer. Man føler sig 
lidt klogere, smukkere og lidt mere in-
spirerende i deres selskab. Bliver løftet. 
Bobler selv lidt over. Føler sig klar til at 
sprede mere energi i sin egen omverden.

At berøre hinanden let med lyst
De gør begge to lige præcis det, som det 
hele handler om: de benytter enhver 
chance til – som Louise Scheele Elling 
udtrykker det – at ”berøre andre let 
med lyst”.  

Og lad os bare starte med hende og 
kunsten at flirte med livet. 
”Flirtens kraft er utroligt stærk, fordi 
den kan samle os mennesker,” forklarer 
hun, og uddyber lige i tilfælde af, at det 
ikke lyder lige logisk for alle: ”Når vi 
snakker om flirt, tænker alle straks på 
sex – men det handler ikke om at date 
eller score, eller om at kigge efter andres 
numser. Det her handler om at smile til 
hinanden. Det handler om at se hinan-
den, være nærværende og gøre andre 
opmærksomme på, at man ser dem og 
synes, de siger noget fedt, eller at de 
ser dejlige ud. Og så slippe det igen. Der 
er mange, der siger: ’Jamen hvis det 
ikke handler om sex, er det så ikke bare 
god gammeldags venlighed?’ Men nej. 
Venlighed er en egenskab – flirten er en 
aktiv handling. 

Meget af det handler om at give folk 
de komplimenter, de fortjener. Lige før 
ovre i bageren så jeg en ældre mand, 
der glædede både omgivelserne og sig 
selv ved at have en vildt flot lilla skjorte 

 Den erotiske kapital er  
faktisk også en meget markant 
magtfaktor, hvis man først  
bliver sig den bevidst.
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på. Han kunne jo have taget alt muligt 
dødkedeligt på, men i stedet stod han 
der og lignende Professor Tournesol på 
businessclass. Det gjorde mig glad at se, 
og det skal han da have at vide. Det er 
vigtigt, at vi bekræfter hinanden, når 
vi gør noget godt, for så får vi lyst til at 
gøre det en anden gang igen. For mig at 
se er det dybest set det, flirten handler 
om. At lade sig ukritisk begejstre af et 
menneske, en ide, et koncept. Vi kan 
altid forholde os kritisk bagefter, men 
flirten skal have lov at være en rendyr-
ket kompliment.”

Erotisk udstråling som sidegevinst
Og med dén definition af flirt, nærmer 
hun sig noget af det, der optager Emilia 
van Hauen meget for tiden: ”Vi er så 
vant til at fokusere på den økonomiske, 
politiske, kulturelle, humane og sociale 
kapital. Men den erotiske kapital er fak-
tisk også en meget markant magtfaktor, 
hvis man først bliver sig den bevidst. 
Det er den engelske sociolog Catherine 
Hakim, der oprindeligt har introduceret 
begrebet. Den fysiske skønhed, sexuelle 
tiltrækningskraft og lyst til at gøre 
noget ud af sig selv, betyder selvføl-
gelig meget i den forbindelse. Men 
det handler mindst lige så meget om 
udstråling, livlighed og charme. Og ikke 
mindst om selvværd. Selvværd overgår 
nemlig klassisk skønhed, som det mest 
attraktive, der findes! Så det handler om 
at være åben, nysgerrig og have lyst til 
at være i kontakt med andre mennesker 
for at se, hvad der sker. Skabe kontakt, 
smile og anerkende andres nærvær. Alt 
det, der automatisk følger med, når man 
er nærværende. Det rummer en kolossal 
kraft, hvis man først sætter den fri.” 

Fælles for Louise Scheele Elling og 
Emilia van Hauen er altså, at de er 
omvandrende beviser på deres egne 
pointer. For ganske vist klinger ord som 
sex, flirt, erotik, lyst og passion med en 
markant højere frekvens i deres selskab, 
end man ellers sådan lige er vant til på 
de nordlige, protestantiske breddegra-
der. Men det er faktisk ikke (så meget) 
det, det hele handler om. Deres erotiske 
udstråling er snarere en sidegevinst ved 
deres tankegang. For det her handler 
ikke om hverken ansigtstræk, hvem 
man knalder med eller hvor nedringet, 
man klæder sig. Det er udstrålingen, 
der tæller. Livligheden. Modet til at be-
kende kulør. Hvile i sig selv. Anerkende 
hinanden. Engagere sig. Give sig selv 
lov til at stråle.

Nordboerne skal i træningslejr
Og det er ikke noget, der ligger lige til 
højrebenet for de fleste nordboere. Som 
Emilia van Hauen forklarer: ”Meget af 
det falder os ikke lige så nemt herhjem-
me. Jeg tror ikke, det er noget tilfælde, 
at det var her, pornoen blev frigivet. 
Vores samfund er i ret høj grad baseret 
på den maskuline kraft, der traditionelt 
er forbundet med noget aggressivt, 
målrettet. Det handler meget om at 
trænge ind og overmande. At nå frem til 
udløsningen. Hvor man i andre kulturer, 
som for eksempel den spanske – som 
jeg kender ret godt, fordi min mor er fra 
Spanien – lægger meget større vægt på 
at dyrke det erotiske, passionerede og 
sensuelle – og derfor er mere fortrolige 
med den erotiske kapital.” 

Med andre ord skal mange danskere 
først til at vænne sig til det spontane, 
livlige, sensuelle, og ikke mindst til de 
mange komplimenter, der udgør rygra-
den i Louise Scheele Ellings flirteprin-
cip. Men hun synes ikke, man skal lade 
sig forskrække af, at mange danskere 
bliver lidt forfjamskede, hvis man giver 
dem en kompliment: ”Vi er stadig ret 
dårlige til at modtage komplimenter. Og 
det kan godt føles lidt intimiderende, 
hvis folk ikke ved, hvordan de skal 
reagere på en kompliment. Men det skal 
man tage med fuldstændig stoisk ro. For 
det første falder 95% af de ægte kom-
plimenter, der kommer dybt inde fra ens 
eget personlige indre overskud, i god 
jord. De bliver ikke kejtede. Og for det 
andet aner vi jo ikke, hvordan de andre 
lige går og har det, når vi giver dem en 
kompliment. Hvis ham i den lilla skjorte 
havde svært ved at tage imod min 
kompliment, var det nok bare fordi han 
havde en dårlig dag. Det har ikke noget 
med hverken mig eller min kompliment 
at gøre – og måske blev han glad allige-
vel lidt senere. I avisernes rubrikannon-
cer efterlyser folk faktisk ret ofte nogen, 
der har givet dem en kompliment, som 
de ikke fik sagt ordentligt tak for. I 
morges var der en, der havde fået en 
kompliment for at være veltrænet i 
et træningscenter og følte, han havde 
opført sig uforskammet og lidt mystisk. 
Og så indrykker han EN ANNONCE i en 
AVIS, hvor der står ’Kære dig, der sagde 
til mig, jeg var veltrænet. Undskyld, at 
jeg reagerede sådan. Jeg vil gerne have 
lov at takke dig ordentligt. Kontakt 
mig på dette nummer’. Det skal man 



 Let’s make a revoLution

altså virkelig huske på, hvis man er 
bange for, hvordan folk reagerer på 
en kompliment. Det kan godt være, de 
ikke siger tak her og nu, men på et eller 
andet tidspunkt skal de nok blive glade. 
En kompliment er aldrig spildt.” 

Erotikere M/K
Det ligger snublende nært at forbinde 
den erotiske kapital og flirtens kraft 
med noget ur-feminint. Men den findes 
hos begge køn, hvis bare de tør stråle, 
være nærværende og livlige. Det var 
dét, der lyste ud af både statsministe-
ren og kronprinsen, i forbindelse med 
Utøya-tradegien. Og det er også noget 
af det dér lille ekstra, der gør Obama 
(Barack, altså) og Beckham (David, 
altså) til verdensstjerner på hver deres 
område. 

For kvindernes vedkommende er det 
ifølge Emilia van Hauen meget almin-
deligt at tæmme sin erotiske kraft af de 
helt forkerte årsager: ”Mange kvinder 
har i årevis langt bånd på sig selv og de-
res selvværd. For mange kvinder er det 
temmelig grænseoverskridende at slippe 
deres erotiske kapital løs, fordi det her-
hjemme hurtigt kan blive opfattet som 
uprofessionelt, hvis en kvinde klæder 
sig, så hun stråler, og tør være den, hun 
er. Det gode ved at have meget erotisk 
kapital er jo, at det kan give en fordel i 
forhold til mediernes opmærksomhed, 
ægteskab, arbejde, politik, sport og 
kunst. Alligevel vil mange kvinder ikke 
bruge deres erotiske kapital åbenlyst, 
fordi det ikke anses for at være værdigt 
i sammenligning med en god uddan-
nelse eller et karriereforløb. Men det er 
fantastisk at se hver gang, det sker – så 

bliver alt det gode, de kan i forvejen 
kan, udvidet – og det lyser langt væk, 
at de er hele kvinder og ikke længere 
amputerede personer, der kun var noget 
i kraft af deres gode uddannelser. Så 
det handler langt fra kun om sex og 
seksualitet. Det handler i lige så høj 
grad om livskraft og kreativitet. Og ikke 
mindst livsglæde! Men udviklingen går 
den rigtige vej nu. Vi begynder at finde 
ud af, hvor meget sjovere og nemmere 
vores omgang med andre mennesker 
bliver, hvis vi alle sammen hviler mere i 
os selv og bekender kulør.” 

Flirt for fred
Og det bliver spændende at se, hvad det 
fører med sig i det helt store perspektiv. 
For når man tænder for flirtens kraft, 
omfatter man, ifølge Louise Scheele 
Elling, hinanden med så meget varme, 
at det er næsten umuligt ikke at lade sig 
påvirke: ”I Mellemøsten er der lavet en 
masse studier, der viser, at det er umu-
ligt at skyde på en, der kigger venligt og 
smilende på en. Flirtens kraft sidder helt 
inde i rygmarven. Så jeg tror virkelig 
på, at vi skal ind og have fat i vores 
allesammens mentale testikler, så vi får 
lyst til at forandre noget i samfundet 
sammen. Det er jo dét, der betyder no-
get. Bare se på sådan noget som guerilla 
gardening-trenden, hvor folk går ud og 
laver små uautoriserede haver og parker 
sammen midt i det offentlige rum. Det 
handler jo mest af alt om at tage fat i 
hinanden og gøre noget sammen. Ikke 
at være så bange for systemerne, men 
tro på, at alt kan lade sig gøre. Det er jo 
SÅ smittende, når man mærker andres 
engagement. For når man brænder for 

noget, holder man øjenkontakten, man 
smiler, man gestikulerer. Man sidder 
ikke som tre lokale bedemandsforhand-
lere og snakker helt tilknappet sammen. 
I den form for samspil begynder man 
ofte at mime og efterligne hinanden, 
og når hjernerne begynder at flirte 
med hinanden på den måde, der dybest 
handler om at signalere, at ’jeg hører 
dig, og du hører mig’, er virkningen jo 
uundgåelig. Mennesker, der brænder for 
noget, er noget af det mest sexede, der 
findes. Og det gælder jo også på sam-
fundsplan. Jeg er sikker på, at mange 
ting ville gå rigtig meget bedre, hvis 
vi gav alle verdens politikere et stort 

flirtekursus.”
Og her er vi så tilbage ved Stoltenberg, 
Håkon og deres taler efter Utøya-
tragedien. For det var jo netop det, de 
formåede at gøre. Midt i sorgens stund 
udstrålede de nærvær, liv og ”troen 
på livet vort, menneskets værd”, som 
det står i Griegs smukke fredssang, der 
blev sunget igen og igen i dagene efter 
tragedien. 
 
De fandt det bedste frem 
i sig selv, og dermed hjalp 
de alle os andre til at 
finde det bedste frem 
i os selv.  

 Mennesker, der brænder  
for noget, er noget af det mest 
sexede, der findes. 
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Nogle tager æren for 
et grønnere Danmark. 
Andre tager ansvaret.

Prøv gratis i 3 måneder
*M

ed
lem

sk
ab

 ko
ste

r n
orm

alt
 fr

a k
r. 3

15 
pr.

 år
. 

For under 1 kr. om dagen* kan du hjælpe med til at tage ansvaret for et 
grønnere Danmark. Lige nu kan du endda prøve tre måneder gratis.

Prøv et medlemskab på www.dn.dk/gratismedlem   

SEAS_Taget æren_ 210x280 mm.indd   1 6/20/2011   2:33:29 PM



Guide: maria vinterberG 
om aktueLt teater

Dæmoner – Østre Gasværk
14. april 2012 til 26. maj 2012
Jeg er besat af en evig forelskelse i Lars Noréen. Svenskeren, der kan gøre os 
klogere på os selv og vores omgivelser. Han er et must for alle, der vil opleve teater 
i dets grundform. Østre Gasværk forkæler publikum med et par, som vi ikke før har 
set optræde sammen på en københavnsk scene. Anette Støvelbæk og Lars Mik-
kelsen hører til mine absolutte favoritter, og de er oven i købet flankeret af Peter 
Oliver Hansen og Camilla Bendix, som jeg selv har haft fornøjelsen af at arbejde 
sammen med. Uhhhh, hvor jeg glæder mig til at se denne firebande i Københavns 
smukkeste teaterrum. 

Rytteriet – Bellevue Teatret
Fra 20. september 2011
Det er noget af det sjoveste, jeg nogensinde har oplevet! 
Så kort kan det siges! 
Rasmus Botoft og Martin Buch er fantastiske! 
Så kort kan det siges!
Jeg så forestillingen sidste år, og til alle dem, der gik forgæves, har Bellevue Teatret 
gudskelov valgt at genopsætte det vanvittige show. 

Hvid Magi – Edison
1. marts 2012 til 31. marts 2012
Denne Reumert-vindende forestilling oplevede jeg selv sidste år på Edison. Jeg kan 
varmt anbefale at gå ind og se genopsætningen af denne perle af en forestilling. 
Den er underholdende, sjov og uprøvede teatergængere kan roligt læne sig tilbage 
og nyde turen ind i Anne Linnets univers med disse dejlige damer på scenen.

Vicious – Bellevue Teatret
Fra 27. januar 2012 
Med fare for at favorisere min egen forestilling... Jeg kan varmt anbefale den...
Er punken død? Gu’ er den da ej! – den stinker bare. Den stinker og larmer og ru-
sker livskraften tilbage i vores krop og sjæl!
Sex Pistols-bassisten Sid Vicious skrålede sig igennem My Way, blev anklaget for 
mordet på sin kæreste Nancy og døde af en overdosis heroin. En kultfigur var 
født… og død. 
Vicious er en moderne Romeo og Julie-historie, en fucked up rock’n’roll-romance.
I New York på Chelsea Hotel larmer, elsker, hvisker, lever og hader Nancy Spungen 
og Sid Vicious sig igennem deres sidste nat sammen. Teatret har samlet et stærkt 
hold af skuespillere, og Jacob Binzer fra DAD har fundet de ondeste musikere. Sam-
men vil de genoplive punken, dens helte og dens ofre.

Kongen skal Dø – Teatret ved Sorte Hest
Fra 16. marts 2012
Med fare for at favorisere mit lille teater på Vesterbrogade 150… Jeg kan varmt 
anbefale denne forestilling!
Kongen skal dø er en værdig introduktion til den absurde teatertradition, som jeg 
holder så forfærdelig meget af. Stykket er skrevet af min favorit i genren. Hans 
navn er Ionesco, og Michael Moritzen instruerer et stærkt 6-mandshold af skuespil-
lere. Teatret ved Sorte Hest har tradition for at spille de absurde klassikere og med 
undertegnede ved roret i de kommende år, vil absurdisterne spille en stadig større 
rolle. 

Det er altid en oplevelse at 
forsvinde ind i teaterrummenes 
magiske  universer.  
Culturel har spurgt instruktø-
ren Maria Vinterberg, hvad der 
står øverst på hendes person-
lige plakat. Så alle vi andre kan 
blive inspireret til at komme et 
par ture i teateret. 

Udvalgt og beskrevet  
af Maria Vinterberg

Maria Walbom Vinterberg har 
i sine 15 år som instruktør arbejdet 
for blandt andre Gasværket, Husets 
Teater, Cafe Teatret, Bellevue Teatret 
og Teatret ved Sorte Hest. Hendes 
forestillinger udforsker det eksi-
stentielle, politiske og kunstneriske 
udtryk, der til enhver tid skaber 
relationen mellem kunstner og 
publikum. 

1. januar 2012 overtager hun roret 
som ny kunstnerisk leder for Teatret 
ved Sorte Hest. 

hVad eR deR på  
teateRpLaKaten?
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ReJSen 
tiL JORdenS hemmeLiGhedeR 
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ReJSen 
tiL JORdenS hemmeLiGhedeR 

Opdagelsesrejse. Ordet smager af eventyr. Af at 
tage ud til kanten af verden og se, hvad der venter 
omkring det næste hjørne. Få indblik i ukendte 
områder, fremmede skikke og hemmelighedsfulde 
naturfænomener.

Netop opdagelsesrejsen var inspirationen, da skibet 
Activ i august stævnede ud fra København og 
satte kursen mod Nordøstgrønland for at frem-
bringe ny viden om nogle af de mest ukendte egne 
på Jorden.

Det smukke tremastede træskib var lastet med 
en blandet flok af fremtrædende videnskabsfolk, 
kunstnere og filmfolk. Målet var at lade nysgerrig-
hed, fantasi og handlefrihed være drivkraften uden 
prædefinerede slutresultater – præcis som forti-
dens videnskabelige ekspeditioner, hvor ingen ane-
de, hvad de ville møde af udfordringer på vejen.

På de næste sider serverer vi brudstykker af den 
store skattejagt.

ekspedition

Af Berit Viuf
Foto: Simon Rubaudo, Søren Svendsen,
Michael Haslund-Christensen, Bjarke Ingels m.fl
Digt af Per Bak

Videnskabelige ekspeditioner er en velkendt disciplin gennem 
historien. I Danmark lagde man ud for 250 år siden med Den 
Arabiske Rejse, hvor instruksen fra kongen lød: ”Gør så mange 
opdagelser for videnskaben, som det vil være muligt.” 

Sådanne ekspeditioner tog gerne flere år og samlede forskere fra 
mange forskellige fag, som kunne indsamle mange former for 
videnskabelige data. 

Det var ikke kun forskere, der blev sendt ud i det ukendte. 
Også kunstnere og senere fotografer var essentielle deltagere i 
ekspeditioner. Deres arbejde blev ikke set som kunst, men som et 
praktisk redskab som kunne fungere som dokumentation og som 
et led i formidlingen af forskningsresultaterne.

Når forskere i dag tager på feltarbejde og henter data fra virkelig-
heden, foregår det ofte i et strengt videnskabeligt univers, hvor 
udenforstående kan have svært ved at forstå jargon og resultater. 
Men på Activ er håbet, at når kunstnere og videnskabsfolk fra 
mange forskellige felter sættes i samme båd, kan de vende tingene 
på hovedet og udfordre vanetænkningen. Det er ofte da, de 
mest banebrydende ideer opstår, hvad end det er videnskab eller 
kunst, der er slutproduktet. 
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Danmarksekspeditionen 1906-08
Activ sejler i samme område som den 
berømte Danmarksekspedition, der sej-
lede ud for lidt over 100 år siden. Eks-
peditionen skulle udforske og kortlægge 
Nordøstgrønland, hvor ingen hidtil 
havde formået at lave undersøgelser på 
grund af det hårde klima. Første del af 
ekspeditionen foregik på et tidligere 
hvalfangerskib, Danmark, og siden blev 
gruppen delt op i hold, der fortsatte 
nordpå med hundeslæde.

Ekspeditionen talte 28 mand. Ud over 
de 16 mand i besætningen på skibet 
deltog to kartografer, en zoolog, en 
botaniker, en ornitolog, en geolog, en 
fysiker, to kunstmalere og tre grøn-
landske slædeførere/fangere.

Der kom mange videnskabelige resul-
tater ud af Danmarksekspeditionen. 
Den vigtigste var den tyske fysiker 
Alfred Wegener, der – blandt andet 
på baggrund af sine observationer på 
Grønland – fremsatte en teori om, at 
jordskorpen bevæger sig. En teori, der 
mødte meget modstand, men siden er 
blevet bekræftet og nu er barnelærdom.

Tre mænd omkom, blandt andet  
ekspeditionens leder, Ludvig Mylius-
Erichsen. Noget gik galt, og holdet 
fulgte ikke den planlagte rute tilbage 
mod skibet. Den sidst overlevende på 
holdet, grønlænderen Jørgen Brønlund, 
skrev som det sidste i sin dagbog:

”Omkom 79 Fjorden efter forsøg Hjem-
rejse over Indlandsisen, i November 
Maaned. Jeg kommer hertil i aftagende 
Maaneskin, og kunde ikke videre af 
forfrosninger i Fødderne, og af mørket.
De andres lig findes midt i Fjorden 
foran Bræ (omtrent 2 1/2 mil).
Hagen døde 15. november og Mylius 
omtrent 10 dage efter.”
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bon voyaGe ekspedition

Logbog: 12. august - 18.40
Bjergene bløder jernrødt fra sorte fald 
mod lyse skråninger i aftensolen. Del-
tagere sendt på rekognoscering. Activ 
for anker, hvor få mennesker har sat 
fod. Nedenfor Ankerbjerg i Moskusok-
sefjord.

Bjarke Ingels, arkitekt
”Hvornår får du næste gang fat i et 
tremastet skib og får alle mulige skøre 
tilladelser til at komme ind i en eller 
anden sindssyg utilgængelig natio-
nalpark og overleve i 14 dage blandt 
isbjerge og isbjørne. Med en gruppe af 
nogle af de mest interessante kunstnere 
og videnskabsfolk du kan proppe ind på 
sådan et skib. Jeg var klar over, at der 
nok ville gå et par minutter, inden jeg 
fik muligheden igen.”

Katrine Worsaae, zoolog
”Ting har altid forandret sig. Men jeg 
kan sagtens mærke panikken ind imel-
lem om, at vi skal nå at have kortlagt og 
undersøgt noget af denne her arktiske 
fauna og natur, inden det hele er smel-
tet, og alt har ændret sig.”

Jens Fog Jensen, arkæolog
”Området har ikke været undersøgt af 
arkæologer siden 1930’erne og er på den 
måde næsten uudforsket land. For os 
arkæologer er det som en hvid plet på et 
landkort, og det vækker i høj grad vores 
interesse og opdagergen.”

Søren Grønbæk Svendsen, styrmand
”Det var med forventning i stemmen 
og flammer i øjnene, hver gang der blev 
nævnt ordet BJØRN. Vi talte om, hvor-
dan det ville være at se Ham.
Om at stå overfor Ham. Om hvorvidt 
vi overhovedet kom til at se Ham. I 
spøg talte vi om, hvordan vi skulle 
bryde med Ham, tackle Ham eller skyde 
Ham, for til sidst at have Ham liggende 
hjemme foran pejsen.

På Island drak vi Polar Beer og fik en 
lille bjørn på.

Den første isskosse vi påsejlede ved 
Scoresbysund bar tydelige spor efter 
bjørn, og der blev konstant holdt udkig 
efter Ham. Hvem skulle blive den første 
til at melde NANOK?

Tiden gik, og håbet om bjørn begyndte 
så småt at svinde, men vi glemte Ham 
aldrig!

En nat, efter knap 14 dage i bjørns 
hjemegn, så vi Ham så endelig. Stor 
og mægtig luntede Han rundt inde på 
bredden af Kjærulffjorden. Og så midt 
om natten! Heldigvis er sommernæt-
terne lyse, og vi kunne tydeligt se ham.
Pludselig var Han virkelig og ikke blot 
noget, vi havde at tale om eller et minde 
fra Aalborg Zoo, Nordisk Film eller salig 
Knut fra TV. BJØRN af kød og blod. 
Med kæmpe labber, små lodne ører, 
spidse tænder og en pondus som områ-
dets hersker, kiggede han overbærende 
på os, mens han luntede op og væk i 
terrænet.”

Deltagerne havde 14 dage på skibet, 
hvor de havde frie tøjler til at formulere 
det projekt de fandt mest interessant. 
Sådan banede togtet vejen for mere 
dybdegående studier siden hen. 
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LIvETS 
GåDE
Det er intet mindre end livets gåde, forskerne forsøger  
at løse. Ved hjælp af en jolle, en røntgenpistol og en halv 
milliard år gamle klippestykker får de vigtig viden om 
Jordens tilstand i de fjerne tider, hvor dyrene blev til.

Projekt: Dyrenes opståen – Minik 
Rosing (geolog) og Tais W. Dahl 
(geokemiker).
Mission: At finde ud af, om høje-
restående dyrearter opstod som et 
resultat af mere ilt i atmosfæren.
Metode: Udvælge prøver fra 
sedimentlag fra kendte perioder i 
Jordens historie og analysere, om 
indholdet af ilt stemmer overens 
med tidspunktet for udviklingen af 
flercellede organismer.
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ekspedition

For de fleste gælder det om at sidde langt nede i zodiac-jollen 
under sejladsen. Så den kolde vind ikke rammer ansigtet, som 
hverken er beskyttet af overlevelsesdragt, hue eller vanter. 
Det rører ikke Minik Rosing, professor i geologi, der har fået 
øgenavnet Indiana Jones på ekspeditionen. Når han står ved 
roret, skal jollen helst plane og gerne helt tæt på isbjergene, 
der ligger som klumper i havoverfladen. I alle variationer over 
hvidt, blåhvidt, gråhvidt, gennemsigtigt hvidt. På hver side 
tårner klipperne sig op, og gyldent lys falder ned og afslører 
tydelige sedimentlag.

Bam bam bam. Stævnen slår ind mod bølgerne med en fart på 
op til 24 knob. Minik og hans kollega – geokemiker og ph.d. 
Tais W. Dahl – har forladt skibet Activ og er sammen med et 
filmhold på vej ud for at indsamle prøver, der skal belyse et af 
mysterierne om livets udvikling på Jorden.

Formålet er at finde ud af, hvordan miljøet var på Jorden, da 
de første dyr opstod. Det vil hjælpe os til at forstå Jordens 
dynamik. Hvor meget – eller hvor lidt – der skal til for at for-
styrre balancen i det klima og miljø, som Jordens plante- og 
dyrearter er tilpasset over mange år.

Der har været liv på Jorden i flere milliarder år. Men indtil 
for ca. 5-600 mio. år siden var det kun encellede organismer. 
Pludselig – over få millioner år – opstod flercellede dyr. Og 
senere skete en sand revolution af liv, da de skeletbærende 
dyr dukkede op for omkring 540 mio. år siden. 

Geologerne er interesserede i at finde ud af, om skiftene 
mellem istid og tropevarme har været årsag til, at indholdet 
af ilt på Jorden steg fra nærmest ingenting til de nuværende 
21 procent. Og om det var det høje indhold af ilt, der gjorde 
udviklingen af flercellede dyr mulig – og i sidste ende skabte 
grundlaget for, at vi mennesker med vores omkring 100.000 
milliarder celler blev til.

***

Tørt brun-grønt græs bliver afbrudt af klippestykker og 
bjergformationer. I Danmark er vi vant til at se træer og 
buske, der bevæger sig i vinden, men på grønlandsk jord er 
omgivelserne statiske, også når det stormer. Gigantisk, råt, 
uberørt. Fornemmelsen af at have nået verdens ende. Som 
de første – måske nogensinde på netop dette sted – bevæger 
gruppen sig op i klipperne på Ella Ø, for at samle prøver.

Klippestykker, der er over end en halv milliard år gamle, og 
som gemmer på oplysninger om tidligere tiders klima, bliver 
hakket og vristet ud af bjerget. Engang lå de selv samme klip-
per ved Ækvator, men de blev skubbet nordpå af jordplader 
og gletschere.

For at vælge de rigtige prøver ud bliver klipperne først be-
skudt med en røntgenpistol. Med den kan Minik og Tais finde 
metaller, der er aflejret i stenene. Især leder de efter metallet 
molybdæn, der til dagligt bruges i så forskellige fornødenhe-
der som kokkeknive og cykelolie. I de lag, hvor bjergene gem-
mer på store mængder molybdæn, har der også været meget 
ilt til stede i verdenshavet. 

Ved at tage prøver fra klippelag fra de forskellige perioder 
i Jordens historie og måle indholdet af molybdæn, kan for-
skerne vurdere, om der var en øget forekomst af ilt i verdens-
havene i perioden, hvor de skeletbærende dyr udviklede sig. 
Det vil være endnu et bevis i hypotesen om, at livet på Jorden 
først for alvor begyndte at avancere, da iltkoncentrationen 
voksede.

Det har ikke bare betydning af historisk interesse. Samspillet 
mellem de fysiske forhold og livet på Jorden er mere aktuel 
end nogensinde, hvilket klimadebatten tydeligt bærer præg 
af. Vi har endnu ikke den fulde forståelse af, hvordan ilt re-
guleres i atmosfæren, men ved at forstå hændelser i fortiden 
kan vi lære nyt om nutiden.

***

Tilbage på skibet Activ samles og beundres dagens fangst af 
klippestykker. Et kæmpe pragteksemplar på 50 kilo er fragtet 
ned ad bjerget på en båre og skal udstilles på Geologisk Mu-
seum i København. 

Det er lyst døgnet rundt, men i de indre træsaloner er lyset 
dæmpet og rødligt i skæret af pejsen. Efter maden, som bliver 
fremtryllet af skibskok Bo Fyllgraf, er der tid til fortællinger 
om hvilke af livets hemmeligheder, man kan aflure ved at 
måle på de grundstoffer og isotoper som tilsammen danner 
jordens hårde skorper. Fortællinger der også fører til tanker 
om, at det må være sporet af ilt, man skal følge, for at finde 
avanceret liv andre steder i galaksen. Hvis altså hypotesen 
om ilt som et frisk pust til livet holder stik.
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 På vej hjem landede vi i Reykjavik. Stod i foyéen på et smart hotel på en aften, hvor 
der åbenbart foregik noget særligt i byen. Alle var stylet op, og den ene kliche efter 
den anden fløj rundt i luften mellem folk.

Det var en larmende kontrast til det, vi lige havde oplevet. Vi kom fra et sted, hvor 
alting var stort og luften ubeskrivelig ren. Et sted med en enorm ro og fornemmelse af 
frihed. Hvor der var plads til ikke at sige noget. Og vi landede midt i en os af parfume 
og komplimenter – den slags som folk kommer med, når de gerne vil have andre til at 
føle sig godt tilpas. Her på hotellet stod stilheden i Nordøstgrønland krystal-klar. 

Tais W. Dahl, geokemiker

Bo Elberling, bio-geokemiker
”Jeppe i sin drageflyver er et yderst at-
traktivt hjælpemiddel. Den røde propel 
brummer, og vi slipper havoverfladen 
for få minutter efter at glide igennem 
luften med slukket motor. Formålet med 
at gå i luften er at få et fugleperspektiv. 
Uanset hvor meget vi går rundt i land-
skabet, og hvor mange boringer vi får 
lavet, er det en brøkdel af landskabets 
helhed, vi får dækket. Her i 200-300 
meters højde folder landskabet sig ud i 
stor skala med en fantastisk variation af 
landskabsformer dannet af is, vand og 
vind gennem meget lang tid.”

Logbog: 5. september - 10.00
Vinteren, lave temperaturer og is kom-
mer meget tidligt til Grønlands østkyst, 
og Activ har nødtvunget måtte trække 
sig, inden det er for sent. Smuk morgen 
gennem pakis, der allerede ligger hele 
vejen på tværs af Scoresbysunds mun-
ding. På vej mod Island. Alt vel ombord.

Logbog: 2. september - 12.00
Blandt huse, lys og glammen fra slæde-
hunde. I Scoresbysund for proviante-
ring, bunkring af vand og diesel. Hele 
hold 3 vel ombord.

Logbog: 24. august - 22.30
Røhss Fjord lige ved Strømnæsdal. Lig-
ger på en af verdens smukkeste anker-
pladser. Maksimalt få hundrede meter 
til bredden på alle sider, hvor bjerge 
omringer os. Vandfald til styrbord.

Minik Rosing, geolog
”Det havde været både nemmere og 
billigere, hvis vi havde arrangeret en 
mere traditionel form for feltarbejde. 
Men det giver noget ekstra at have en 
bredere vifte af folk med. Når en flok 
videnskabsmænd følges ad, kommer der 
hurtigt en bestemt jargon over det hele. 
Men med andre deltagere, hvad end det 
er kunstnere, besætningsmedlemmer 
eller forskere fra andre faggrene, bliver 
man nødt til at formulere – både over 
for dem og over for sig selv – hvad det 
egentlig er, man leder efter. Det giver en 
dybde til projektet.”

Erik Steffensen, billedkunstner, forfatter
”I dag rejser vi fra det ældste sted på 
kloden på Grønland, der er 3.800 mil-
liarder år og sydpå mod Island, der har 
det yngste bjerg fra sidste års vulkan-
udbrud, og ellers bare er en geologisk 
baby på 60 millioner år. Det giver nye 
billeder. Jeg rejste ud med en arbejds-
titel, der hed - TRUE NORTH - og har 
mødt min destination. Fra det sted hvor 
man kun kan komme sydpå og blive 
yngre og yngre. Jeg er genfødt. Af 
naturen.”
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Giorgio Faletti er tilbage. Otte år efter JEG DRÆBER 
kommer ny superkrimi fra Milanos underverden i slut-
ningen af 1970’erne. 

Bravo ernærer sig som alfons i den kriminelle under-
verden i 70’ernes Milano, der er præget af beskidt 
kriminalitet, lyssky forretninger, søvnløse nætter og 
mafia. Italien er ramt af terror, og i Rom har De Røde 
Brigader kidnappet den italienske politiker Aldo Moro.

“Glem “JEG DRÆBER” – “BRAVO” er langt bedre.”
 - SETTE

“Den største italienske forfatter hedder stadig
– som for otte år siden – GIORGIO FALETTI.”
 - Corriere della sera

People’sPress ArtPeople

“Nina rev Rina med sig ind i det snævre kølerum. Havde 
han set dem? Vidste han hvor de var? Hun anstrengte sin 
hørelse til det yderste, men kunne ikke høre andet end Rinas 
besværede vejrtrækning. I det mindste ikke før noget ramte 
døren til kølerummet med så voldsomt et drøn at glassene 
på hylden bag hende klirrede mod hinanden …”

LENE KAABERBØL og AGNETE FRIIS markerede sig 
som dansk krimis nye stærke makkerpar med deres fælles 
debut, DRENGEN I KUFFERTEN, der blev belønnet med 
både Det Danske Kriminalakademis prestigefyldte Harald 
Mogensen-pris og en nominering til Glasnøglen for bedste 
skandinaviske spændingsroman. 

Siden er kommet ET STILLE UMÆRKELIGT DRAB, og 
bøgerne om Røde Kors-sygeplejersken Nina Borg er solgt 
til udgivelse i 12 lande, bl.a. USA, Tyskland og Frankrig.
I USA blev DRENGEN I KUFFERTEN allerede inden 
udgivelsen udråbt til en af sæsonens 10 bedste krimier i 
Publishers Weekly.

NYHED
NYHED
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hVeR FOR 
SiG i det  
OFFentLiGe 
Rum     
Så snart man forlader den private sfære, er man udsat for alle disse  
fremmede mennesker. Det moderne københavnske svar på det problem  
er at ignorere dem. Men man kunne også lære sig høflig uopmærksomhed.

Af Heidi Laura
Illustrationer af Kristian Eskild Jensen

 takt oG tone
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”Det er efterhånden en forholdsvis ringe 
del af Døgnet, at Mennesker tilbringer i 
deres Hjem,” skrev Emma Gad for snart 
100 år siden i bogen Takt og Tone: Hvor-
dan vi omgaas. Dengang var det nye 
restauranter, fortovscafeer og forlystel-
sesetablissementer, der lokkede folk til 
at drage ud i byen i stedet for at invitere 
til selskabelighed hjemme, sådan som 
det gamle borgerskab havde gjort. Og 
nye transportmidler som automobiler og 
cykler gav en voldsomt øget trafik, hvad 
der fik Emma Gad til at konkludere, at 
”en fælles Høflighed Mand og Mand 
imellem er nødvendig, hvis den stigende 
Færdsel skal foregaa under behagelige 
Former.” Siden er det bare blevet endnu 

mere udtalt, og interessant nok lader 
vi stadig til at famle efter den rette, 
behagelige form, når vi møder hinanden 
i det offentlige rum.

Hvis man placerer sig strategisk i et 
kompliceret vejkryds eller måske på en 
fortovscafe i København og går i gang 
med at observere mennesker, vil man 
få interessante ting at se. Cyklister og 
bilister og fodgængere er i kompleks 
interaktion med hinanden. Der svinges, 
krydses og ventes, men prøv at se, om 
de nogensinde egentlig ser på hinanden, 
for slet ikke at sige har øjenkontakt. Det 

er en sjælden ting. Se så på cafegæster-
ne, som ankommer og vurderer, hvor de 
kan sidde og derefter kanter sig ind på 
pladserne – mens de konstant undgår 
øjenkontakt og helst ikke henvender sig 
til de andre gæster.  
Den offentlige københavnske omgangs-
form er så at sige blind, i skarp mod-
sætning til stort set alle andre landes. 
Også på fortovet holder man øjnene for 
sig selv og ser nødigt på de forbipasse-
rende. Man ignorerer.

Er der noget galt med det? Er det ikke 
bare en dansk måde at vise hensyn til 
de andre? Altså en form for diskre-
tion, der netop skal sikre de ”behage-
lige Former”? 

Begrebet ’høflig uopmærksomhed’ 
beskrev en af 1900-tallets store sociolo-
ger, Erving Goffman, som et nødvendigt 
smøremiddel for den sociale omgang i 
de voksende byer. Men det var noget 
lidt andet, den canadiske sociolog så: 
”Når man befinder sig 3-4 meter fra 
hinanden, er der en ganske kort øjen-
kontakt, hvorefter man sænker blikket. 
Med øjenkontakten anerkender man, 
at man ser den anden person og ikke 
har i sinde at invadere vedkommendes 
territorium. Undgår man derimod den 
andens blik, demonstrerer man en 
manglende anerkendelse af den anden 
og sin uvilje til at komme i nærmere 
kontakt,” skrev Goffman i værket Rela-
tions in Public i 1971.

Men hov, det placerer jo snarere den 
københavnske omgangsform i kate-
gorien ’uhøflig uopmærksomhed’. Den 
høflige uopmærksomhed er jo netop 
en ganske flygtig kontakt, som viser, 
at man ser og anerkender den andens 
tilstedeværelse. Præcis som man i an-
dre europæiske storbyer altid siger kort 
goddag og farvel til sidemanden på 
en cafe eller restaurant eller de andre 
passagerer i toget. Eller ’prosit’, når de 
nyser. Som Emma Gad forklarede det: 
”I det Øjeblik man kommer ind i en 
Restaurant, staar man i et vist Høflig-
hedsforhold baade til de tilstedevæ-
rende Gæster og til Betjeningen.” Man 
må for eksempel ikke larme, så det 
genrerer. Man anerkender den andens 
tilstedeværelse og slår derefter straks 
over i høflig uopmærksomhed, så de 
andre kan være sig selv i fred. 

Den manglende vilje til kontakt er 
direkte farlig i trafikken, hvor man 
netop har brug for at fange de andres 
blik for at kunne have en sekundkort 
forhandling om, hvem der kører, og 
hvem der venter. Uden den er der kun 
færdselsreglerne at forlade sig på – og 
de er faktisk ikke nok. I praksis bevæ-
ger mange københavnske trafikanter 
sig, som om de var alene på en bane, og 
alle de andre bare var forstyrrende for-
hindringer, som de skal hurtigst muligt 
omkring. Det føles farligt og ensomt.

 Den offentlige københavnske 
omgangsform er så at sige blind.
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Med den adfærd ophæver man ligefrem 
selve begrebet: det offentlige rum.
Det offentlige rum er et rigtigt moderne 
fænomen. Det offentlige rum er nemlig 
dér, hvor alle må komme. De parker, der 
engang var kongens eller adelens, er 
nu alles. Der skal ikke løses billet for at 
bruge biblioteket eller slikke solskin på 
havnefronten. Restauranter, biografer 
og butikker er semi-offentlige rum, der 
ikke er forbeholdt pæne mennesker med 
slips og nypudsede sko, men er for alle, 
der vil betale. Det er kort sagt fælles-
skabets rum, det rum, hvor vi alle er 
lige. Og den oplevelse af fælles, ligevær-
dig tilstedeværelse er væsentlig for det 
moderne demokrati. 

I det offentlige rum kan man i 
princippet tale med alle, men man 
behøver det ikke. Og det er netop for 
at skabe en formel for det, at man har 
brug for høflige omgangsformer. Høf-
lighed doserer kontakten og gør det til 
en overskuelig opgave at være sammen. 
Samtidig markerer den ligeværdigheden 
og den gensidige respekt. Det er ret 
fantastisk at se en ung, sej tatoveret 
pariser gå ind i en tobaksbutik og blive 
betjent af en ung, tilsløret kvinde, som 
han høfligt hilser med et ”Bonjour, Ma-
dame”, hvorefter han anmoder om sine 
cigaretter ”S’il Vous plait, Madame!” 
Man må ligefrem formode, at det at 
bevare et ligeværdigt samfund næres 
af denne daglige kontakt, hvor alle er 
imødekommende over for hinanden. 

At tale med fremmede ud over de rene 
fraser er en daglig disciplin, som igen 
bliver hjulpet på vej af høflighed, fordi 
det i sig selv kan være overvældende. 

I masser af lande hersker den regel, at 
man altid hjælper en fortabt turist eller 
fremmed. I USA nærmest kaster man sig 
ligefrem over nytilkomne, man møder 
i det offentlige rum, og både udspørger 
dem og giver dem tips om gode oplevel-
ser – en adfærd som giver god mening i 
et samfund, hvor alle er efterkommere 
af indvandrere, og hvor mange stadig 
er nyankomne. Men også i Europas 
gamle stater dyrker man samtalen med 
den fremmede. Det offentlige rum er 
netop et rum til at møde de andre i, og 
på cafeer og i parker kan man derfor 
godt sætte sig ved siden af andre. I 
København, derimod, sætter man sig 
ikke ved en andens bord og kun nødigt 
på en parkbænk, hvor en anden allerede 
sidder. I andre hovedstæder siger man 
selvfølgelig goddag, og man kan så også 
tale sammen, hvis begge viser sig åbne 
for det. Eller man kan bare få fred til 
at læse sin bog eller avis. I København 
er det derimod interessant nok helt 
normalt at sætte sig ved siden af en 
anden person i en fyldt bus eller et tog 
uden på noget tidspunkt at anerkende 
den andens eksistens. Man bevæger 
sig omkring, som var man fanget i en 
ensom boble. 

Hvorfor opfører en stor mængde 
københavnere sig sådan? Måske er 
de opdraget til det, men nok ikke af 
deres bedsteforældre, som typisk var 
meget mere sociale i det offentlige rum. 
Men prøv selv at tale til et lille barn i 
det offentlige rum – der er stor chance 
for, at forældrene straks kommer over, 
griber barnet og svarer på dets vegne. 
Eller vender et helt lille barn væk fra 
én, hvis de bærer det på armen. Det er 
stik modsat, hvad der er praksis i andre 
kulturer, hvor forældre tværtimod 
begejstret støtter deres børn i at tale 
med fremmede i det offentlige rum. 
Og småbørn er jo ikke dumme og lærer 
hurtigt lektien, hvad enten der er at 
’her taler vi med andre’ eller ’her taler 
vi ikke med andre’. 

Men med den totale tavshed bortfal-
der også den konstante anerkendelse 
af, at de andre også er til stede. Det er 
et problem. For hvis man ikke hele tiden 
er opmærksom på, at alle andre også er 
der og har ret til at være der, kan man 
jo lige så godt krydse fodgængerfeltet i 
fuld fart på cyklen, tale højt i mobilen 
i biografen eller lade sin børn larme 
utåleligt på et spisested.  
Her er jo bare mig, ikke? Som godt nok 
kan blive lidt træt af alle de forstyr-
rende idioter, som også tror, at de er 
alene til stede. 

Medicinen er simpel:  
Den hedder god, borgerlig  
høflighed og øjenkontakt. 

 takt oG tone

 Man bevæger sig omkring, som 
var man fanget i en ensom boble. 
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“Rustninger har altid været lidt mysti-
ske, noget med gamle slotte og sådan 
noget. Og her på middelaldercenteret 
har jeg som rustningssmed mulighed 
for at afprøve udstyret på egen krop, 
hvilket betyder meget i forhold til at for-
stå, hvordan den tilpasses og fungerer” 
forklarer Martin Andersen.

Rustningens nitter er lavet i blødt stål, 
så de kan nittes direkte på armbolten 
uden at blive varmet op.

 Oplev Martin i sit værksted og 
se ham dyste i fuld kampudrustning 
på culturel.dk

Af Torben Olander
Foto af Bent Grønlund

PLATTENSLAGER

Ridderen i rustning højt til hest har altid stået som en mytisk 
figur for Martin Andersen.  
I de sidste 11 år har han levet af at genoplive middelalderens  
fornemmeste kampuniform som rustningssmed i Middelalder-
centeret i Nykøbing Falster.  
Og for at komme helt ind under stålpladerne på fortidens svar 
på en formel-1 kører, ifører han sig jævnligt sin egen spejlblanke 
rustning, sadler op og ridder med 30-40 kilometer i timen og  
hævet lanse mod sin modstander i de årlige ridderturninger.  
Culturel har besøgt hans værksted i den fiktive middelalder  
købstad Sundkøbing.
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nørdens værksted: rustninGssmeden

 Vi er en slags omvandrende  
museumsgenstande.

Der er findes kun få skriftlige kilder fra 1300-tallet, så ud over arkæologiske fund 
er kalkmalerier i kirker en af de vigtigste kilder til, hvordan rustninger så ud og 
blev båret op gennem tiden.

De tidligste rustninger bestod af læder, men i slutningen af det 13. århundrede 
begyndte man at lave rustninger af jernplader. I begyndelsen var pladen mere flad 
ved brystet, men efterhånden fik rustningen tilføjet vinkler, så pilespidser og spyd 
ikke kunne ramme vinkelret på pladen og derved fik sværere ved at trænge igennem. 

I løbet af en turneringssæson taber rytterne sig 10-15 kilo, rustningens vægt får 
rytternes lårben til at ændre form over tid, og dertil kommer rækken af skader. 
Brækkede fingre, ribben og tæer. Skader som nutidens arkæologer er meget interes-
sede i, da de kan sammenligne dem med skaderne på deres arkæologiske fund. “Vi 
er en slags omvandrende museumsgenstande,” siger Martin Andersen

I sommerperioden er der næsten dagligt ridderturneringer på 
Middelaldercenteret. Martin Andersen har redet i alle de 11 år, 
han har været på centeret. Han har således deltaget i 20-30 
gange så mange turneringer som en middelalderridder normalt 
ville kunne nå i sin karriere. 

Martin Andersen skifter remme og nitter i sin rustnings arm-
stykke, der senere på dagen skal beskytte ham mod modstan-
derens lanse. 

En rustning med nye nitter og læderremme kan holde til 
omkring 7 års slid som turneringsrustning, inden den igen skal 
på armbolten.
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F inG
FLinK 
FORandRinG 

For et par år siden startede en 
ny folkebevægelse. Fucking 
Flink hedder den, og formå-
let er at gøre os lidt flinkere, 
høfligere og mere overskuds-
agtige. 

imponerende nok er den star-
tet af én mand – Lars andreas 
pedersen. den er udelukkende 
udsprunget af hans personlige 
undren, men i dag følger man-
ge tusind dagligt med i hans 
tanker og flinke initiativer. 
 
Culturel synes, det er et fore-
billedligt initiativ og eksempel 
på, hvordan én mands tanke- 
og handlekraft kan være med 
til at skabe samfundsforan-
dringer. 

Så vi bad ham fortælle sin 
personlige historie – fra den 
allerførste undren til de  
store overvejelser over, hvad 
hans næste flinke skridt skal 
være. 

En personlig fortælling af Lars AP
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Forundring = kimen til forandring 
I 2006 begyndte jeg for alvor at undre 
mig. En efterhånden småberømt engelsk 
undersøgelse var netop kommet frem. 
Det var historiens første verdenskort 
over lykke. Og på kortet var Danmark 
i centrum. Vi var the shit. Vi danskere 
var verdensmestre i lykke. 

Det stemte ikke overens med min egen 
oplevelse. Som søn af en dansk mor og 
en amerikansk far er jeg vokset op i et 
hjem, hvor samtalen ved køkkenbordet 
flikflakkede mellem engelsk og dansk. I 
en sådan opvækst får man to person-
ligheder. Dansktalende Lars og engelsk- 
talende Lars. Det spøjse er, at jeg den 
dag i dag opfører mig forskelligt alt 
efter, hvem jeg er. Dansktalende Lars er 
tilbageholdende, lidt genert. Engelskta-
lende Lars udadvendt og mere kon-
taktsøgende. Og det mest forunderlige? 
Jeg har hele mit liv følt mig to gradere 
gladere, når jeg taler engelsk. 

Det er underligt at have to person-
ligheder. Men set i lyset af verdens 
lykkeniveauer endnu mere underligt, at 
jeg er gladest, når jeg taler engelsk. Jeg 
bor i verdens lykkeligste land, blandt 
verdens lykkeligste folk – og er faktisk 
halvt indfødt. Hvad er det, der ikke går 
op? Hvad er det, engelsktalende Lars 
kan, som dansktalende Lars ikke kan?

Som en god kløe kræver undren, at man 
kradser igen. Jeg talte med antropolo-
ger, psykologer, sociologer, meteorolo-
ger, sprogforskere og sågar skatteeks-
perter, tyggede min research igennem, 
og lagde så bogen Fucking Flink ud i de 
kulturelle kastevinde med spørgsmålet: 
Hvordan bliver verdens lykkeligste folk 
også verdens flinkeste? 
Meget hurtigt var det tydeligt: Jeg stod 
ikke alene. Fucking Flink er ikke kun en 
bog. Men en kollektiv undren, der blev 
luftet. 

Fælles behov for mere fællesskab
”If all you have is a hammer, everything 
looks like a nail”, siger man. Og med det 
lange lys fokuseret på behovet for mere 
overskud, begyndte jeg at få øje på de 
andre initiativer, som enten allerede var 
derude, eller begyndte at pible frem. 
Borgerlyst kæmper for at ændre folks 
borgerpligt til ... borgerlyst. Mød Mig 
Madklubben inviterer vildtfremmede 
mennesker hjem til et køkken i indre 
København for at spise et måltid mad 
sammen. Foreningen Spis Ude i Skælskør 
har et lignende koncept, men udendørs. 
Og så er der Spred Budskabet, som med 
storstilede landsdækkende kampagner 
spreder positive budskaber i tv-rekla-
mer, på billboards og fra hængeskilte i 
landets busser. Initiativer – store som 
små – alle med et mål om at få os til 
at sætte stikket i det fællesskab, vi op 
igennem 00’erne har givet den kolde 
skulder. 

For mig var det et personligt oplevet 
behov – en undren – som krævede 
en reaktion. Men hvorfor var der så 
mange andre, der også reagerede? Er 
det frygten efter 9/11-terrorhand-
lingerne, der fik os til at krybe ind i 

 bevæGeLse

 Jeg har hele mit liv  
følt mig to gradere gladere,  
når jeg taler engelsk. 

Hvad undrer dig mest  
i dine sociale rutiner? 
At vi ikke taler sammen, når vi står i køen i 
Netto? At vi sætter os så langt fra hinanden som 
muligt i bussen, hvis den er ikke er fuld? At vi 
oftest taler med dem, vi kender i forvejen, når vi 
er til fest? Und dig selv din undren. Det er ofte 
de steder, du undrer dig mest, at du finder de 
mest interessante sociale sprækker.

Tør du sætte strøm til din undren? 
I Danmark lever vi i et samfund kendetegnet 
af det, antropologer kalder negativ høfligheds-
kultur. Vi viser høflighed ved at lade hinanden 
være. Der er derfor ikke noget at sige til, at du 
bliver grebet af en snert af panikangst, hvis du 
vil gribe ud mod et andet menneske og være 
flink. Psykologer taler om, at vi danskere er 
defensive pessimister. Vi tager sorgerne på 
forskud. Så dyrk bare dine worst case scenarios 
om din færden i det sociale hav. Men tag dem 
med et gran salt. For husk: Lidt frygt hører med i 
ethvert eventyr.



Kun handling giver forvandling
Tro flytter ikke bjerge. De skal også 
skubbes lidt. Med den ene fod plantet i 
min personlige undren – som jeg altså 
ret hurtigt kunne se var kollektiv – var 
det oplagt at plante min anden fod i en 
anden plovfure, jeg trives godt i: How-
to verdenen. I Danmark er vi snobber 
over for selvhjælp. Men jeg er pjattet 
med dens mentalitet om, at ting kan 
lade sig gøre. At vi finder ud af det. Som 
halvt amerikaner er der ikke noget at 
sige til, at jeg har en rem af huden og 
elsker can-do attitude. 

Spørger du mig, er debat overvurde-
ret. Især fordi debat har en uheldig 
tendens til at stå alene. For Fucking 
Flink betyder det, at den bog, som blev 
startskuddet for bevægelsen, netop ikke 
er en debatbog, men et opråb. Garneret 
med konkrete eksempler på overskuds-
adfærd og 25 tips, tricks og metoder til, 
hvordan man kan skabe større social 
omgængelighed i sin egen hverdag. 
Sådan en bog vil få enhver intellektuel 
til at se rødt. I hvert fald få knopper. 
Men smør knopperne med creme: Dette 
er netop ikke en bog, som skal animere 

til snak, men til handling. Af samme 
årsag følger jeg en kollegas råd om at 
sætte kapow på bogens titel. Den bør 
ikke kun være velmenende, men også 
have bid. Flink bliver til Fucking Flink. 
Mine små børn derhjemme undrer sig: 
Det koster i deres fredagsslik, når de 
bander. Hvorfor må far så bande på sin 
bog? Den undren er jeg overbevist om, 
at der kommer noget godt ud af en dag. 

Ret hurtigt efter udgivelsen tæller 
Fucking Flink Facebook-gruppen 1.000, 
3.000 og i dag godt 13.000 medlemmer. 
Medieomtalen er massiv, og Fucking 
Flink bliver omtalt som en begyndende 
folkebevægelse. Bevægelse smager jo 
af aktivitet. Af handling. Jeg må ud i 
gadebilledet. 
Tro mig, dette var ikke udtænkt på 
forhånd. Men livet leves i beta, og 
det giver eventyr i hverdagen, når 
produktudviklingen sker løbende. Re-
sultatet er en række aktioner og events, 
dokumenteret håndholdt med kamera 
og uploadet på sociale medier. Formålet 
med at lave fucking flinke handlinger 
lige det skridt længere ude på overdre-
vet end de fleste har lyst til at udleve, er 
at gå forrest, give wow til bevægelsen 
og animere yderligere. Resultatet bliver 
Fucking Flink Parkeringsvagt, hvor jeg 
klæder mig ud som en københavnsk 
parkeringsvagt og deler parkeringspræ-
mier ud til bilister, som har parkeret 
flot eller har flotte fælge. Fucking Flink 
Forfatterstøtte, hvor jeg i en dragt af 
Fucking Flink-badges samler ind på 
Bogmessen i Forum for at støtte Dan-
marks fattigste forfatter (som melder sig 
ved at fremvise sidste års årsopgørelse). 
Roskilde Madpakker, hvor frivillige i 
Fucking Flink-bevægelsen og jeg smører 
madpakker og deler dem gratis ud til de 
trætte, beskidte og sultne festivalgæ-
ster på vej hjem. Målet med disse – og 

angsten, beskytte os selv og lukke os 
om vores egen kultur, som nu oplever et 
modtryk? Et årti fyldt med bling bling, 
brede fælge og fladskærme, der nu ka-
ster os ud i en søgen efter værdier større 
end dem, man kan sætte prisskilte på? 
Eller er det globaliseringen? Danskere, 
der – i job- og uddannelsesøjemed – i 
stigende grad rejser ud. Og derude, i 
mødet med udlandet, konfronteres med 
det overraskende faktum, at verdens 
navle ikke hedder Dannevang. At den 
kulturelle samværsform, vi danskere 
praktiserer, ikke er den eneste rigtige? 
Ja, på nogle områder lader meget tilbage 
at ønske i sammenligning med andre 
kulturers samværsformer? Det ville 
være overlegent at svare på sådan et 
batteri af spørgsmål med et kort, enkelt 
svar. Men jeg skuffer. Virkeligheden er 
kompleks og svaret en broget cocktail 
af ovenstående ingredienser. Tilsat et 
skvæt af andre årsager. 

 Kan man hedde Fucking  
på de bonede gulve?

Find de sorte pletter på flinkhedskortet
Potentielle hverdagseventyr lurer overalt, og 
venter bare på én til at sætte dem i gang. 
Hvad skal være dit næste hverdagseventyr? 
Hvor ligger et oplagt, men endnu uopdyrket, 
sted i din daglige færden, hvor du kan sprede 
flinkhed? 
I det triste kopirum på arbejdet? 
Eller ved at sige ’hav en god dag’ til kasseda-
men, når du har været på indkøb? Har du stort 
overskud, kan du spørge dig selv, hvor der er 
sorte pletter på flinkhedskortet. Med andre ord: 
Hvor er der underskudssteder i din daglige fær-
den, som kan vendes til overskudsarealer? 
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vi boomer videre ud ad dén tangent i 
stedet for at bureaukratisere de gode 
initiativer til en stille død? På den 
mindre klinge: Hvorfor skal en guerilla-
bevægelse som Fucking Flink kastes ud 
i at finde konsortium-partnere og lave 
de minimis-støtteerklæringer, hvis 
formålet blot er, at det offentlige ser en 
mening og en mulig fremtid i det, som 
bevægelsen laver – og ønsker mere af 
samme skuffe? Dansen med offent-
lige instanser er som at danse med en 
velmenende, men halt, krikke. Jeg ved 
ikke helt, hvor præcist et billede det 
tegner i dit hoved. Men nogen fyrig jit-
terbug bliver det ikke til. 

Hvordan leder man en folkebevæ-
gelse?
Når man står i en ny situation aner man 
sjældent, hvad man skal. Hvad sker der, 
hvis jeg rejser mig op? Går til højre? 
Moonwalker henover gulvet? Som 
bevægelse har Fucking Flink nået pu-
bertetsalderen og skal finde sin voksne 
form. Jeg har teamet op med frontkæm-
pere, så vi nu står meget stærkere end 
som en-mandshær. Men vi har stadig 
spøgelser foran os: Hvor skal økonomien 
komme fra? Og kan man hedde fucking 
på de bonede gulve?

Som en søgende teenager bladrer 
Fucking Flink i bogen Hvad kan jeg 
blive? Skal Fucking Flink være et (tvær)
politisk parti? Nej. Et lifestyle brand? 
En ny mediekanal med fokus på de 
fremadsynede og flinkhedsskabende 

den stribe af andre aktioner og events, 
vi i det forløbne år har lavet – er, at de 
garneret med bogens konkrete tips, 
tricks og værktøjer skaber et samlet 
how to for, hvordan vi mobiliserer en 
social forandring. 

Forhaling eller forandring?
Skridtet fra at være guerillabevægelse 
til at blive inviteret indenfor på de 
bonede gulve er to ting. En kæmpe ære. 
Og en enorm forbandelse. 
Lad os tage æren først. I foråret 2011 
kontaktes Fucking Flink af en stor 
dansk kommune, siden et magtfuldt 
ministerium. Begge med spørgsmålet, 
om Fucking Flink vil lege. Hallo chiffon! 
Men hvorfor så en forbandelse? Fordi 
en guerilla-bevægelse er uvant med at 
have jakkesæt på.  
Michael Bloomberg, IT-entreprenør og 
-milliardær, nu borgmester for New 
York, siger det sådan her: 
”Innovation – the essence of innova-
tion – is you don’t know what you’re 
going to build, what it’s going to be 
called, how much it’s going to cost. You 
cannot use public money unless you 
can answer virtually every one of those 
questions, which is why government 
tends not to innovate.”

Dansen med offentlige instanser lyder 
besnærende, men når hver anden 
sætning er ”vi har jo ingen penge at 
tilbyde”, kravene om timeregistre-
ring hober sig op og slutreplikken til 
møderne er brand managerens ”vi skal 
lige tale logo-placering”, ved man godt, 
at adgangen til de bonede gulve har en 
pris. Og flere spørgsmål melder sig. På 
den store klinge: Hvad pokker skal vi 
gøre for, at de fælles instanser, vi med 
så stor snilde har skabt her i Danmark, 
forbliver succeser, når vi lægger så 
mange snubletråde ud? Andelsbevæ-
gelsen, folkepension, fleksjob, højskoler 
og ombudsmanden – de er alle sociale 
innovationer. Hvad skal der til, for at 

 bevæGeLse

Find din bar
Skrækscenarie: Du er inviteret til fest, og du 
kender ikke andre end værtsparret. Du ankom-
mer, bliver budt indenfor. Værtsparret peger på 
buffeten, så over på baren – ”og lad så endelig 
som om, du er hjemme”. I mellemtiden skal de 
liiiige et smut i køkkenet. Så står du dér. Noget 
af det bedste, der kan ske nu, er at du får at 
vide, at ham der skulle stå i bar fra 20-21 er ble-
vet syg. Og om du vil tage bar-tjansen i stedet? 
Den time bliver festens bedste.  
Med en defineret rolle er det meget nemmere 
at være flink. Find din bar. Og læg en plan for, 
hvordan du vil være flink.

Just do it
At sætte sig for at udføre fucking flinke hand-
linger er som at gå i gang med at dyrke motion. 
Man skal sætte sig op til det. Lægge en plan. 
Måske finde partnere at kaste sig ud i det med. 
Og inden, man skal i gang, vil man givetvis 
sno sig for at krybe uden om. Men når man så 
er begyndt, vil man være lykkelig for, at man 
gjorde det. I undersøgelser af 100-årige, hvor de 
skal svare på, hvad de mest fortryder i deres liv, 
er det stort set aldrig de ting, de gjorde, som folk 
ærgrer sig over. Langt størstedelen af deres ærg-
relse går på ting, de valgte ikke at gøre. Så kom 
nu. Op af stolen. Ud og skab sociale eventyr. 
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nyheder? Et konsulenthus, der hjælper 
organisationer og virksomheder med at 
sprede bedre karma, så de bidrager til 
fællesskabet?

De godt 13.000 deltagere i Facebook-
gruppen er med til at definere, hvad 
Fucking Flink er – og skal – være. Ideen 
er blevet folkeeje. Men en bevægelse 
skal stadig bevæge sig. Og hvordan 
leder man en folkebevægelse? 

Jeg vil ønske, jeg kunne sige noget 
klarsynet. At Fucking Flink skal være 
som Apple for social innovation. Flink-
hedens iTunes, hvor du kan lytte, blive 
inspireret – og købe melodier, du kan 
bruge til at skabe sociale eventyr. Altså 
en slags appstore for flinkhed. For det er 
jo det, vi vil: Skabe sociale ’Kodak Mo-
ments’. Hverdagseventyr. Vi vil hjælpe 
med at sætte strøm til den måde, vi 
kommer hinanden ved på. Men, kunne 
man passende spørge, er der brug for 
det? I ét ord: Ja! Verdens befolknings-
tæthed vokser kraftigt. I løbet af blot de 
næste 40 år vil vi her på kloden bygge 
lige så meget by, som vi har bygget de 
foregående 4000 år. Ekspertise i, hvor-
dan vi omgås hinanden med overskud, 
vil i den grad blive efterspurgt. 

I Danmark kan det meget vel være, at 
vi ikke er verdens mest overskudsag-
tige overfor hinanden i hverdagen, ved 
vores busstoppesteder og i Netto-
køen. Til gengæld har vi opbygget et 
socialt samfund i verdensklasse. Det 

er anerkendt internationalt for at have 
skabt rammer, hvor folk kan eksistere 
og fungere sammen med en uhørt høj 
grad af tillid til hinanden. Og det er 
dette faktum – denne vindersag – som 
Fucking Flinks store mål kobler til. 
Målet er blåøjet. Det er naivt. Men 
Fucking Flinks store mål kan ses som en 
videreudvikling af de sociale succes’er, 
vi gennem de sidste 150 år har skabt. 
Og en videreudvikling, vi kan bruge til 
at skabe et Danmark 2.0. Fucking Flinks 
store mål er, at danskere – engang 
verdens lykkeligste folk  – også bliver 
verdens flinkeste folk. 

Vi når nok aldrig målet. Men det vil 
være en eventyrlig rejse. Og afprøv-
ningerne undervejs vil give os værdi-
fulde erfaringer, der siden kan blive til 
ekspertise. Undren –> afprøvning –> 
erfaring –> ekspertise. Danmark har 
brug for visioner og større mål. Vores 
er blåøjet. 

Vil du være med til at sigte efter det?

Flere flinke bevægelser?  
Her er 3 mere:

It Starts With Us
Har du svært ved at definere, hvordan 
du skal være flink, er denne hand-
lingsorienterede bevægelse sagen. 
Tusinder verden over samles efter 
devisen, at det kun tager 15 minutter 
at røre en andens hjerte og ændre et 
liv. En ugentlig e-mail stiller dig opga-
ven. Fx: Gør en forskel i en fremmed 
persons liv. Resten er op til dig. 
itstartswith.us

Random Acts of Kindness
De flinke handlingers Rolls-Royce. 
Siden aktivisten Anne Herbert skrev 
sætningen: Practice random kindness 
and senseless acts of beauty på en 
papirserviet i en restaurant nord for 
San Francisco i 1982, har bevægel-
sen rullet verden over. Og du kan 
sagtens være med. Køb et par ekstra 
smoothies i kiosken og byd dem til de 
andre, som også står ved stoppestedet 
og venter på bussen. Giv 100 kroner i 
drikkepenge til drive-thru-personen 
i den lokale McDonald’s. Eller hjælp 
en nyankommet til Danmark med at 
finde vej …
randomactsofkindness.org

Good
Under kategorierne action, business, 
cities, culture, design, education, 
environment, food, health, media, 
politics, technology og transporta-
tion, samler Good nyheder om nye 
– gode – fremskridt, der sker rundt 
om i verden. Herunder også flinkheds-
skabende initiativer. Med indbydende 
design og grafik producerer Good en 
webside, videoer, live events og et 
magasin for people who give a damn, 
hvilket i deres optik er individer, 
virksomheder og NGO’er som skubber 
verden fremad. Missionen er at samle 
viden, historier, oplevelser og værktø-
jer for derigennem at facilitere denne 
samling af do-good’ere. 
good.is

 Fucking Flink er en bevægelse, der 
tager udgangspunkt i bogen af samme 
navn. Begge dele er undfanget af Lars 
Andreas Pedersen “with a little help 
from his friends”, der bliver flere og 
flere efterhånden som tankegangen 
spreder sig. 

Hvis du har lyst til at være med, kan du 
starte på

 facebook.com/Ffflink
 fuckingflink.dk
 youtube.com/fuckingflink

Ja, du læste rigtigt: engang verdens 
lykkeligste. I 2011 har finnerne nemlig 
overtaget tronen som verdens lykkelig-
ste. Endnu et argument for, at vi smøger 
ærmerne op og kommer i gang. Ikke?
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Skal dit yndlingsmenneske også have 
et skud kultur og ny energi?
Hvis du får en ven, en kollega, et fami-
liemedlem eller en bekendt til at blive 
Culturel-medlem, kan I vælge mellem 
disse gaver:

•	To	teaterbilletter	til	Republiqués	 
 forestillinger
•	To	eksemplarer	af	Al	Gores	bog	 
 Vores valg
•	To	gavekort	på	250	kroner	til	 
 culturelshoppen 
•	To	biografbilletter	med	gavekort	til	guf	 
 og drikkevarer i en biograf nær jer.

Læs hvordan på culturel.dk/tilmelding.

Fribillet til BogForum – værdi 110,- 
11. - 13. november 2011

I år fylder det traditionsrige BogForum 
20 år, og du kan som altid snuse til alle 
årets nye bøger, møde forfatterne og 
mænge dig med forlagsfolket. 

11. -13. november
Fredag 10-19
Lørdag 10-18
Søndag 10-18 

www.bogforum.dk 

 bogforum
                     2011

Rundt på Gulvet ved Sorte Hest
Forestilling for Culturels medlemmer  
på Teatret ved Sorte Hest
26. oktober 2011. 

Naja Marie Aidts Rundt på Gulvet med 
Paw Henriksen, Rosalinde Mynster og 
Anette Støvelbæk iscenesat af Maria 
Walbom Vinterberg.

Jo 
Herman

Trine 
Andersen Ide 

Hejlskov Jacob  
Vedelsby 

kun for medLemmer

CuLtuReL pRæSenteReR: 
EFTERåRETS MEDLEMSOPLEvELSER

Nærkontakt med fire aktuelle forfattere 
2. november hos Dansk Forfatterforening. Strandgade 6. Kbh K.

Culturel inviterer til en hyggelig aften, hvor vi lægger op til en god snak mellem 
publikum og fire udvalgte forfattere, der alle er aktuelle med spændende, nye 
bøger. 

Hør Jo Herman fortælle om Kejserens Klarsyn, Trine Andersen om Det ved vi ikke 
endnu, Ide Hejlskov om Pårørende efterlyses og Jacob Vedelsby om Menneskeloven. 

SÅDAN KOMMER DU MED

Hvis du allerede er Culturel-medlem, 
er det gratis for dig at deltage i ar-
rangementerne. Så har du modtaget 
invitationerne til de tre arrangementer 
i posten sammen med dette magasin. 
Hvis du ikke selv kan komme, håber 
vi, du vil glæde en anden med dine 
invitationer.
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Pigtråd
NATURLIG-vIS
Mennesket har altid ladet sig inspirere af naturen. Meget af den 
største arkitektur, det bedste design, den mest nyskabende kunst 
og den mest innovative teknologi trækker tydeligt på naturens 
grundprincipper. 

I 1960’erne begyndte man at forske i samspillet mellem naturlige 
og kunstige systemer under navnet ’Bionik’, og siden er interessen 
for det tværfaglige felt bare vokset og vokset.

I dette nummer har Culturel ladet sig inspirere af  
Zoologisk Museums skønne udstilling og bog fra 2005: 
Bionik – mennesket lærer af naturen. Vi zoomer ind på fire 
brudstykker af naturen, der hver især danner basis for det,  
man kunne kalde ’Bionik Classic’.

Af Nadja Pass  
Fotos af Bent Grønlund
Vi takker også Zoologisk Museum
for lån af fotomodellerne.
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IdeudvIklIng

Pigtråd
Lige siden mennesket begyndte at holde dyr, har det været vigtigt at kunne holde 
husdyrene inde – og rovdyrene og tyveknægtene ude. man fandt meget tidligt 
ud af at plante tornerose-hække, og især blev den stærke osagetorn meget popu-
lær, fordi den var så høj, at hestene ikke kunne springe over den, så stærk at en 
tyr ikke kunne skubbe sig igennem og tæt nok til, at grisene ikke kunne smutte 
igennem. men træet voksede langsomt, var svært at flytte med sig og risikerede 
også at skygge for afgrøderne. derfor fandt man til sidst på at smelte jerntorne på 
wires - og opfandet dermed pigtråden.
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FLY
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FLY
drømmen om at kunne flyve har gennem tiden fået mange mennesker til at kaste 
sig ufrivilligt døden i et brus af fuglefjer. Leonardo da Vinci var langt fremme 
med nogle bud på flyvemaskiner og helikoptere, der var stærkt inspireret af hans 
studier af naturen. men det lykkedes først, da Brødrene Wright i 1903 knækkede 
koden og fandt ud af, at det ikke handlede om at efterligne fuglenes basken med 
vingerne – men i stedet om at efterligne selve vingens konstruktion og bevæge-
lighed. et tværsnit af en flyvinge ligner næsten til forveksling et tværsnit af den 
aerodynamiske fuglevinge. men når det gælder fleksibiliteten, er den naturlige 
fuglevinke stadig flymekanikken overlegen. 
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de irriterende burrer, der sætter sig i tøjet og hundenes pels, når man traver en 
tur i skoven, var den direkte inspiration, da den schweiziske ingeniør George de 
mestal i 1940’erne opfandt velcro – deraf det danske navn: burrebånd. da han 
nærstuderende burrerne, opdagede han nemlig, hvordan de var udstyret med 
en masse mikroskopiske kroge, der kunne gribe fat i stoffets mange små løkker. 
Ordet velcro er da også sammensat af navnet for stof (velour) og krog (crochet). 

velcro
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velcro
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da Guthenberg opfandt trykpressen i 1436 eksploderede behovet for papir.  
på den tid brugte man især gamle bomuldsklæder til at lave papir af, og den  
store efterspørgsel var efter sigende med til at sprede pesten, fordi man i iveren 
efter at lave papir, brugte de dødes tøj og dermed spredte smitten. men i 1719  
opdagende den franske videnskabsmand Rene de Réaumur, at en særlig slags 
hvepse – papirhvepsene – kunne forvandle træ til nogle papirlignende hvepsebo. 
der gik dog halvandet hundrede år, før man begyndte at kopiere hvepsenes  
teknik. men i dag er langt størstedelen af vores papir lavet af træ med inspiration 
fra papirhvepsenes bo.  

papir
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papir
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SKOen, deR  
BLeV Ved  
Sin LæSt
I 1977 blev en dansk klassiker født: Jacoform. Manden bag – Jacob Engelbredt – ville lave   
en sko, der mindede så meget som overhovedet muligt om at gå med bare tæer. Derfor bad han  
seminarielektoren Jørgen Keller om at udvikle en sko, der kunne netop dét. 
 

dissekér din kLassiker: jacoform

Af Nadja Pass
Foto af Fintan Damgaard

Jacoform er mest er kendt for sin 
næsten ufattelige fodformethed, er der 
faktisk flere andre ting, der har været 
med til at gøre det til en klassiker:

1) Nulhælen 
De fleste sko har såkaldt ’plushæl’. Det 
vil sige, at de – fra de tårnhøje stilet-
ter til de kondi- og løbesko, der ellers 
umiddelbart ser flade ud – hæver hælen 
højere end tåen, så man automatisk 
læner sig forover og må kompensere 
ved at svaje i ryggen. Enkelte sko har 
såkaldt ’minushæl’, så man konstant 
går lidt bagover og må læne sig fremad. 
Men Jacoform har ’nul-hæl’. Det vil 
sige, at de er helt flade og dermed følger 
fodens naturlige støbning så tæt som 
overhovedet muligt. Så kroppens hold-
ning også bliver naturlig. 

2) Forslebet
Når vi går vores sko til, slider vi 
automatisk det overflødige materiale 
på hælen væk, fordi det strider imod 
vores naturlige gangart. Og så går vi til 
skomageren og får det repareret i dyre 
domme, for at det skal se ordentligt ud 
igen – og starter forfra på at få skoene 
til at passe til os. Men Jacoforms hæle 
er forslebet, så man ikke skal bruge 
energi på at slibe dem til. 

 Hvad tænker du, når vi  
siger Jacoform? Del dine tanker 
på culturel.dk

Jacoform’en er den fjerde klas-
siker, vi dissekerer i Culturel.  
#1 var Y-stolen.  
#2 var Stjerneskuddet. 
#3 var 2CV’en.
Og vi glæder os allerede til at 
dissekere #5.

3) Gribefilt til tæerne
Under tæerne har Jacoform et lille 
stykke filt, der former sig efter tæerne, 
efterhånden som man går skoene til. 
Det giver tæerne mulighed for at gøre 
det, de er skabt til – nemlig at gribe. 
På den måde træner man hele tiden 
foden. Gribebevægelsen er også god for 
blodomløbet, for tæerne er jo det sted 
på kroppen, der er allerlængst væk fra 
hjertet – og derfor er det godt at sikre 
noget cirkulation dernede. 

4) Snørebånd
Alle Jacoform er snøresko. For en sko 
sidder optimalt på fødderne, når den 
bliver snøret fast. Hvis skoene ikke sid-
der ordentligt fast, bruger man energi 
på at holde dem på fødderne.  

5) Fodformet
Og så er der jo det fodformede, som er 
det, Jacoform er allermest kendt for. At 
storetåen kan sidde, som den nu engang 
sidder, uden at skulle kravle ind over 
de andre tæer. Og muligheden for, at de 
andre tæer også kan få lov til at udfolde 
sig. 

Tilsammen har de fem parametre vist 
sig at være så langtidsholdbare, at der 
ikke er blevet ændret på konceptet én 
eneste gang siden de første Jacoform så 
dagens lys i 1977.  
Antallet af solgte sko har været stabilt 
i alle årene, så selvom mange af de 
oprindelige fans lige så stille falder fra, 
genopdager nye generationer den og 
tager den til sig.  
Nogle fordi den er retro-trendy, andre 
fordi den passer perfekt ind i den 
balance-og-sundhedsbevidste livsstil, 
atter andre fordi det betyder meget for 
koncert-glæden, om man har ordentligt 
fodtøj på. 

Så Jacoform må på mange måder siges at 
være en gangbar ide. 
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Bog: Gyrdir Elìasson – Mellem træerne
Kombinér oplevelsen af efterårets 
farver i skoven og årstidernes skiften 
med en stund i stearinlysets skær med 
novelle-samlingen af Islandske Gyrdir 
Elìasson Mellem træerne. 47 noveller, 
der kan tages med ud og opleves under 
vindens susen og bladenes hvislen.
kr. 249,95 tilbud 199,00 spar 50,95 kr. 
Bestil på culturelshop.dk/37

Bog: Jacob vedelsby - Menneskeloven
I kølvandet på valgkamp, stillingtagen 
til løfter om fremtiden og ikke mindst 
ønsker om et fællesskab, der koncen-
trerer vores energi- og klimabevidsthed 
anbefaler Culturel Jacob Vedelsbys 
nye roman Menneskeloven. Romanens 
fiktive univers og historie bevæger sig 
ind på diplomatiets kynisme, råhed 
og naturkatastrofernes indgriben og 
konsekvenser. 
kr. 249,95 tilbud 199,00 spar50,95 kr. 
Bestil på culturelshop.dk/36

cuLtureL anbefaLer

eFteRåRetS udVaLGte nyhedeR FRa

CULTURELSHOPPEN
HvAD ER CULTUREL?
Culturel er et fællesskab for alle, der 
elsker kultur, foretrækker bære-
dygtige produkter og helst vil have 
klimavenlig energi. Og er klar til at 
handle på det. 

Som medlem af Culturel betaler man 
12 øre ekstra pr. kWh, man bruger. 
Det svarer til ca. 40 kroner om må-
neden for en almindelig husstand. De 
penge går ubeskåret til Klimafonden, 
der støtter og udvikler vedvarende 
energikilder i Danmark. Fonden er 
udviklet i samarbejde med Dansk 
Naturfredningsforening og Det Øko-
logiske Råd. 

For de samme 40 kroner får man også 
et gratis abonnement på magasinet 
Culturel, gode tilbud i culturelshoppen 
og invitationer til særarrangementer. 

Det er nemt at komme i gang og få 
strøm med lidt bedre samvittighed. 
Se hvordan på culturel.dk/tilmelding.

Culturel er sat i verden af SEAS-
NVE, Danmarks største kundeejede 
energiselskab, i arbejdet med at tænke 
energi og forbrug på nye måder. 

 SEAS-NVE er det første energiselskab i Danmark med et 
elprodukt, hvor forbrugerens ekstra bidrag går ind i en fond. 
Det hilser vi miljøorganisationer særdeles velkommen, fordi 
det giver forbrugeren en sikkerhed for, at pengene nu også 
går til det beskrevne formål – i dette tilfælde investering i 
vedvarende energi. Fonden er – i modsætning til en virk-
somhed – juridisk låst i sine aktiviteter og kan ikke bruge 
pengene til andre formål.  
René La Cour Sell, direktør i Danmarks Naturfredningsforening om Klimafonden

Bæredygtigt 
design:  
Møbler og bolig-
udstyr fra Mater
Når efteråret begynder at ruske, er det 
tid til at indrette sig en god læseplads. 
Med Maters lækre design kan du både 
få godt læselys fra bordlampen og 
anrette en hyggelig bakke med te og 
et par lækkerbiskener. Maters designs 
bliver til ved hjælp af godt håndværk og 
bæredygtige materialer fra godkendte 
skovbrug. Så du kan sætte dig godt til 
rette med god samvittighed.  
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OpSKRiFten 
         på det GOde aRBeJdSFæLLeSSKaB

 

 daGLiGdaGen

de fleste af os bruger rigtig mange af vores vågne 
timer på arbejdet. Og de fleste af os kan sagtens 
mærke, hvad der tænder vores arbejdslyst og styr-
ker vores arbejdsglæde. Og hvornår vi omvendt 
føler os trætte, drænede og stressede. 

meget af det handler selvfølgelig om os selv og 
selve arbejdsopgaverne. Føles de vigtige,  
meningsfulde og tilpas udfordrende? er der tilpas 
mange af dem? har vi de rigtige forudsætninger 
for at løse dem godt? 

men rigtig meget af det handler faktisk om alt 
muligt andet. det faglige samspil med chefen og 
kollegerne. Kammeratskabet. teamstrukturen. 
møderne. Virksomhedskulturen. Festerne. 

det sidste tror mange arbejdspladser er klaret med 
latterkurser, grønne ja-hatte, bordfodboldspil og 
fredagsbar. men der er god grund til at tage det 
langt mere seriøst og gøre arbejdsglæden til en 
naturlig del af hverdagen. 

Culturel har talt med fire mennesker, der fra hver 
deres vinkel fortæller om, hvordan man kan gøre 
en indsats for at styrke arbejdsglæden. 

Af Signe Eriksen Tonsberg
Illustration af Adam Wested

eFteRåRetS udVaLGte nyhedeR FRa

CULTURELSHOPPEN
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”Har du haft en go’ ferie?,” spørger 
din kollega, da I står og hænger jeres 
overtøj i garderoben. Lidt efter møder 
du din anden kollega ved kaffemaski-
nen. Du spørger til hans datter, der 
lige er startet i skolen. Tilbage ved din 
plads stopper en kollega lige op for at 
snakke. Det er bare tre af dagens så-
kaldte mikro-interaktioner: Små møder 
af social karakter med kolleger. Men 
selvom de er små, er de en af de vigtige 
ingredienser, når man ser på, hvad 

der skaber gode arbejdsfællesskaber. 
Mikro-interaktionerne i løbet af dagen 
er supervigtige, fordi det er her, vi kan 
møde hinanden som mennesker og 
ikke kun som arbejdskolleger. Og fordi 
de tilfredsstiller vores fundamentale 
psykologiske behov for at føle os som en 
del af et fællesskab.  
Men der findes stadig arbejdspla ser,  
hvor der ikke er plads til mikrointerak-
tioner. Det er steder, hvor holdningen 
synes at være, at man ikke er dedikeret, 
hvis man står med en kop kaffe i hån-
den og taler med en kollega. 

Undersøgelser viser ellers, at der er tre 
gange så stor sandsynlighed for, at du er 
engageret i dit arbejde, hvis du har en 
god ven på jobbet. Omgangstonen har 
også stor betydning for arbejdsglæden. 
Et bud på en god omgangstone er, at 
den er uformel, man taler ligeværdigt og 
pænt til hinanden, man roser, er sig selv 
og hvis man har et problem, siger man 
til eller fra. Ofte skæver udenlandske 

virksomheder til Danmark og Skan-
dinavien, fordi vi har en kultur, der 
understøtter de her ting på arbejdsplad-
sen. For eksempel har vi ligestilling og 
tiltaler hinanden ved fornavn.

Relationer er også resultater
Det kan tage årevis at opbygge et godt 
arbejdsfællesskab, men det kan ødelæg-
ges på få uger, hvis der for eksempel 
kommer en dårlig direktør, der ikke ser 
eller værdsætter den dimension. 
Gode arbejdsfællesskaber kræver, at 
man interesserer sig for hinanden. Det 
gælder om at samles om noget positivt 
frem for brok, være sig selv i stedet for 
at spille en rolle på arbejdet og kende 
hinanden som mennesker og ikke kun 
som kolleger.

De fleste medarbejdere er interesserede 
i relationer. Men mange organisationer 
værdsætter og belønner mest dem, der 
er dygtige til at skabe resultater og ikke 
dem, der er gode til at skabe relationer. 
Lige nu sker der dog noget med relatio-
ner og resultater. Der er en tendens til, 
at en del ledere er begyndt at erkende, 
at man i høj grad også skaber resultater 
gennem sine relationer.  
En sælger fortalte mig for nylig, at han 
netop bruger sit netværk – altså sine 
relationer – til at skabe salg og dermed 
resultater.

Hvor underlig er du?
Der er flere gode eksempler på virksom-
heder, der vægter arbejdsfællesskaber 
og relationer højt. Når man er til job-
samtale hos den amerikanske internet-
gigant zappos.com, der sælger sko på 
nettet, bliver man bedt om at vurdere 
hvor ’weird’ – underlig – man selv er 
på en skala fra ét til ti, hvor ti er mest 
underlig. Og hvis man ligger omkring 
syv-otte stykker er det optimalt. Virk-
somhedens pejlemærker er ti værdier. 

En af dem er ’Create Fun and A Little 
Weirdness’. En af hemmelighederne bag 
virksomhedens succes er, at de ansætter 
dig som et helt menneske. Og det men-
neske vil de gerne lære at kende.  
Zappos.com har eksisteret i 11 år, 
beskæftiger i alt 1500 medarbejdere i 
USA og har en tårnhøj arbejdsglæde. 
Der er en speciel ånd i deres hovedkvar-
ter, hvor man snakker sammen som en 
familie. Det er bevist, at når mennesker 
er glade, er vi mere produktive og mere 
kreative. Vi får flere ideer, er mindre 
fordomsfulde og bedre til at kommu-
nikere. 

Ingen røvhuller her
En anden koncern, der tager ansvar for 
det gode arbejdsfællesskab fra højeste 
ledelsesniveau er Google. Og netop 
ledelsesfokus på arbejdsfællesskabet er 
nødvendigt i store virksomheder, hvis 
man vil noget seriøst med det. Mange 
af Googles medarbejdere beskriver 
virksomheden som en trykkoger af en 
arbejdsplads, som tiltrækker de bedste 
af de bedste medarbejdere. Opskriften 
på at tiltrække cremen af fagpersoner er 
for det første det sociale arbejdsfælles-
skab og så det faktum, at man beskæfti-
ger sig med banebrydende nye produk-
ter. Google prioriterer og værdsætter 
altså det gode arbejdsfællesskab. Deres 
strategi hedder The No Asshole Rule og 
er udtænkt af amerikanske Bob Sutton. 
Den går i al sin enkelthed ud på, at 
man værdsætter og prioriterer det gode 
arbejdsfællesskab så meget, at man 
ansætter de rigtige og fyrer de forkerte, 
altså dem der spreder brok, splid og 
negativitet – uanset hvor fagligt gode 
de er. Tilbagemeldinger fra ansatte viser 
da også, at brok fra kolleger kommer 
ind på en førsteplads over faktorer, der 
ødelægger arbejdsglæden. 

 Mange organisationer værd-
sætter og belønner mest dem, der 
er dygtige til at skabe resultater  
og ikke dem, der er gode til at 
skabe relationer.

Stærke mikrorelationer 
og en god portion skævhed
Alexander Kjerulf, stifter af Projekt Arbejdsglæde. Har de sidste knap ti år holdt 
foredrag og workshops om arbejdsglæde. Han har besøgt virksomheder og organisa-
tioner i de fleste brancher i hele verden.
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 Vi har en tendens til at fokusere på problemerne, 
og det, der gik galt – både i den private og den 
professionelle sfære. Men hvis man kigger på det, 
der gik godt, og fokuserer på det, er det nemmere 
at huske, hvad vi skal gentage

Evnen til at rose og give konstruktiv 
feedback i hverdagen er essentiel for 
det gode arbejdsfællesskab. Jeg er 
overbevist om, at ros og kritik har stor 
indflydelse på, om arbejdsfællesskaber 
er gode. Når vi er eksplicitte om, hvad 
vi synes hinanden er gode til, har det 
den effekt, at man som medarbejder 
konstant udvikler sig. Og det giver pro-
fessionel arbejdsglæde. De arbejdsfæl-
lesskaber, der beskæftiger sig med ros, 
havner i en positiv spiral.
Vi har en tendens til at fokusere på 
problemerne, og det, der gik galt – både 
i den private og den professionelle 
sfære. Men hvis man kigger på det, 
der gik godt, og fokuserer på det, er 
det nemmere at huske, hvad vi skal 
gentage. Det er lidt samme princip, som 
da jeg tog kørekort i Odder for mange år 
siden: Dér sagde min kørerlærer, at man 
ikke skulle kigge på vejtræerne, men 
på vejen, fordi man ubevidst styrer hen 
imod det, man kigger på, selvom krop-
pen godt ved, at det er en dårlig idé at 
styre mod et vejtræ. Og det er jo samme 
princip med ros: Vi skal kigge på det, vi 
gerne vil have noget mere af. 

vær konkret
Men det er ikke al slags ros, der duer. 
’Godt gået’ eller ’Aj-et-fedt-oplæg-
du-holdt’ er ikke helt nok. God ros er 
konkret, præcis og går i flæsket på 
materien. Når du roser nogen på den 
gode måde, så fortæller du dem præcist, 
hvad det var, de gjorde godt. God ros 

kan være, når du beskriver den hand-
ling, du lige har set, som var rigtig god 
og forklarer, hvorfor du synes, det var 
godt. Altså: ”Det var virkelig fedt, at du 
havde de tre eksempler med i dit oplæg 
på afdelingsmødet. Jeg forstod præcis, 
hvad det handlede om”.

Man lærer selv, når man roser
Når rosen er konkret og specifik, kan du 
bruge den som læringsressource. Hvis 
du får at vide præcist, hvad det er, du 
gør godt, har du en chance for at gøre 
endnu mere af netop det. 
En rose-kultur giver en læringsgevinst 
både for den, der får rosen, men også 
for den, der roser. Forklaringen er, at 
hele det analysearbejde, man skal lave 
for at give konstruktiv respons, virker 
skærpende. 
I de arbejdsfællesskaber, hvor man 
bruger ros, er man mere åbne og får 
opbygget en tillid til hinanden og er 
derfor bedre til at lære sammen. Og når 
man så skal kritisere hinanden, er det 

også nemmere, fordi man er vant til at 
gøre sig umage med at sige det gode. 
Derfor stoler man på hinanden og kan 
også bedre tage kritik, når det er det, 
der skal til. 

Kritik med fokus på forbedringer
Historien om god kritik er næsten den 
samme som den om god ros. Konstruk-
tiv kritik er nemlig lige som god ros 
præcis, detaljeret og specifik. Det er 
svært at få kritik, derfor skal den, som 
kritiserer, sørge for at servere sin kritik 
på en nænsom måde uden at pakke den 
ind, for det forvirrer. Man skal fortælle, 
hvad det er, der ikke er godt nok. Og 
vigtigst af alt: Kritikken skal forholde 
sig til, hvordan man konkret kan gøre 
det bedre en anden gang. Så har vi en 
respektfuld faglig dialog i stedet for at 
den ene skælder den anden ud. 

Konkret ros og reel kritik
Katrine Dahl Clement, kommunikations- og udviklingskonsulent, cand. mag. i retorik. 
Har skrevet ph.d. om feedback og samarbejdsprocesser på arbejdspladser.
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fællesskabet. Som ledelse sætter vi 
rammerne for, at fællesskaberne kan 
udvikle sig. Gennemsnitsalderen for 
medarbejdere i koncernen er 21 år, og 
der er en udbredt præstationskultur og 
et ønske om at være bedst. 

Aldersfordelingen har stor indflydelse 
på arbejdsfællesskabet. Mange ansatte 
er bedstevenner og mange ses i fritiden. 
Sociale arrangementer uden for arbejds-
tid er en del af kulturen og konkur-
rencer er fast inventar. Og folk går op i 
det med liv og sjæl. Senest fik topledelse 
og direktion klø af medarbejderne til 
DHL-stafet. 

Hierarki som gulerod
Vi bliver ind imellem kritiseret for 
McDonald’s hierarkiske opbygning og 
detaljerede processer, tjeklister og tests. 
Men dybest set handler det jo ikke om 
at lave pomfritter efter en bestemt plan. 
Hvis man kigger psykologisk på det, vil 
folk gerne vide, hvad de skal gøre, og 
hvornår de er en succes. Det hjælper vo-
res detaljerede beskrivelser med. Så vi 
oplever ikke hierarkier som noget, der 
hæmmer, men tværtimod som en gule-
rod. Man kan se, at ’når jeg får styr på 
de her pomfritter, så kan jeg avancere 
ligesom ham derovre’. Og så kan vi se af 
vores målinger, at den vigtigste faktor 
for, at en medarbejder er tilfreds er, at 
man føler sig selvsikker og kompetent i 
sit arbejde.

Familie, fleksibilitet og fremtid
Vi har netop lavet en stor undersøgelse 
med 5.000 medarbejdere i 13 forskellige 
lande, der er blevet spurgt om, hvad de 
allerbedst kan lide ved deres job hos 
McDonald’s.
Svarene viser, at medarbejderne vægter 
det højest, som vi kalder de tre F’er: 
Familie, fleksibilitet og fremtid. 
’Familie’ er følelsen af at være i et team 
og opfattelsen af kollegerne som ven-
ner. At man har travlt, er værdsat og 
står sammen. ’Fleksibilitet’ handler om, 
at man som medarbejder selv er med til 
at bestemme sine arbejdstider og også 
på den enkelte vagt kan skifte mellem 
arbejdsopgaver og arbejdsstationer. 
’Fremtid’ handler om udvikling – at 
virksomheden tilbyder medarbejde-
ren at udvikle sig, så man kan komme 
videre – enten internt eller eksternt.
 
Vi ved godt, at de færreste af vores 
ansættelser er livslange. Derfor kan 
medarbejderne også til hver en tid få 
et McPassport, hvor der står, hvad de 
kan. Det kan man tage med ud i verden 
og bruge, hvis man vil søge job på en af 
vores restauranter i Madrid, eller hvor 
det nu kunne være. 

Engagement og arbejdsfællesskab har 
indflydelse på bundlinjen. Vi er afhæn-
gige af medarbejdernes engagement – at 
de, som vi siger, ’har ketchup i årerne’. 
Det er en del af vores virksomhedskul-
tur.  
Engagement hos medarbejderne er en 
forudsætning for god kundeservice 
og dermed øget salg. Vi kan reelt måle 
medarbejdernes engagement på bund-
linjen. I restauranter, hvor kunderne er 
særligt tilfredse, anslår vi, at kundetil-
fredsheden alene driver en salgsfrem-
gang på op til 0,6 procent af salget. 
Målt i kroner og ører er det millioner i 
omsætning for os.

Udvikling og ansvar
McDonald’s er ikke 
en vidensvirksomhed 
som for eksempel 
Novo, og det skal vi 
være helt realistiske 
omkring som HR-folk.

Vi er i restaurationsbranchen og har 
måske mere samme medarbejderprofil 
som et supermarked. Men det handler 
alligevel om muligheden for udvikling 
og frihed under ansvar. Og uanset hvad 
har vi muligheden for at gå ind og skrue 
på nogle knapper og få skabt stolthed, 
engagement og commitment.
Vores nyeste tilfredshedsmåling viser, 
at 86 procent af medarbejderne er 
tilfredse med deres arbejde hos  
McDonald’s. Men engagementet kom-
mer ikke af sig selv. Vi dyrker arbejds-

 Mange ansatte er  
bedstevenner  
og mange ses i fritiden.

Engagement og kammeratskab
Lise-Lotte Helms-Olesen, HR-direktør hos McDonald’s Danmark. Hun har ansvaret for 
at fastholde og udvikle omkring 4000 medarbejdere og ledere i kædens danske filialer 
og hovedkontor.
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Møder har en enorm indflydelse på vo-
res arbejdskultur, arbejdsfællesskaber 
og arbejdsglæde. Møder er vigtige, fordi 
de er de oaser, hvor vi kan koordinere, 
videndele og mærke, at vi er en del af 
noget større. De er en slags kit, der ska-
ber sammenhæng på en arbejdsplads. 
 
Møder er kommet for at blive 
Vi har holdt møder lige siden, vi starte-
de med at være mennesker og sad rundt 
om bålet og delte vores tanker og ideer. 
Så vi kan ikke undvære møder. Men vi 
kan undvære dårlige møder, for de gør 
ikke noget godt for arbejdsfællesskabet. 
Til gengæld kan man nogenlunde sætte 
det gode møde på formel med disse ni 
genveje til god mødeledelse:

1. Derfor. Gør klart, hvorfor I holder  
 mødet, og hvem der skal forberede  
 hvad.
2. Pas tiden. Start til tiden også selvom  
 nogen mangler. Alle bør møde til  
 tiden. 
3. Pauser. Hold fem-ti minutters pause  
 hver time. Det klarer hjernen hos  
 mødedeltagerne og giver energi.
4. vær præcis. Som mødeleder skal du  
 være præcis i dine formuleringer –  
 og åben over for mødedeltagernes  
 input og holdninger. Undgå at lade  
 din egen holdning skinne igennem  
 og lukke diskussionen før til sidst.
5. Styr på dagsordnen. Præstentér  
 punkterne på dagsordnen klart og  
 sæt rammen for, hvor lang tid diskus- 
 sionen af hvert punkt må tage.
6. Overblik. Gennemtænk, hvordan  
 og hvornår mødedeltagerne skal  
 have ordet. Inddrag erfaringer på  
 tværs af faggrænser. Det giver nye  
 ideer og vinkler på tingene. 
7. Lyt. Lyt aktivt og analysér det, der  
 bliver sagt mellem linjerne.
8. Debattér og konkludér. Driv diskus- 
 sionen frem, styr debatten og kon- 
 kludér på beslutninger. Sørg for, at en  
 anden end mødelederen er referent.
9. Slut før tid. Slut mødet før tid. Det  
 skaber god energi. Slut hellere fem  
 minutter før end 20 minutter for sent.

varm, magisk, menneskelig kontakt
Møder har en vigtig fællesskabsfunk-ti-
on. Vi bruger dem ofte til at koordinere, 
videndele og skabe noget sammen. Men 
faktisk er et møde ikke det vigtigste, 
det er derimod mødet mellem men-
nesker. 

Fantastiske møder når ikke alene gen-
nem punkterne på dagsordenen, vi 
formår også at bruge dem til det, jeg 
kalder varm, magisk, menneskelig kon-
takt. Vi overser den del af mødet, som 
har størst betydning. Det er der, hvor 
vi giver plads til at udveksle erfaringer 
om den seje elev eller specielle patient. 
Det skaber fællesskab og samhørighed. 
Arbejdsfællesskab. 

Den sunde undren
Noget af det, der kan gøre møder gode, 
er, når der er plads til, at vi undrer os 
over hinandens forforståelser. Den slags 
diskussioner rykker ved noget. For når 
vi er i stand til at undre os, kan vi bruge 
møder som en innovativ markedsplads, 
hvor vi skaber ideer sammen. Og fælles 
ideer har det med at være meget mere 
værd end det, vi hver især kan opfinde.

Der er tæt sammenhæng mellem en 
organisations kultur og mødekulturen 
samme sted. Møderne er en slags minia-
tureudgave af kulturen på arbejdsplad-
sen – en slags lille spejl af stedet.
Det store fællesskab afspejler sig i det 
lille fællesskab. 

 Vi kan ikke undvære møder. 
Men vi kan undvære dårlige  
møder, for de gør ikke noget godt 
for arbejdsfællesskabet.

Meningsfulde møder
Martin Nielsen, lektor fra Professionsinstitut for Ledelse og Organisationsudvikling, 
KLEO, hos Professionsskolen UCC. Han har som konsulent hjulpet en lang række of-
fentlige organisationer med at optimere deres mødekultur og skabe lærende møder.

 daGLiGdaGen
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Rumlen: Der sker noget i litteraturen 
for tiden. Det er en rumlen i jorden, et 
jordskælv, der er på vej og forlagene 
siger til sig selv, at det er vigtigt at de 
forbereder sig. Alligevel har de svært 
ved at tage springet. Ned i afgrunden. 
Til den digitale litteratur.
Så det er ikke hos boghandlerne, du 
finder den. Det er ikke de anerkendte 
og etablerede, der viser dig kludetæp-
pet af nyhed – for den digitale litteratur 
kræver, at du tænker litteratur på en 
helt skæv måde, og det du før troede 
var for privat eller for ustruktureret, for 
udfordrende, for snævert, poetisk eller 
snørklet rumler, rumler, rumler.  
I undergrunden.
Det er kun et spørgsmål om tid.

Baggrund: Fremkomsten af de sociale 
medier og de milliarder af nye tekno-
logier, der pludselig er tilgængelige for 
os, har udfordret bogen på dens form 
– hvilket naturligvis afspejler sig i dens 
indhold.

Definition: Digital litteratur er en samle-
betegnelse for litteratur, som benytter 
sig af moderne teknologier som sms, 
internet, sociale medier, apps... Den 
digitale litteratur er altså andet og mere 
end blot ’traditionelle’ bøger omsat til 
lydbøger eller e-readers.

For at sige det enkelt handler det om 
kommunikation: Den digitale litteratur 
er et samlebegreb for de nye litterære 
kommunikationsformer, som vi ser spire 
frem.

Forestil dig for eksempel, hvad Guthen-
bergs bogpresse gjorde ved datidens 
kommunikationsformer, hvordan det 
påvirkede, hvad der bliver kommunike-
ret, til hvem og hvorfor. 
Og forestil dig så, at det er det samme, 
der sker. Lige nu.
Den digitale litteratur har selvfølgelig 
en historie, og den historie hænger 
rigtig meget sammen med det moderne 
identitetsbegreb, litteraturhistorie, de-
mokratiseringsprocesser og magt – men 
det synes Nadja nok bliver lidt for om-
fattende at komme ind på (men du kan 
jo altid hyre mig til at holde foredrag 
om det. Hvis det er. Fffffunky!)

Hovedtendenser: Der er tre tendenser 
eller trends i den danske digitale lit-
teratur, hvis du spørger mig, Nadja – og 
det gør du jo.

1) Autenticitet: Det handler ofte om 
forfatteren selv, om det virkelige 
menneske – ikke om konstruktioner 
eller hovedpersoner eller ’andre’. 
Der bliver eksperimenteret med det 
intime og med privatsfæren.

2) Real time: Det er et klart hovedtræk, 
at der bliver eksperimenteret med 
læserens oplevelse af at være med, 
mens det sker. Historierne bliver ofte 
fortalt i nutid – vi er hooked, vi er 
connected, vi er på, vi er med.

3) Dialogen: Forfatterne bliver tilgæn-
gelige, og de indgår ofte i en dialog, 
måske endda i et helt fællesskab, 
omkring deres tekster, hvor læserne 
mere eller mindre aktivt kan påvirke 
de ting, der bliver skrevet. Forfat-
terne får direkte feedback (for 
eksempel, hvor mange der følger 
dem på Twitter eller ’liker’ bestemte 
ting frem for andre), og det er klart, 
at denne direkte feedback påvirker 
den kreative proces.

Tilbageblik: Så hvis du nu går tilbage 
og læser denne artikel, vidende, hvad 
du ved nu, vil du kunne se, at jeg fak-
tisk bruger alle tre tendenser: 

1) Jeg italesætter mig selv, jeg træder 
frem og er krævende i forhold til din 
opmærksomhed. 

2) Jeg skriver om det, jeg laver 
lige nu: Jeg sidder og skriver denne 
artikel, jeg tænker over, hvilke ting 
jeg skal tage med – jeg prøver helt 
vildt hårdt at være funky. 

3) Jeg forholder mig til, hvordan du 
som læser eventuelt vil reagere på 
mit produkt (at det sikkert bliver for 
omfattende at komme ind på iden-
titetsbegreber og litteraturhistorie) 
– og jeg lægger, naturligvis, denne 
tekst ud på min facebookprofil, så du 
kan dele dine tanker om emnet og gå 
i dialog med mig, hvis du har lyst.

Optakt: ”Kære Andrea. Som du ved, var jeg enormt begej-

stret for din SMS-digtsamling, og nu kunne jeg egentlig 

godt tænke mig, at Culturels læsere også fik chancen for 

at blive lidt klogere på digital litteratur. Kunne du ikke 

lige skrive lidt om hovedtendenserne og give nogle gode 

bud på, hvor man skal starte. SÅDAN ET LILLE FRISKT 

CRASHCOURSE I DEN DIGITALE LITTERATURS FORUN-

DERLIGE VERDEN,” skrev redaktricen Nadja Pass. ”Jo!” 

svarede jeg, ”Helt klart!” Jeg spurgte hende, hvilken stil 

hun ville have artiklen i: ”Jeg kan rigtig godt lide at bruge 

skribenter med en personlig vinkel/stemme, så dit funky 

sprogbrug må meget gerne sprudle igennem.”  

Og straks fik jeg stress. Fuck, fuck, FUNKY!

ORd 
deR SitReR

Forfattet af Andrea Hejlskov
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tendens: andrea HejLskov om
eLektronisk Litteratur

 Forestil dig for eksem-
pel, hvad Guthenbergs 
bogpresse gjorde ved 
datidens kommunika-
tionsformer, hvordan 
det påvirkede, hvad der 
bliver kommunikeret, til 
hvem og hvorfor. 
Og forestil dig så, at det 
er det samme, der sker. 
Lige nu.

Andrea Hejlskov er forfatter og 
foredragsholder og har blandt andet 
skrevet Danmarks første og eneste 
facebookbiografi.  

Du kan følge Andrea og hendes 
nyeste projekt på
andthegreatescape.blogspot.com

SMS-litteratur: 
SMS-litteraturen stammer fra Japan, hvor fænomenet er helt eksplosivt stort. I 
Danmark var forlaget smspress.dk de første til virkelig at satse på SMS-litteraturen. 
Det betyder, at de på deres hjemmeside har et stort og varieret udbud. Martin Glaz 
Serups digt Mandag er et fantastisk eksempel på den digitale litteraturs svævende 
væsen – ikke mindst fordi ’digtet er slut’, og man ikke længere kan læse det. Digtet 
foregik over fire mandage i december 2010, hvor man i real time fulgte alle de 
almindelige og ualmindelige SMS’er Serup afsendte fra sin telefon til venner og 
bekendte. Digtet legede med det intime og afsøgte de nye kommunikationsformer, 
spejlede deres poetik, afslørede deres overflade. 

Personlige blogs: 
De personlige blogs er på vej tilbage! Efter den sump af blogs, der mudrede fænome-
net til i 00’erne, er bloggen som form nu ved at finde sit fodfæste og sin berettigelse. 
De personlige blogs er ofte skæve, anderledes, kreative og for det meste rigtigt godt 
skrevet – der venter masser af fantastiske læseroplevelser derude!
Især anbefaler jeg Katinka My Jones’s (forfatterskoleuddannet poet) blog: deathby-
chihuahua.blogspot.com. Katinka er ironisk og hardcore- og fastholder med inderlig 
stædighed poesien. Michelle Hviid’s blog michellehviid.dk er et rigtig godt eksempel 
på dialogen i den digitale litteratur. Her handler bloggen lige så meget om de diskus-
sioner hendes indlæg afføder som om det produkt, hun lægger frem.

Hybridbøger: 
De danske forlag lagde forsigtigt ud med at udgive blogs pr. bogform, de såkaldte 
blooks samt de efterhånden velkendte email-korrespondancer. Min egen facebook-
biografi tilhører denne genre, så den anbefaler jeg selvfølgelig (!) – men for at være 
helt ærlig, så har forlagene (snap!) ikke været hurtige nok og er nu blevet overhalet 
indenom af nogle rigtig spændende litterære hybridmagasiner, som er supergode til 
at formidle de ofte lidt kortere tekster og essays, som man finder i den digitale lit-
teratur. Det danske magasin thirdear.dk fortæller historier med ord, lyd og billeder, 
men også de amerikanske litterære magasiner theparisreview.org og nplusonemag.
com er banebrydende og sitrende.

Hjemmesider: 
Har efterhånden udviklet sig til at kunne være formidlingsplatforme og kunstpro-
jekter i sig selv. Frederik Bjerre Andersens hjemmeside www.bjerreandersen.dk er 
et rigtig godt eksempel på, hvordan forfatteren som menneske træder frem i den 
digitale litteratur. For Frederik er generøs med sit talent, han er modig og lægger 
materiale ud gratis – og så er hans ting simpelthen bare fængende. 
Den danske hjemmeside afsnitp.dk er en klassiker inden for den digitale litteratur – 
og helt genial. En skattekiste af læseoplevelser. Afsnit P er supergode til at præsen-
tere mange forskellige kunstnere, og værkerne er gennemgående af høj standard.

Litteraturen på de sociale medier: 
Skal slet ikke underkendes! Her finder man de dybeste, ærligste og mest  
overraskende tekster både i statusopdateringer og notes.
Eddie Michel Azoulay tog/stjal/blev inspireret af sine venners statusopdateringer 
og sammensatte dem i digtsamlingen Hvad laver du lige nu? (som jeg anbefaler, den 
har sin egen poesi) og den amerikanske komiker Dennis Leary udkom med en bog, 
der udelukkende bestod af hans egne twitterupdates igennem et år Suck on this year 
(som jeg også anbefaler fordi, jeg er fan).
Derudover anbefaler jeg LIVE på facebook Julie Top Nørgaard som skriver digte i 
sine updates (åh, så nervepirrende, tørt, rammende!) og Mit navn er Keith (fantasti-
ske sønderrevne noter!) og på Twitter Erlend Loe (intelligent og morsom).



Kultur og energi
SEAS-NVE har skabt Culturel for dig, som værdsætter kultur og kulturoplevelser mindst lige så højt som naturen. 

Med Culturel får du GlobalEnergi og dermed støtter du automatisk Klimafondens arbejde for nye vindmøller, 

hver gang du bruger strøm. Samtidig bliver du medlem af vores handlefællesskab, hvor du får rabatter  

på kulturoplevelser, fairtradevarer og gode bøger. 
 

Culturel strømføres af Danmarks største  

kundeejede energiselskab SEAS-NVE.

 

Tilmeld dig på culturel.dk

Danmarks nye klima- og kulturbevægelse.

For alle, der vil gøre en forskel i hverdagen.

  En tur i teatret?  
Culturel har altid  
  et godt forslag.

 Culturel.dk  
giver dig overblik  
  og indblik i de  
gode oplevelser  
 og den gode  
  energi.

Læs om handle-
   kraftige mennesker, 
    nye fællesskaber
     og kulturelle 
      tendenser 
       i Culturel.

  Culturelshop.dk  
byder på tusindvis  
 af spændende bøger

Med Culturel giver du 
  noget tilbage til klimaet,  
 hver gang du bruger strøm.


