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I LOVE
FAIR

Når du vælger varer med Fairtrade-mærket, er du 
med til give nogle af verdens fattigste bønder en 
bedre fremtid. Bønderne får en mere fair betaling for 
deres råvarer, og deres levevilkår forbedres skridt for 
skridt. Det er helt enkelt og fair.

Læs mere på www.fairtrade-maerket.dk

Vælg Fairtrade og gør en forskel
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Vores loftsrum er selvfølgelig vende-
plads for de sæsonafhængige ting, vi 
bruger i familien. Her står ski, som 
venter på sneen. Der ligger soveposer, 
som venter på kanoturen. Der ligger 
vinterfrakker, når det er sommer – og 
sommertøj, når det er vinter. Men også 
rigtig mange kasser med ting, som 
med tiden har sneget sig op loftet. Og 
med den sparsomme plads vi har til 
rådighed, så giver det sig selv, at vi ind 
i mellem må tage os nogle seancer, hvor 
vi rydder op og smider ud.

Jeg har taget flere tilløb til det sammen 
med min kone – men jeg har svært ved 
at komme op af starthullerne. Ikke fordi 
det er tiden og selve arbejdet med at 
rydde op, som jeg vægrer at tage hul på. 
Det er mere processen med at gennemgå 
alle kasserne og så tage stilling. Det er 
nemlig den svære del: At tage stilling – 
igen – og for sidste gang. 

For de ting, som ligger på loftet, har jo 
været gennem mine hænder tidligere – 
og blev fundet for gode til at smide ud. 
Men hvad så nu?

Jeg spekulerer på, om andre har det som 
jeg. Vi kender jo alle sammen ordspro-
get ”ude af øje – ude af sind”. Men lige 
netop hvad loftsrummet angår – i mit 
tilfælde – ja så ved jeg jo, at ”den”, hvad 
’den’ så end nu er, jo ligger oppe på 
loftet – og der ligger ’den’ godt.

Faktisk er det min fortid, der ligger i 
papkasser deroppe på loftet. Brudstyk-
ker af mit levede liv; erindringer lagt 
op i loftsrummets tidskapsel – der for 
mig virker som en form for mindebank. 

Sådan føles det i hvert fald, når man går 
gennem papkassernes gemmer, ting for 
ting og endeligt siger farvel til sweat-
shirten fra rusturen for 20 år siden, den 
gamle VHS-maskine – med videobånd.

Jeg spekulerer så på, om jeg overho-
vedet hører til den meget omtalte af 
’brug og smid væk’ generation. For mit 
vedkommende virker det mere som om 
jeg hører til ’brug og gem væk’ folket. 
For mig har de sager, jeg har sendt på 
loftet lidt karaktér af radioaktivt affald 
– hvor strålingen består af de minder 
og erindringer, som har knyttet sig til 
tingene dengang, de var i brug, og som 
derfor fortjener, at ligge hengemt og 
henfalde en rum tid, til jeg er parat til at 
skille mig helt af med dem.

Så loftsrummet er meget mere end blot 
sæsonernes skiftestation. Det er også en 
mental kompostbunke for mine minder. 
Og når minderne er formuldet i lofts-
rummets mørke, så kan tingene ryge 
af sted til lossepladsen. OK – så er der 
selvfølgelig også ting, som nok har godt 
af at ligge yderligere et par år på loftet. 
Det er jo et spørgsmål om at tage stilling 
til fordums tiders forbrug.

Velkommen til et nummer af Culturel, 
der handler om bagsiden af forbruger-
medaljenog alt det gode vi kan få ud af 
den, hvis vi tænker os lidt om – det der 
handler om SKRALD.

Med venlig hilsen
Anders

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

Min FORTiD 
i en PaPKaSSe…..
ER DER NOGET I VERDEN JEG HAR ET AMBIVALENT FORHOLD til, så  
er det mit loftsrum. For de af jer, der ikke bor i lejlighed, så er loftsrummet  
lejlighedens svar på parcelhusets loft eller kælder. Bortset fra, at der som 
navnet antyder, kun er tale om et rum – og et lille et af slagsen på kun 7 kvm. 
Og det er, skal jeg hilse at sige, ikke særligt stort, når man er en familie på 5. 
Derfor er vores loftsrum stablet op med kasser fra gulv til loft.

Energiselskabet SEAS-NVE har udviklet 
Culturel til dem, der elsker både natu-
ren og kulturen. Med Culturel støtter 
man nemlig automastisk Klimafondens 
arbejde for nye vindmøller, hver gang 
man bruger strøm. Og samtidig bliver 
man medlem af Culturels kulturklub, 
der byder på spændende kulturarran-
gementer og vores handlefællesskab, 
der giver gode rabatter på bøger og 
bæredygtige produkter. Læs mere på 
side XX

Fra alle os til alle jer
Denne gang er Culturel sprængfyldt 
med gode julegaveideer. Vi har udvalgt 
7 af sæsonens bedste bøger og 6 super-
lækre bæredygtige designprodukter, 
som vores medlemmer kan købe til sær-
ligt gode priser. Se side XX og XX. Der 
er velduftende, specialproducerede fra 
Sæbeværkstedet, som du kan læse mere 
om på side XX. Og der er mange fine 
oplevelser, du kan glæde dine nærmeste 
med – uanset om I kan lide sprængfar-
lige teaterforestillinger, byvandringer, 
kunsthåndværk eller guidede muse-
umsture. Se alle medlemsarrangemen-
terne på side XX.

Glædelig jul og bæredygtigt nytår fra 
hele redaktionen.

I LOVE
FAIR

Når du vælger varer med Fairtrade-mærket, er du 
med til give nogle af verdens fattigste bønder en 
bedre fremtid. Bønderne får en mere fair betaling for 
deres råvarer, og deres levevilkår forbedres skridt for 
skridt. Det er helt enkelt og fair.

Læs mere på www.fairtrade-maerket.dk

Vælg Fairtrade og gør en forskel



Tre uger med den sydsvenske måde at sor-
tere affald på sendte journalisten på dannel-
sesrejse efter sit usorterede skrald. 

Af Signe Tonsberg
Illustrationer af Kristian Eskild Jensen
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DanneLSeSReJSe MeD MiT aFFaLD:

FRa SKåneS SKOVe 
TiL SKRaLDebJeRgene 
På VeSTegnen 



Dannelsesrejse

Sverige: Jeg er på ferie – og jeg er rød-
glødende af frustration her i halvmørket 
i et stort rødmalet udhus i Skåne. Jeg 
kigger på en række firkantede plastik-
spande med sirlige affaldsikoner på: 
”Färgat glas”, ”Ofärgat glas”, ”Metal”, 
”Farligt avfall”. Den slags. Ved siden af 
står en stor papirsæk og en plastiksæk 
på højde med mine fireårige søn til 
henholdsvis pap- og plastaffald. Alt i alt 
tæller jeg ikke mindre end tolv forskel-
lige beholdere, jeg skal sortere affaldet 
i. Udenfor under bøgetræerne ved selve 
skraldespanden er frustrationen lige så 
stor som inde i udhuset: Her er der hele 
to skraldespande med to rum i hver: Et 
til organisk affald, et til itugåede sager 
som keramik, en til aviser og papir og 
til sidst et rum til brændbart affald. 
Det er egentlig i dette enlige rum, jeg 
er parat til at smide alt familiens affald. 
Men sådan fungerer det altså ikke i 
Sydsverige, forstår jeg efter et enkelt 
bladr i brochuren om ”källsortering av 
hushållsavfall” fra affaldsselskabet. Så 
vi må bare i gang. 

Hvad med bussemandspapiret
Inde i køkkenet flår børnene skabsdø-
ren op og kigger nysgerrigt på de tre 
forskellige skraldespande. Hvor skal 
bussemandspapiret hen og ispinden, 
og hvad med den her plastikpose? For 
sorteringen går i gang allerede i køkke-
net. Den ene spand under vasken er til 
madrester, den anden er til alle former 
for tom, ren emballage – fra afvaskede 
makreldåser til mælkekartoner – og den 
tredje er til alt det, der så bliver til overs 
– det brændbare. 
Dag ét er jeg tæt på opgivende. Dag to 
sætter jeg labels på spandene under 

vasken, så både familiemedlemmer 
og gæster kan finde rundt i dem. Dag 
tre føles det ret fint at kunne sortere 
emballageoceanet fra IKEA i pap og 
plastaffald og vide, at (over)forbruget 
kommer ind i emballagefødekæden 
igen. Og efter en uge er jeg solgt: Det 
er ikke alene i orden – det er decideret 
meningsfuldt at sortere sit affald.

Da vi tre uger efter min affalds-
frustration i udhuset igen står på vores 
hjemlige matrikelnummer i rækkehuset 
i de storkøbenhavnske forstæder, har 
affalds-genopdragelsen i de sydsven-
ske skove haft sin effekt. Det føles helt 
enkelt grænseoverskridende pludselig 
igen at stå og at kyle mælkekartoner, 
kyllingeskrog, shampooflasker og 
ødelagt plastiklegetøj ned i den samme 
skraldespand. Når man nu ved, hvor 
mange forskellige bunker det optimalt 
set burde blive sorteret i. Jeg får lyst til 
at vide, hvor det hele ender og beslutter 
mig for at komme til bunds i sagen. 

Ovne så store som rundetårn
Skraldebjergene på Vestforbrænding: 
Jeg forfølger mit usorterede skrald fra 
rækkehuset. Derfor står jeg en kold 
morgen med en selvly-
sende gul vest og sik-
kerhedshjelm på foran 
et gigantisk skraldebjerg 

i Glostrup. Hvis du har stået bag en 
skraldebil en varm dag og er kommet til 
at snuse dybt ind, så gang den lugtop-
levelse med cirka 234, og så har du 
lugtindtrykket i Vestforbrændings mod-
tagelsesområde, hvor 3-400 skraldebiler 
læsser i alt 2.000 tons affald af om 
dagen – hver eneste dag året rundt. 
Tre grabber dingler som to meter lange 
ørnekløer i jernkæder højt over skralde-
bjerget. De dykker systematisk ned og 
løfter tusindvis af iturevne skraldeposer 
og deres indhold ind i Vestforbrændings 
to ovne, der laver 
vores skrald om 
til fjernvarme. 
Flammerne er 
30 meter høje 
og hver ovn er 
i grundplan på 
størrelse med et 
fornuftigt parcelhus – 130 kvadratme-
ter. På den anden side af ovnene er det 
anlæg, der leverer fjernvarme og elek-
tricitet til, hvad der svarer til 80.000 
husstande. 

Jeg går op ad trappen til Vestforbræn-
dings kontrolrum, hvor en håndfuld 
mænd i ens mørkeblåt arbejdstøj kan 
styre hele anlægget og holde øje med 
alt – fra skraldebjergenes højde til tem-
peratur, iltniveau og om der udvikler sig 
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DanneLSeSReJSe MeD MiT aFFaLD:

FRa SKåneS SKOVe 
TiL SKRaLDebJeRgene 
På VeSTegnen 

 Vidste du … at dine brugte alu-
miniumsdåser bliver til nye gryder, 
cykler og dåser, hvis du afleverer 
dem i flaskeautomaten.

 Vidste du … at brugte bildæk kan 
skæres op og bruges som faldunder-
lag på legepladser.

 Vidste du … at fjed-
rene i en springmadras 
kan genbruges og blive 
til nyt metal.
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giftige gasser i ovnene. På en af de 12 
fladskærme kan jeg se, hvordan ilden 
brænder lystigt inde i ovnen. På en 
anden skærm slanger en række grafer 
sig af sted og giver overblik over de for-
skellige værdier, og om forbrændingen 

går som den 
skal. I den ene 
ende af kon-
trolrummet er 
der et vindue 
fra gulv til 
loft, hvor der 

er direkte udsyn til affaldsbjergene 
langt under os.

Ude fra trappeafsatsen her i 40 meters 
højde kan jeg se otte containere fyldt 
med et grå-sort askelignende stof nede 
i gården. Det er slagge, som er det ma-
teriale, der bliver til overs, når affaldet 
er brændt. Vestforbrænding producerer 
10-12 containere slagge hver eneste 
dag. Noget af det bruges som belægning 
under vores veje. Resten ryger til de-
poni. Det betyder på dansk, at det bliver 
gravet ned i jorden et sikkert sted på en 
sikker måde, så det ikke kan forurene 
grundvandet.  
Nu har jeg kigget på de 60 procent af os 
forbrugeres affald, der ifølge statistik-
kerne havner i forbrændingsanlæggene. 
Næste stop er den tredjedel af affaldet, 
som ender i genbrugspladsens contai-
nerne og bliver brugt igen. 

I genbrugsfødekæden
Genbrugsplads: Jeg parkerer foran en 
af Vestforbrændings genbrugsstationer 
i de københavnske forstæder. En ældre 
herre på cykel svinger ind samtidig. 

Han har kun én hånd på styret. I den 
anden hånd dingler en gennemsigtig 
plastiksæk. Han styrer mod en af de 
store genbrugscontainere. Ved siden af 
containeren står 23 elever fra Herste-
døster Skole. Uniformen er stramme 
jeans og sneakers. De er her sammen 
med deres to lærere på en guidet gen-
brugstur, fordi de har projektuge om 
affald. Jeg hægter mig på.

Turen går rundt mellem genbrugsplad-
sens nummererede kæmpecontainere 
med haveaffald, papir, pap, metal, elek-
tronik, hårde hvidevarer, plastik, PVC, 
farligt affald – og alt det andet.
En af containerne bugner af udtjente 
toiletter og murbrokker. ”Adr,” siger en 
af drengene, ”Hvad bliver de brugt til?” 
Ikke så meget viser det sig. Affalds-
pladsen er næstsidste stop for de gamle 
porcelænskummer, der ender deres dage 
som deponi. 

Henne ved containeren med plasti-
kemballage kigger en af pigerne på en 
dunk, hvor der har været vaskemiddel 
i. ”HD-PE 2,” læser hun op fra bunden 
af dunken. Det er en af de typer plast, 
der kan bruges igen. Når plastcontai-
neren er fyldt, bliver den sendt til en 
virksomhed i Næstved, der behand-
ler og laver alt det gamle plastik til 
granulat, som igen bliver støbt om til fx 
nye plastik-urtepotter. Samme princip 
gælder alt det aluminium, der ligger 
ovre i metalcontaineren. Det bliver op-
købt af en virksomhed og lavet til nye 
gryder, pander og dåser. En nogenlunde 
identisk historie kan man fortælle om 
brugte computere og kasserede hårde 

hvidevarer. Det bliver købt af spe-
cialiserede virksomheder, skilt ad og 
genopstår som nye produkter.
”Det er vildt, at skraldet er noget værd. 
At nogen betaler penge for det,” siger en 
af pigerne. 

Selv var jeg klar over at aviser og glas 
kan bruges igen. Men nu overvejer jeg, 
hvorfor jeg aldrig nogensinde – ikke før 
min lille svenske affalds-odyssé i hvert 
fald – har tænkt på, at der kunne være 
en anden løsning end at smide alt det 
andet i den samme affaldsspand.

Den ældre mand fra før kommer cyklen-
de igen med en ny omgang. Stadig kun 
den ene hånd på styret. Nu balancerer 
han med tre store sammenklappede 
papkasser i flyttekassestørrelse under 
den anden arm. Det grå hår blafrer lidt 
under kasketten. Næste stop papcon-
taineren. Jeg tager min mentale hat af 
for ham – et menneske, der tager sit 
sorterede affald under armen og cykler 
flere gange ned på genbrugspladsen med 
det. Og ja okay, han er pensionist og har 
formentlig også tiden. Og ja okay, det 
er heller ikke sådan lige at få os andre 
til at ændre affaldsadfærd mit i en travl 
hverdag, hvor den største affaldsbe-
kymring er, hvem der kan nå at tage 
skraldeposen med ud. Jeg tænker bare, 
at hvis det nu var nemmere at sortere 
sit affald derhjemme, ville vi så ikke 
være flere, der gjorde som den ældre 
herre og sørgede for, at vores skrald 
ikke kom direkte på den sidste rejse, 
men i stedet afsted til noget nyt? 
Og så er vi tilbage i mit skånske køkken 
med de tre skraldespande under vasken 
– og det organiserede skraldesystem i 
udhuset og lige ude under bøgetræerne. 
Det er – trods alt – til at gå til.

 Vidste du … at brugte 
plastflasker kan bruges til 
at lave fleecetrøjer af.

 Vidste du … at pantordninger fx 
på plastflasker og dåser er et af de 
mest effektive redskaber til at få os 
til at genbruge mere.

 Vidste du … at badedyr, gummi-
støvler og badeforhæng i blød PVC 
ikke kan genbruges..



Dannelsesrejse

Tre spørgsmål til Marianne Sylvest, 
uddannelseskonsulent hos Vestforbrænding

Hvad er vi gode til at genbruge?
Vi er især dygtige til at få papir, aviser og flasker til genbrug. 75 procent af vores 
papir genbruges. Pantsystemer har også stor effekt på vores affalds-adfærd. Det var 
meget tydeligt at se, da der kom pant på de halv-liters plastikflasker til kildevand.

Hvad kunne vi genbruge mere af?
Metal – fx aluminium. Det sparer mange, mange ressourcer at genanvende metal, 
som er meget dyrt at udvinde. Man kunne også sagtens forestille sig, at flere indle-
verede plastikbeholdere fra fx vaskemiddel og shampoo til genbrug.

Hvorfor er det så svært at få os til at genbruge mere?
Vi er vanemennesker, og derfor er det altid besværligt med forandringer. Vi skal 
vænne os til nye ting – som fx at sortere vores affald. Men erfaringerne viser, at 
efter et stykke tid synes vi ikke længere, at det er besværligt. 

Hvad kunne få os til at skifte adfærd?
Det skal være nemt at sortere sit affald, og rammerne skal være i orden. Vi kunne fx 
indrette vores køkkener med indbyggede moduler til affaldssortering. Boligselska-
berne kunne også tænke i at gøre affaldssorteringssystemerne pæne at se på - og 
nemme at gå til.

Se små film om, hvad der sker med alt vores affald på www.affaldetsvej.dk
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Dan TuRèLL 
aFFaLD & TRaSh 
unLiMiTeD
I Danmark har én person været den afgørende ambassadør – eller 
rambuk – der har gjort både affald og fraklip til hverdagssyn i dansk 
litteratur. Skraldemanden var en voldsomt produktiv entertainer, 
der ikke accepterede grænserne for rigtigt og forkert i litteratur. Han 
var ’white trash’ i 1950ernes Gentofte. Indtil sin død i 1993 vedblev 
han at være white trash i den gode smags dom, fordi han inviterede 
hele den amerikanske losseplads ind i poesiens stuer. Hans navn var 
Dan Turèll. 

Af Christian Mohr Boisen
Fotos Bent Grønlund
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 let’s make a revolution

Dan TuRèLL 
aFFaLD & TRaSh 
unLiMiTeD
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Dan Turèll importerede skamløst og 
direkte fra verdens overflods-, overfor-
brugs- og overskudssamfund nummer 
ét: Amerika. Hjemsted for Anders 
And, brug-og-smid-væk, samlebåndet, 
burgere, Coca-Cola og Elvis Presley. Alt 
det letfordøjeligt og vulgært, europæere 
ynder at kalde. I mange år var det fra 
europæisk side almindeligt at betragte 
USA som en kulturel og menneskelig 
losseplads; de europæere, der ikke 
kunne finde ud af at skabe sig en tilvæ-
relse her, måtte kæmpe sig frem i den 
nordamerikanske ødemark. 

Med affaldet tog hævn. USA vendte 
tilbage som en kulturel boomerang, en 
fortrængt fraspaltning af et Franken-
steins monster, lige i fjæset på Europa, 
hvor eliten fra både, venstre- og høj-
refløjen allerede i 1920erne forgæves 
tordnede mod ’kulturimperialismen’ fra 
den anden side af Atlanten. 

Den særdeles belæste Dan Turèll kendte 
Shakespeare og Schopenhauer til fin-
gerspidserne, men insisterede på, at han 
fik mere ud af at læse Anders And. Han 
omfavnede, ja, byggede, hele sit digter-
værk på USA, inklusiv kulturens mest 
kulørte affald. Det var ikke set før, og 
den selverklærede amerikanerdansker 
Dan Turèll blev først stueren i dansk 
litteraturhistorie efter sin død

Fraklip får nyt liv
Længe før sit folkelige gennembrud i 
midten af 1970erne udgav Dan Turèll en 
syndflod af hæfter og uendeligt strøm-
mende digtsamlinger. I flere af disse, 
der må karakteriseres som decideret 

smal litteratur, henter digteren samtlige 
ord og billeder fra løsrevne fjernsyns-
replikker, bibelcitater, tilfældige avis-
sider, tegneseriebobler og hans egen 
– bogstavelig talt – syrede tankevirk-
somhed. Inspirationen kommer som en 
direkte indsprøjtning fra den ameri-
kanske forfatter William S. Burroughs, 
og affaldsmetoden bygger på amerika-
nerens foretrukne stilgreb, som også er 
unge Turèlls i disse år: ’cut-up’. Cut-up 
henter sine uendeligt mange ord og bil-
leder fra hele digterens overskudslager 
– affaldet i bevidstheden – som samples 
og sættes sammen på nye måder. 

Dan Turèll har senere forklaret, at meto-
den er et oprør mod ”civilisationens dik-
tatur”, der styres gennem magthavernes 
ord og billeder. Ved at blande ordene og 
skabe sin egen verden og sansefilm som 
”operatør i bevidsthedens billedbank” 
går man imod ”samfundets kontrolsy-
stem, om samfundet så er kommunistisk 
eller kapitalistisk. I Bevægelser, formåls-
løst cirklende fra 1971 skriver Dan Turèll 
om dette oprør i sproget: ”Enhver rum-
mer en flod af billeder” som ”sprænger 
asfalten den dag de slipper ud”, ”hvert 
øjeblik kan billedfloden svømme over” 
og ”fornemmelsen generobre de besatte 
områder.” Med andre ord et anarkistisk 
oprør ved hjælp af sprogets og virkelig-
hedens enorme affaldsdynger.

Det vildtvoksende kludetæppe
Den i enhver henseende frodige digt-
samling Karma Cowboy fra 1974, der i 
nyere dansk litteraturhistorie ganske 
langsomt har opnået status af hoved-
værk, markerer Dan Turèlls overgang 

fra svært tilgængelig, noget sortseende 
digter til den imødekommende enter-
tainerskikkelse, han er blevet synonym 
med. Og set med renovative øjne er det 
interessant, at strømmen af genbrug 
og affald fortsætter med at løbe tykt 
igennem forfatterskabet, også efter at 
digteren for alvor åbner sig mod verden. 
Dan Turèll importerede især beatguruen 
Allen Ginsbergs strømmende, free-
jazz’ede og rytmiske poesi, som brugte 
hverdagens sprog og hændelser, uden 
nogensinde at nærme sig den trivi-
elle, socialrealistiske knækprosa, man 
kender fra sidste halvdel af 1970ernes 
danske litteraturbillede. 

Det er især med Karma Cowboy, at 
Turèll begynder at inddrage rock- og 
popsangsformatet, på dansk og engelsk. 
Men alle genrer og formater kan til-
syneladende bruges i ét harmonisk og 
besnærende kludetæppe af rester fra 
hele universet: sprechstallmeisteren 
Professor Tribinis rap-agtige salgstaler 
på Dyrehavsbakken, buddhistisk haiku, 
Hollywood, den lokale mælkemand, 
salmevers, Gustav Winckler i Giro 
413, børnerim, vrøvlevers, aforismer, 
tilsyneladende tilfældige barndoms-
erindringer og en tur ned til den lokale 
købmand på Vesterbro. Ikke ligefrem 
hverdagsgæster i den kanoniserede 
danske litteratur – før Dan Turèll.
Storbytrilogien fra 1976-77, der bestod 
af Drive-in Digte, 3-D Digte og Storby-
Blues er om muligt endnu mere gennem-
syret af kærlighed til alt amerikansk. 
Trilogien kan læses som et katalog over 
Turèlls import.

 jeg er rangeret ud for længe siden,  
det passer mig udmærket, jeg har det 
fint herude på sidesporet.



Dan türell
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White trash
Turèll rendyrker den underholdende og 
bevidst populære stil i gennembruds-
værket Vangede Billeder fra 1975, der 
kuriøst nok oprindeligt var ét langt 
digt. Gyldendal betingede sig imidler-
tid, at Dan Turèll omskrev digtet om 
opvæksten og hjembyen til prosa. Han 
lånte derfor digtervennen Per Høj-
holts hus nær Silkeborg og kæmpede i 
døgndrift med omskrivningen. Nogle 
måneder senere havde han adskillige 
affaldssække, fyldt med de oprinde-
lige manuskriptark, som han smed i 
containeren. Det, der stod tilbage, var 
forfatterens definitive gennembrud, 
Vangede Billeder, som selv var fyldt 
med og sat sammen af, hvad den gode 
smags vogtere dengang kaldte affalds-
agtige elementer. Også af udseende 
lignede førsteudgavens A4-format med 
blandede typografier noget, der var sat 
sammen i hjemmesløjd. Det var aldrig 
set før på Danmarks største forlag, og 
på alle måder var Vangede Billeder 
banebrydende. 

Karma Cowboy og Vangede Billeder har 
været afgørende for opfattelsen af, 
hvad man kan tillade sig at inddrage i 
litteratur her til lands. 
For digtere som skulle finde ståsted i 
slutningen af 1970erne, for eksempel 
Michael Strunge og F.P. Jac, var Turèlls 
amerikanske import essentiel. Den kom 
på et tidspunkt, hvor tressergeneratio-
nens litterater dikterede ideologikritik, 
kølig modernisme og tørt teoretiske 
analyser. De nye digtere så en rolle-
model, en befrier, i Dan Turèll og hans 
reaktion mod kulturradikalismen, dog-
matisk marxisme samt ikke mindst den 
arrogante afvisning af ’uren’ pop- og 
massekultur og opdeling af kunst i høje 
og lave genrer. Der blev plads til den 
strømmende og drømmende, ubegræn-
sede, fabulerende og nærværende poesi. 
Plads til begejstring. 

Arven fra Turèll fortsatte med halv-
femserdigtere som T.S. Høeg og er siden 
blevet så integreret arvemateriale i 
dansk poesi, at den findes overalt.

At være kommunens affald er ganske 
enkelt hele udgangs- og omdrejnings-
punktet for Vangede Billeder (og – i 
mindre grad – Karma Cowboy, hvor 
Turèlls første Vangede-digte optræder). 
Igen og igen understreger og besyn-
ger Turèll, at det hele handler om, at 

Vangede ligger på ’the wrong side of the 
tracks’, som man siger i USA. Vangede 
lå på den forkerte side af Lyngbyvejen, 
og Gentoftes ’white trash’ boede i Van-
gede. Vangede Billeder starter sådan 
her: ”Vangede er et kvarter i Gentofte. 
Vangede var dét sted i Gentofte, hvor 
lossepladsen og sindssygeanstalten og 
husvilde-barakkerne blev anbragt”. 
Positionen er Turèlls identitet.

Affald efter Turèll 
Dan Turèll opnåede stor salgsmæssig 
succes som krimiforfatter i 1980erne. 
Forfatteren fordanskede sine amerikan-
ske forbilleder Raymond Chandler og 
Dashiell Hammett og lod Los Angeles 
være Vesterbro. Med den væsentlige 
bonus, at krimierne (ligesom Turèlls 
senere digtsamlinger) er sat sammen 
af vidt forskelligt materiale: island-
ske sagaer, henvisninger til – bare for 
eksempel – Herman Bang og Bibelen, 
gadeslang, klichéer fra medierne, al-
litterationer og tirader, der blomstrer 
side om side med remser og monologer. 
Det var ikke noget for den daværende 
kulturelite. I et interview i Informa-
tion i 1981 giver Turèll sit syn på den 
dom, samtidens litterater gav ham: 
”(…) hvad er det de plejer at kalde mig 
i kronikkerne: populistisk underhold-
ningsfilosof, Ekstra Bladsluder – jeg er 
rangeret ud for længe siden, det passer 
mig udmærket, jeg har det fint herude 
på sidesporet, her møder man en masse 
interessante mennesker.”

Kulturanmeldere som Klaus Lynggaard, 
Bo Tao Michaëlis og Bo Green Jensen 
var nogle af de første, der bød Dan 
Turèlls popinspirerede kludetæpper hel-
hjertet indenfor i varmen, men i sin le-
vetid nåede Turèll, der døde i 1993, ikke 
at få parnassets endelige anerkendelse. 
Siden midten af 1990erne har litterater 
som professor Anne-Marie Mai, Anne 
Borup, den såkaldte Kolding-skole ved 
Syddansk Universitet samt ikke mindst 
Weekendavisens Uzi-pistol, Lars Buk-
dahl, agiteret for en total anerkendelse 
af Turèlls værk. 

Hans indflydelse på eftertidens lit-
teratur regnes i dag for at være lige så 
stor som den mængde affaldsprodukter, 
han selv importerede fra lossepladsen 
Amerika. 

”Velkommen til IBM FBI CIA RCA 
Pan-Am/makes the going great Warner 
Brothers/ WNCB Coca-Cola Budweiser 
Metro-Goldwyn-Mayer/Southern Fried 
Chicken hamburgers drive in-snacks/
second class mail open all night king 
size consolidated/ business free enter-
prise batteries not included” 
(Velkommen, Mr. Carter, 3-D Digte, 
1977.)

”Vangede havde naturligvis Gentofte 
Kommunes losseplads, og dén var et af 
kvarterets fedeste shows.” 
(Vangede Billeder, 1975)

”Til min læremester, åndelige/broder og 
store guru, der lærte/mig alt hvad jeg 
véd og kan-/ANDERS AND”
(Onkel Danny’s drivende dansende dir-
rende dinglende daskende dryppende 
danske dåse-digte, 1974)

”Jeg er amerikaner-dansker. (…)Vi 
der er født efter Anden Verdenskrig er 
truly American citizens, sådan har jeg 
i hvert fald altid følt det.” (Dan Turèll 
i Politiken-kronik med titlen ”$torebror 
$am”, 1975)
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yOu Say 
yOu wanT 
a ReVOLuTiOn…
Den har kun lige akkurat haft 10’års jubilæum. 
Men iPod’en har allerede masser af generationer på bagen 
– og i dag er det næsten umuligt at huske, hvordan vi købte, 

Dissekér Din klassiker: ipoD

Af Nadja Pass
Foto af Fintan Damgaard

Dengang hvor CD’erne – og før dem 
vinylen – var let genkendelige pakker 
under juletræet og fyldte mange reol-
hylder. Dengang ungdommen forsøgte 
sig med selvbestaltede båndoptagelser 
fra radioen eller MelodiGrandPrix, som 
man skulle spole frem og tilbage mellem 
med højrisiko for båndsalat. Dengang 
unge musikere skulle have en plade-
kontrakt for at kunne dele deres musik 
med andre. 

Fast forward til nutiden, hvor musik kø-
bes over digitale tjenester som iTunes, 
ligger gratis tilgængeligt på Spotify og 
kan deles af enhver håbefuld musiker i 
håbet om, at andre vil dele den videre, 
så den bliver spredt langt ud i den vide 
verden.

iPod’ens oprindelige – og dengang 
revoutionerende – drejehjul og den 
grønne skærm med sorte bogstaver, er 
allerede svært at genkalde sig efter, at 
touchscreens er blevet så almindelige. 
Og designet og funktionaliteterne vil 
blive ved at forandre sig med lynets. 
Men tilbage står stadig mindet om, hvor 
markant den lille dims på ganske få år 
revolutionerede et helt marked. 

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

iPod’en er den femte klassiker,  
vi dissekerer i Culturel.  
#1 var Y-stolen.  
#2 var Stjerneskuddet. 
#3 var 2CV’en.
#4 var Jacoform skoen.
Hmm - hvad mon vi finder på  
til nr #6.
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Gad vide, hvor mange der husker Ti-
meManageren? Den var 1980ernes lille 
tidsoptimerende mirakel, som skulle 
sætte styr på den ustyrlige tid og sikre, 
at den ikke løb bort mellem hænderne 
på os ved, at alle gøremål omhyggeligt 
blev indført time for time og kvarter 
for kvarter. Med TimeManageren blev 
den velkendte kalender omdannet til et 
våben i kampen mod ineffektivitet og 

spild af tid. For netop sådan skildrer vi 
traditionelt tiden: Som noget, der løber 
bort og ikke kan indhentes igen. 
Noget, som er spild af tid, er indlysende 
forfærdeligt, for tid må ikke spildes. 
Den tanke har vi arvet fra en langt 
ældre puritansk kristen tradition, som 
mindede den troende eftertrykkeligt 
om, hvor kort tiden var til at gøre sin 
opgave, inden evigheden satte ind. 

Skynd dig at gøre din pligt! Følelsen af 
from hast kombinerede TimeManageren 
(ligesom mange af de store trends inden 
for management) med den Joachim von 
And’ske tanke, at tid er penge. At spilde 
den er ergo også at sætte penge til. 
TimeManageren er minsandten 
lyslevende den dag i dag som klassisk 
kalender og indbundet i læder, og den 
lover stadig, at man med den kan ”skabe 
resultater og få det bedste frem i sig 
selv”. Og så har den fået selskab af nye 
potente fætre som LEAN, der med jern-
hånd sætter tiden i system for det mo-
derne menneske og eliminerer tidsspild. 
LEAN and mean: Kigger man nærmere 
på systemet får man det indtryk, at der 
tilsyneladende slet ikke burde findes 

FRåDS 
MeD 
TiDen   

Vi har bildt os selv ind, at der er for lidt tid og så frygteligt meget, 
vi skal nå. Men faktisk er livet langt. Så hvorfor ikke spilde tiden 
på noget godt.

Af Heidi Laura
Illustration af Karin Nørgaard
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Bon voyage tiDsspilDe

 Paradoksalt nok ender al 
den tidsoptimering med, 
at vi ikke tager os tid til 
det helt basale: At tage os 
af os selv og mennesker 
omkring os. At gøre vores 
arbejde godt. At engagere 
os i verden. 

tant og fjas og tomme timer for det mo-
derne menneske, hvor altings mål er det 
vellykkede arbejdsliv. Sågar tiden med 
familie og hobbies er blevet tid til at 
”lade op” og blive klar til mere arbejde, 
som var man et stykke elektronik. 
Overalt lurer drømmen om den totale 
effektivitet: Hvert øjeblik brugt til et 
væsentligt formål, til at fremme et mål, 
til at yde mere og til at skaffe værdi 
i materiel eller immateriel form. Selv 
venlige selvhjælpsbøger med titler som 
”Få styr på tiden” eller ”Travle kvinders 
guide til mere tid” tilbyder sine læsere 
metoder til at få tiden i endnu stram-
mere tøjler: Hver uge skal man lave 
oversigter, prioritere, uddelegere og 
eliminere de unødvendige opgaver – 
eller man skal få sig et ’tidsbudget’. Jo, 
det moderne liv er blevet gennemor-
ganiseret og tid er virkelig penge, for 
manglen på tid afspejler jo blot al den 
tid, vi bruger på at tjene penge. 

Sjovt nok tænker vi sjældent på tiden 
som noget, der bare er der – for fat-
tig som for rig. For mange faktisk i 
overvældende mængde; patienter, 
pensionister og arbejdsløse ikke mindst. 
Generelt er livet jo langt! Længere 
end nogen sinde i vores generationer i 

Vesten. Snart vil det være ret almin-
deligt at fylde 100 år, og de fleste vil 
blive meget friske ældre mennesker. Så 
kunne vi jo godt tillade os at tage os tid 
undervejs til mere end blot at arbejde og 
slå vores status fast.
Hvad nu, hvis man i de hårdtpressede 
30’ere og 40’ere, hvor der typisk både 
skal passes familie og arbejde og selv-
udvikling, udskød lidt til de pludselig 
meget mere afslappede 50’ere og 60’ere 
og skar tilsvarende ned på forbruget? Så 
var der faktisk tid til tidsfråds med ens 
børn og venner.

Alligevel hænger vi os i lommefilo-
sofiske udsagn såsom: ”Tid er den 
knappeste ressource, den, som vi med 
sikkerhed ved, slipper op,” eller lader os 
røre af Randy Pausch en amerikanske 
professor, som i starten af 50’erne fik 
stillet diagnosen uhelbredelig kræft, 
netop som han skulle holde en vigtig 
offentlig forelæsning, og gjorde den til 
en lektion i kunsten at bruge tiden til 
fulde. Hans forelæsning blev filmet og 
gik sin sejrsgang på YouTube, og han 
nåede endda at skrive en lille bog om 
sine tanker om liv og tid, inden han 
døde et par år senere. Pausch er blevet 
et af internettets sentimentalitetsiko-
ner, en påmindelse om den flygtige tid, 
og hvor meget det haster med at få gjort 
det, man skal. Hans ord promoveres af 
firmaer, som vil hjælpe os alle sammen 
med at holde op med at spilde tiden. 

Men lige et øjeblik: Ret beset er der jo 
stor forskel på at ville udrette noget 
her i verden – og så på at gennem-
effektivisere sit liv for altid at være den 
optimale arbejdskraft og borger. 

Og uhyggeligt nok bliver drømmen om 
at styre og udnytte tiden jævnligt til en 
ren kræftcelle, der mekanisk kopierer 
sig selv i et væk og udfylder alt rum: 
Man maser mere og mere ind. Dér er jo 
en ledig time, den må vi fylde ud! Ferier 
bliver projekter, fritiden bliver sat på 
skema, wellness og yoga bliver til emner 
på to-do-listen. Det ses allerværst i 
nutidens helvede af møder, hvor alle 
spilder tiden, og hvor det ikke er ual-
mindeligt, at man 
må booke kollegers 
tid i store kollek-
tive kalendere, så 
man rigtig kan få 
udfyldt alle tomme 
timer med flere 
møder. Paradoksalt 
nok ender al den 
tidsoptimering 
med, at vi ikke 
tager os tid til det 
helt basale: At tage 
os af os selv og 
mennesker omkring os. At gøre vores 
arbejde godt. At engagere os i verden. 
For slet ikke at tale om bare at være til 
stede i verden, uden at det sådan set 
skal føre til noget. 

Du ser nok, hvor vi skal hen? Væk fra 
angsten for at bruge tid. Tid – timer, 
dage, uger, år – er ret beset bare vores 
måde at skabe orden i naturens cyklus 
af årstider, nat og dag, et redskab, vi 
mennesker har givet os selv i hænde. 
I naturen er en klippes tidshorisont 
millioner af år, et lille insekts blot dage. 
For den skabende og nysgerrige men-
neskerace er tid både til at skabe med og 
til at frådse med. Skal man skabe noget 
virkelig solidt og bestandigt, tager det 
tid; tænk på musikeren eller violinbyg-
geren, som omhyggeligt lærer sit fag og 
med tiden forfiner sit håndelag, sit øre 
og sin skaberevne. Eller enhver anden 
professionel. Dygtighed tager en for-
færdelig masse tid at opnå – der findes 
ingen genveje. Og det gælder også gode 
relationer mellem mennesker, mellem-
statslig tillid eller et sundere miljø. Livet 
tager i det hele taget tid. 

Mange mener, at det netop er, når vi 
frådser med tiden, at vi som mennesker 
udvikler os mest og får de bedste ideer 
– men egentlig bør man også slå et slag 
for den tid, der bare går godt. Uden mål 
og med. Fordi livsglæde aldrig har et 
mål, men blot er der, når den er der. 

FRåDS 
MeD 
TiDen   
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Slow food og tjeppe måltider
Lav god mad med omhu og i behageligt 
tempo, men lav dobbelt portion. Gem 
den ekstra portion til i overmorgen og 
kombinér den så måske med noget af 
det, du laver i morgen. Meget hur-
tigt har du altid så meget god mad på 
lager, at du masser af dage kan springe 
madlavningen over. Hvis du køber dine 
basisvarer online, kan du gøre resten af 
dine indkøb til behagelige ekspeditioner 
efter småting som særlige ingredienser 
og krydderier. Du kan også bestille 
kasser med alt, hvad du behøver til 
økologiske måltider – så er der masser 
af tid til at lave maden.

Omstigning til drømmeland
Vi sover alt for lidt i den vestlige ver-
den. Meget ny forskning tyder på, at vi 
burde sove længere, især om vinteren, 
og helst i mørke. Det forstyrrer vores 
hormonale system, at vi sover så lidt og 
så lyst. Kroppen tror, at det hele tiden 
er forår og parringstid og bliver stresset. 
Så ind i hulen! Ned med mørklægnings-
gardinet! Gå i seng før midnat, siger de 
kloge.

Anderledes tid
Forestil dig en verden, hvor tiden slet 
ikke forløber som i vores verden. Den 
gentager sig måske eller er uendeligt 
langsom. Den amerikanske fysiker Alan 
Ligthman tryller i novellesamlingen 
Einsteins drømme en række helt ander-
ledes verdener frem – baseret på Ein-
steins relativitetsteori. Med andre ord 
er de ikke fysisk umulige, bare dejligt 
sære for tanken. For eksempel denne:

”I denne verden har tiden tre dimen-
sioner. Ligesom en genstand kan tiden 
bevæge sig i tre retninger, der svarer til 
horisontalt, vertikalt og longitudinalt, 
og derfor kan enhver genstand få del i 
tre forskellige fremtider. Hver fremtid 
bevæger sig i sin egen retning. Hver 
fremtid er virkelig. Ved ethvert afgørende 
punkt deler verden sig i tre verdener, som 
alle rummer de samme mennesker, men 
forskellige skæbner for disse mennesker. 
Der er, med andre ord, en uendelighed af 
verdener.”

 Køb på amazon.com
Einsteins-Dreams af Alan-Lightman

Flittige hænder
Tiden går så godt, mens man laver noget 
med hænderne. Man kan snakke samti-
dig – eller få læst højt eller høre Radio-
klassikeren på P1 og genopleve andre 
tider. Eller bare være helt stille. Du kan 
samle venner til en strikkeklub eller 
anden husflid – eller møde op på Cafe 
Lyst i Jægersborggade på Nørrebro den 
første tirsdag i hver måned og skrive et 
ægte håndskrevent brev. Det står Post a 
Letter Social Activity Club for, og det er 
ganske gratis at være med. 

 dr.dk/P1/Radioklassikeren
pal-sac.com/index.php (Brevskriver-
klubber i Canada og København)

Nøj, den havde jeg helt glemt!
Ryd op og gør det i luntetempo og med 
nysgerrighed. Ofte bliver man glædeligt 
overrasket over ting, man havde glemt, 
at man ejer. Man finder rare minder 
fra den forgangne tid. Ting, man ikke 
bruger, kan man give videre. Jævnlige 
hyggeoprydninger i garderober og skuf-
fer har den store fordel, at man faktisk 
kan finde alting og ikke skal spilde tid 
på at lede – og på den måde kan spare 
tid op til mere tidsfråds! 

FeM gODe MåDeR  
aT SPiLDe TiDen På

Insiderberetningen om organiseret kriminalitet
i Danmark – fortalt af vidnet, der forsvandt!

“Kasper Vetters beretning er et journalistisk scoop,
et bagholdsangreb i bogform” - Politiken
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SKRALD 
STORbYENS SKARNSKNæGTE
Skidt. Skarn. Skrald. Affald. Der er mange ord for det, der bliver tilovers. Uanset hvad vi kalder det, 
har vores affald til alle tider være et uønsket barn – og mængden af affald er steget lige så drastisk 
som vores forbrug. Culturel har rejst med tre forskellige stykker skrald gennem seks århundreder med 
historiker Bolette Frydendahl Larsen og arkæolog Vivi Lena Andersen fra Københavns Museum som 
skraldeguider. Tag med på sightseeing i skarnbunker, skidtspande og skraldecontainere i middelalde-
ren, i 1700-tallet, i 1950’erne og i dag. 

Tekst 
Illustration Adam Wested
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sightseeing

æbLESKROGET
Fra hønsemad til klonk i skraldespanden.

Cirka syv centimeter højt. Kernehus, 
æblekerner, stilk, blomst og æblerester. 
Mød æbleskroget – første hovedperson i 
den historiske skralde-sightseeing. 
I middelalderen var æbleskroget faktisk 
slet ikke skrald. Det var slet og ret mad. 
Mad til de høns, grise og heste, der den-
gang var en lige så naturlig del af byen 
som busser og barnevogne er i dag. 
Dengang var der stalde i baggårdene 
og hø på loftet. I middelalderen var de 
færreste ting skrald, for det meste blev 
genbrugt og madrester var dyrefoder – 
inklusive vores ven æbleskroget. Brug, 
brug, reparér, brug og genbrug var nor-
men. Madrester blev spist, og resterne 
af madresterne blev – som æbleskroget 
- til dyremad. Det skrald, der trods alt 
var, blev lagret i baggårde og gader. 
Enkelte havde deres egne interimistiske 
skraldespande. Resten blev smidt ud i 
vandet i voldgravene og ved kysten. 

Dér hvor Amalienborg står i dag, var 
der skraldebjerge i 1700-tallet. Men 
det var ikke her æbleskroget endte. 
Landbrugsdyrene var fortsat en naturlig 
del af livet i byerne, og dermed var der 
stadig villige aftagere til vores æble-
skrog. I 1887 blev det af sundhedsmæs-
sige årsager forbudt at fodre grise med 
affald, og i 1907 blev kohold forbudt i 
København. Det fik – sammen med den 
øgede erhvervsmæssige specialisering 
hos storbyens æblespisere – stor indfly-
delse på æbleskrogets skæbne. 

1950’erne blev et vendepunkt for 
æbleskroget. Kvindernes indtræden på 
arbejdsmarkedet og den øgede specia-

lisering gjorde, at vi begyndte at købe 
os til mere og mere. Derfor røg flere og 
flere ting også på lossepladsen – herun-
der æbleskrog og andre madrester. 

I 2011 når mange æbler ikke engang 
at blive til æbleskrog. En betragtelig 
mængde æbler bliver kasseret, før de 
når butikkerne, fordi de er for små til at 
leve op til EU’s standarder. Derudover 
ender hundredevis af æbler i butikker-
nes skraldecontainere, før der er taget 
så meget som en bid af dem, fordi de 
er blevet stødt. Det 2011-æble, der når 
så langt som til at blive kvast af vores 
fortænder, ender som æbleskrog med 
en del mere æblekød på, end der var på 
dets forfædre. Mangen et halvspist æble 
rammer i dag bunden af skraldespanden 
med et klonk, og ender sine halvspiste 
dage som røg fra forbrændingsanlæg-
gene højt over forstadstagene. I dag 
brænder vi nemlig æbleskrog og alle de 
andre madrester i storbyen i stedet for 
at kompostere dem – blandt andet af 
frygt for rotter.

Hvorfor hedder det skrald?
Tidligere skal man aflevere skraldet 
til en vogn, der blev trukket rundt 
i gaderne i stedet for bare at smide 
skraldet fra sig. For at folk kunne 
vide, at vognen var der, gik datidens 
skraldemand – skarnageren – foran 
vognen og svingede med en larmende 
skralde, så man ikke var i tvivl om, at 
han var på vej. 
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Helt op til 1950’erne var det helt nor-
malt kun at eje et enkelt par sko, som 
blev repareret og fik forlænget levetiden 
hos skomageren. Statistikker fra 1949 
viser, at en familie i gennemsnit købte 
to par sko om året. Alt i alt. Herfra 
tog forbruget fat. I dag har mange et 
tocifret antal sko, hvis levetid mere 
bestemmes af moden end af antallet af 
huller i sålerne. Vores brugte sko ender 
ideelt set i genbrugscontaineren, men 
reelt går tusindvis af sko op i røg i vores 
forbrændingsanlæg. Men selve skoen 
er faktisk kun et minimum af den af-
faldsmængde, skoproduktion genererer. 
Alene det at producere en gummisål og 
syntetisk materiale til for i en støvle 
skaber kilovis af industrielt affald. Det 
er et eksempel på, at vores forbrug 
er med til at skabe en massiv affalds-
mængde, som er usynlig for de fleste.

SKOEN
Er det far, der har skoene i dag?

Sko var langt fra noget alle havde i 
middelalderen. De var dyre at fremstille 
og var derfor ikke allemandseje. I over-
klassen havde alle et eller flere par sko, 
mens andre familier kun havde råd til ét 
par sko, som familiemedlemmerne delte. 
Et stykke læder blev brugt til mindste 
skindstrimmel. Sko var kostbare og gik 
som en selvfølgelighed i arv. En sko blev 
repareret, syet om og modificeret og 
gik i arv til næste ejermand til den var 
slidt op. 

Den praksis fortsatte op i 1700-tallet 
og gjaldt al beklædning. Fruen gav sin 
kjole videre til fx tjenestepigen, som gik 
med den, til den var slidt næsten op. 
Resten blev måske syet til en barnekjo-
le. Når den kjole gav op, blev stoffet til 
sidst skåret op og genbrugt til klude for 
til sidst at ende tyndslidt i en skralde-
bunke et sted. 
I 1518 sørgede Christian II for, at det 
ved lov blev forbudt at trampe affald 
ned i gaden, som man ellers altid 
havde gjort. Nu blev alle pålagt at ”feje 
for egen dør” og samle deres skrald 
i bunker, som blev fjernet af byens 
vognmænd. Så i 1700-tallet var det 
forbudt at smide skrald i gaderne, og 
lossepladsen var opfundet, men det 
var – dengang som i dag – svært at få 
folk til at ændre adfærd, når man nu 
gennem flere hundrede års praksis var 
vant til at smide skrald i rendestenen. 
Latrinkasserne i baggårdene fungerede 
også som skraldespande. Takket være 
blandingen af skrald, tis og lort kender 
arkæologerne og historikerne ret meget 
til 1700-tallets skrald i dag. Det skyldes, 
at tis og lort har en konserverende 
virkning, og at alt fra sko og parykker 
til smadret service fra datidens skral-
debunker derfor i dag er velbevaret. Fx 
fandt man i en udgravning ved Mærsks 
nuværende hovedsæde bag Amalien-
borg over tusind sko og skodele. På de 
sko kan man se, at sko er blevet repare-
ret og omsyet og genbrugt, til læderet 
er gået fra hinanden.

Føj, hvor klamt!
Mennesker har altid taget afstand 
skrald. Lige fra middelalderen kan vi 
se, at man fortrinsvis lægger latriner 
og kompostbunker helt ude i kanten 
af matriklen – klos op af naboens 
grund – og det samme gør naboen. 
Når vi kategoriserer noget som af-
fald, så har vi samtidig skubbet det 
fra os. Vi har svært ved at forholde 
os til alt det, der ikke er på rette 
sted. Altså; hår på hovedet er dejligt 
– hår i maden er ulækkert. 
Også de mennesker, der er tæt på 
vores skrald, har til alle tider måttet 
lægge ryg til tabuisering og afstand-
tagen. Skraldebilen går vi i en bue 
udenom, hvis vi kan komme til det. 
Og natmanden, som tidligere tømte 
lokumsspande og rensede gaderne 
for affald, blev stigmatiseret. Han 
var det laveste, man kunne være. 
Mange talte ikke til ham, og hans 
børn blev mobbet. Det siger noget 
om folks forhold til affald, at den 
person, der håndterer det, bliver 
Kainsmærket på den måde.
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EMbALLAGE 
Skyl mig, skyl mig og brug mig igen 

Engangsemballage er et ungt fænomen. 
Kigger vi på både middelalderens og 
1700-tallets handlende, pakkede de ting 
og madvarer ind i sækkelærred, hør og 
læderstykker, mens væske blev trans-
porteret i flasker og dunke af lertøj. Alt 
blev naturligt genbrugt hundredevis 
af gange. Gik leret i stykker, kunne det 
klinkes og repareres igen. 

Først i 1950’erne indtraf den store 
intensivering på emballageområdet. 
Og det var ikke kun skidt. Opfindelsen 
af plastik, dåser og køleskabet havde 
en del af æren for, at kvinderne kunne 
komme ud på arbejdsmarkedet. De nye 
emballagetyper gjorde det muligt at 
effektivisere og forsimple hjemmets 
opgaver og dermed frigøre tid til den 
udearbejdende husmor. I 1950’ernes 
udgaver af magasinet Samvirke, fandt 
man annoncer for den nye banebryden-
de opfindelse: plastikposen, som kunne 
bruges og vaskes og bruges og vaskes 
– igen og igen og igen. I plastikposens 
barndom fandtes der endda et special-
designet stålstativ, som husmoderen 
kunne hænge sin plastikpose til tørring 
på, når hun havde vasket den af. Siden 
1950’erne er emballagemængden bare 
vokset og vokset. Mentaliteten synes 
at være, at den eneste grund til at spare 
på emballagen er at spare penge – men 
jo flere penge vi får mellem hænderne, 
jo mere kan vi bruge og smide væk. I 
1970’erne vågnede tanken om, at vi 
skulle skrue ned for emballagen og for-
bruget for at skåne miljøet og ikke kun 
pengepungen. Dén tanke lever videre, 
men i dag er emballagen fortsat og i 
stigende grad en del af varens værdi. En 
madvare er typisk omgivet af flere lag 

emballage. En gennemsnitlig byfamilie 
genererer tre kilo emballageaffald om 
ugen, og storbyens kultur med appetit-
ligt emballeret fast food og take away-
kaffe gør emballage-affalds-udfordring 
stadigt større.

sightseeing

Er det rigtigt at København  
er bygget på skrald?
Fuldstændig rigtigt. Nogle steder 
ligger der tre meter skrald under as-
falten – under byens gamle grøntorv 
ligger der hele fem meter affald. Kø-
benhavn er altså vokset betragteligt 
både i bredden og i højden siden mid-
delalderen. Dengang smed de fleste 
skrald på gaden, og når man mugede 
ud, møffede man også tit affaldet 
ud på vejen. Når gaderne så skulle 
renoveres, lagde man brosten oven på 
alt affaldet. Derfor er gadenivauerne 
langsomt steget. I dag bruger vi fak-
tisk stadig noget af vores affald som 
vejbelægning. I København bruger 
man nemlig en del af den slagge, der 
bliver til overs, når vores affald bliver 
brændt, som underlag under asfalten i 
stedet for stabilgrus.

Københavns Museum har frem til 31. 
juni 2012 udstillingen SKRALD! på 
programmet. Følg skraldets vej gennem 
historien på gaden, lossepladsen, i bag-
gården og derhjemme. Udstillingen er 
både for børn og voksne. 
Læs mere på museets hjemmeside 
copenhagen.dk eller tag med til Cultur-
els medlemsarrangement. Læs mere på 
side XXXXXXXX
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 Sæbe er for mig et meget positivt produkt. 
Jeg får noget fra hånden og fremstiller noget 
reelt. Samtidig er vi så heldige at have en  
butik, hvor jeg møder kunderne, og ser hvor 
glade og positive, de bliver. Så kan man  
vel egentlig ikke ønske sig mere.

Rosenknopper, morgenfrue og det vulkan-
ske ler, Rasul, er blandt de mange forskel-
lige naturprodukter, som Lone benytter sig 
af for at give det enkelte stykke sæbe dens 
særegne karakter. 

Lone er uddannet økonom og har et bifag i fransk, men da 
hendes mand for 9 år siden fik mulighed for at arbejde to år i 
Australien, rykkede hele familien med. Et kursus introducerede 
hende til kunsten at lave sæbe, og siden begyndte hun at studere 
emnet yderligere og eksperimentere med sine egne opskrifter 
derhjemme. 

I Sæbeværkstedet arbejder Lone som udgangspunkt med øko-
logiske ingredienser. Grundsæben er lavet af økologisk oliven-, 
palme- og kokosolie. I dagens produktion er der også tilsat 
økologisk bivoks og honning. 

Besøg Sæbeværkstedets butik ligger i Oluf 
I. Jensens Gård , Brogade 7, Køge eller køb 
vores specieltfremstillede Culturelsæber i 
Culturelshoppen på culturel.dk.
 

 Se videoen fra Sæbeværkstedet  
på culturel.dk

Efter et døgn skæres sæben ud i passende størrelser. De skal 
derefter hvile i op til 30 dage, før de er klar til at blive solgt.

Til sidst i blandingsprocessen begynder 
sæben at størkne hurtigt. En af de største 
udfordringer ved at lave sæbe er således 
at finde det rigtige tidspunkt at hælde den 
i formen.
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nørDens værksteD: sæBefaBrikanten

VELGJORT
VELDUFT
Duften af appelsin og kanel afslører øjeblikkeligt, at der gemmer 
sig andet end trælast, skiltemalere og engrosalg af maskiner. Når 
man åbner den hvide dør i hjørnet blæses næsens receptorer for 
alvor omkuld, og utrænede duftsanser kan ikke længere skælne 
enkeltdelene fra hinanden, men blot lade sig bombardere. Her bag 
døren har Lone Sarto Pedersen indrettet sig med 12 håndmixere, 
et par kogeplader og en stak hjemmelavede træforme. Culturel har 
været på besøg i Sæbeværkstedet for at se, hvordan et par kilo af 
de årlige 6 tons håndlavede sæber bliver til. 

Af Torben Olander
Foto af Bent Grønlund



 26 CULTUREL - Nr. 4 2011 INFORMATIONS FORLAG

”Spændende fortalt med mange gode 
detaljer.”
 
"En engageret og letlæst biografi om 
Amundsen."

”Pligtlæsning for den samfundsinteres-
serede ... fængende og relevant.”

Lasse Jensen i Information

”... særdeles vellykket monografi og en so-
lid dokumentation af dansk film i overgan-
gen fra den gamle til den nye verden.”

Politiken

”Formår at samle den danske indsats på for-
nemste vis”

”En vidunderlig stærk skildring af en af de 
få tyske helte ... Biografien er velskrevet 
og nuanceret.”

Tudor-dynastiets (1485 til 1603) historie 
er en fortælling om syndere og helgener, 
tragedie og triumf, storslåede drømme 
og dunkle forbrydelser, og om den første 
kvinde på tronen, Mary I.

"Det er – i særdeleshed – en vigtig bog ... et 
af de mest omfattende og overbevisende 
argumenter for, at ulighed hverken fører til 
nirvana eller noget godt." 

BIOGRAFI, KULTUR, SAMFUND, HISTORIE, FILOSOFI, DEBAT

Jyllands-Posten

Politiken

Berlingske

Berlingske
Politiken

399,- 299,- 399,-

299,- 399,- 299,-

399,- 399,- 349,-

UDKOMMER d. 29. nov.

JULENS BØGER

”Et solidt historisk monument” 

 Jyllands-Posten

”Banebrydende bog ... bevisførelsen er om-
hyggelig og rystende ... ” 

”Videnskabshistorie med sans for proportio-
ner og en enorm lidenskab. Tag og læs!”

Nordjyske

"Dybt inspirerende bog"
Weekendavisen

 Jyllands-Posten
 Jyllands-Posten

KØB BØGERNE HOS DIN BOGHANDLER ELLER PÅ CULTURELSHOP.DK

"Fornemt værk"
Weekendavisen

Lektørudtalelse
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3 neDslag i skralDekunsten

1934: Henry Heerup: Danmark 
Nyt liv til affaldet
Skrald er kunst. I hvert fald hvis man definerer kunst, som noget der udstilles på 
Louisiana i Humlebæk. Allerede i 1934 udstillede Henry Heerup døde rotter og 
gammelt skrot, og den dag i dag kan kunstnerens skraldefigurer ses på Louisiana, 
der for mange rummer essensen af moderne dansk kunst. Heerups renovationsre-
lieffer kunne umiddelbart ligne avantgardens montager og Salvador Dalis surreali-
stiske collager. Men hvor avantgarden ofte søgte provokationen, og surrealisterne 
gik efter at frisætte menneskets ubevidste, var det barnet og det legende menneske, 
som Heerup elskede. Mindst lige så stor var hans kærlighed til kasserede ting, og 
det var ikke mindst denne affaldssympati, Heerup demonstrerede i sine figurer og 
skulpturer. Heerup gav affaldet nyt liv. Han så – som få andre i dansk kunst – det 
liv og det potentiale, de kasserede ting rummede. En indtørret rotte blev i 1933 til 
en kristusfigur med en knækket, forgyldt ramme som glorie. Mulighederne var uen-
delige, og Heerup brugte dem, men hans potentielt provokatoriske skraldespands-
roderier satte aldrig for alvor kunstbegrebet og -institutionen til debat. 

1961: Piero Manzoni: Italien
Holy shit
Debat og ramaskrig vakte til gengæld kunstværket ”Merde d’Artiste”, der blev 
skabt af den italienske kunstner Piero Manzoni i 1961. Her er det ikke en død rotte, 
der er blevet til Kristus, men det mest menneskelige af alt affald, der er blevet kaldt 
kunst. Manzonis kunstværk, som kan oversættes til ”Kunstnerens lort”, bestod 
af 99 dåser med hver 30 gram af Manzonis egen afføring, som han prissatte efter 
den gældende guldpris. Kunstværket var Manzonis kommentar til den etablerede 
kunstelite. Når man kunne kalde nogle klatter maling på et lærred for kunst, kunne 
man også besørge i en dåse og kalde det det samme, mente Piero Manzoni. Så sent 
som i 2009 blussede debatten omkring meget berygtede stykke kunsthistorie op 
igen, da Dansk Folkepartis formand Pia Kjærsgaard erklærede, at det ikke var 
kunst. Det fik Holger Reenberg, direktøren for det danske museum Heart, der ejer 
en af Manzonis dåser, til at replicere: ”Sund fornuft siger, at det må være kunst, når 
det efter så mange år stadig kan provokere.”
 

2011: Justin Gignac: USA 
Kejserens nye affald?
Lækkert skrald er til gengæld en vigtig del af konceptet i kunstfirmaet New York 
City Garbage. Justin Gignac ønskede at bevise, at alt kan sælges, bare det er pakket 
lækkert nok ind. Derfor begyndte han at sælge gadeaffald fra New York, fx knust 
glas, brugte togbilletter, krøllede papkrus fra Starbucks og kasseret engangsbestik 
– pakket ind i kunstfærdigt plastic med påskriften ”Garbage of New York City”. I 
et interview på sin hjemmeside afviser Justin Gignac, at der er tale om endnu en 
version af kejserens nye klæder: ”Folk ved godt, hvad de får. De får en stor tilfreds-
stillelse ud af få noget, som ingen ville have – og finder stor skønhed i dét.”
Værkerne sælges for mellem 50 og 100 dollar, ca. 300 til 600 kroner, og blandt 
køberne er – rigtigt gættet – kunstsamlere fra hele verden.

Der er en lang tradition for 
at bruge skrald i skulptur- og 
billedkunsten. Men hvis man 
kalder affald for kunst, kan det 
stadig fremkalde voldsomme 
reaktioner og stor ståhej. 
Især hvis affaldet kommer 
fra kunstnerens egen krop. 
Hvis indpakningen er i orden, 
kan man til gengæld sælge og 
sandsynligvis institutionalisere 
”lortet”. 

Her er tre nedslag i skralde-
kunstens historie.

Af Christian Mohr Boisen

 
heerup.dk
heartmus.dk 
nycgarbage.com

KunST 
eLLeR  
gaMMeLT 
LORT?
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Verden 

udenforTekst Nadje Pass
Illustration Helle Moss
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 DagligDagen

Verden 

udenfor

”Jeg troede, vi skulle snakke om skrald – og så sidder vi her og snakker om skam, rod i hovedet og 
om barndomstraumerne over at være anderledes”, griner Shane Brox. 

Fotografen og jeg griner med. Højlydt. For det er helt rigtigt. Vi andre troede også, det skulle handle 
om de fortryllende fantasiuniverser han bygger op ved hjælp af skrald, genbrug, glitter, loppemar-
kedsfund og perler. De fantasiuniverser, der har gjort ham til børnenes helt gennem tv-programmer-
ne Shanes Verden, hans børne- og kogebøger. Det var det, der var planen. Meningen med det hele. 
Det, vi hver især havde forberedt os på. Alle tre. 

Og så tog samtalen bare en helt anden drejning lige fra starten. Egentlig handler det stadig om 
skrald, eller i hvert fald om alt det, vi sorterer fra, gemmer væk, skjuler for andre, skammer os over, 
fordi det er anderledes eller ikke passer ind. Ikke matcher omgivelserne, svarer til forventningerne. 
Men det handler bare ikke om mælkelåg, papkasser, limpistoler og slidte tøjbamser. Det handler om 
menneskessyn, tolerance og konformitet. Og undervejs i samtalen går det i al sin gru op for mig, i 
hvor høj grad vi i daglig tale bruger de samme ord om skrald og mennesker, der ikke passer til nor-
men. Og hvor programmerede vi er til at mene, at rod er noget skidt, og orden er det eneste rigtige. 

Flere gange undervejs spørger Shane lidt usikkert, om ikke det bliver lidt for rodet, det han siger. 
Om vi kan forstå, hvad han mener, selvom han siger det så kaotisk. Om vi virkelig er interesserede 
i at høre om alle de tanker, han har inde i hovedet. Ting han fra barndommen har lært, han skal 
skamme sig over, gemme væk, holde for sig selv. Og hver gang nikker både fotografen og jeg ivrigt. 
Ja. Ja. JA, for pokker. Det giver fuldstændig mening. 

Og da jeg pludselig høre mig selv sige: ”Bare rolig, jeg skal nok rydde op i det bagefter,” beslutter jeg 
mig for, at det skal jeg faktisk ikke. Jeg skal selvfølgelig bearbejde samtalen. Det er man nødt til, 
fordi talesprog ser mærkeligt ud på skrift – og fordi tre timers uafbrudt samtale fylder lige så meget 
som en mindre roman. Så selvfølgelig skal jeg bearbejde materialet. Men jeg vil undlade at ”rydde 
op” i traditionel forstand. Kun skære minimalt til og skære. Vinkle. Finde fokus. Brodere med fine 
røde tråde. Passe på med, hvad jeg smider i ”brokkasser”, som bogstaveligt talt (nej, det ER ikke no-
get, jeg har fundet på til lejligheden) altid er navnet på det ekstra dokument, jeg altid har åbent, når 
jeg sidder med et stort materiale, og hvor jeg gemmer alt det, jeg ved er rigtig godt – men som bare 
ikke rigtig ”passer ind”.

Og lige dér og da beslutter jeg mig for, at denne artikel gerne må få lov at rumme alt det ukurante. 
Rodet, svinkeærinderne, omvejene, de pludselige erkendelser, forgreningerne. Her skal der være 
plads til de lidt snublende formuleringer, der typisk opstår, når man erkender noget nyt, mens man 
taler – i stedet for at gentage de samme gamle grammofonplaner, vi alle sammen er vant til at gen-
tage om os selv og vores liv. Alt det, man som skribent normalt ”rydder op i”, selvom det i mange til-
fælde er det mest interessante. Og som i særdeleshed tilfældet, når man sidder overfor Shane Brox. 

For hele hans livsprojekt handler jo om at inspirere andre til at genopdage og genbruge det, man 
ellers ville smide væk. Vække afdøde bamser og ituslået legetøj til live igen. Dyrke skønheden i 
det skæve, uperfekte, krøllede, ødelagte, kaotiske. Så skal jeg da ikke komme her og glatte krøllede 
tankerækker ud, koge blomstrende talestrømme ned til fintpolerede citater og vælge én rød tråd ud 
af det mangefarvede kludetæppe, der tilsammen udgør Shanes verden. 
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Nu sidder vi jo heroppe i lejligheden, 
og her hersker der en stram, opsat og 
organiseret form for udstilling af ting. 
Masser af finurlige gamle sager og 
mærkelige antikviteter, som jeg har 
samlet og slæbt med mig på min færd 
gennem byen. Her er meget. Og derfor 
er det vigtigt, at det står stramt, og at 
der er orden i rodet. Men nede i mit 
kælderværksted, er der til gengæld 
kaos, når jeg har travlt. For jeg må 
erkende, at jeg roder, når jeg arbejder. 
Og det har jeg altid skammet mig lidt 
over. Min eneste trøst er, at jeg i det 
mindste altid ved, hvor tingene er, 
hvis du spørger.

Som barn og ung oplevede jeg det 
faktisk i det hele taget ofte som noget 
skamfuldt, når jeg gjorde de ting, jeg 
havde lyst til. Mine forældre sagde 
altid, at jeg skulle rydde op på mit 
værelse og jeg græd som pisket, fordi 
jeg synes, der var så kedeligt. Selv om 
jeg egentlig ikke ville rode, kom jeg 
bare altid til det. Og jeg var mærkelig 
og nørdet og levede i mine eventyr-
verdener, mens mine jævnaldrende 
gik til fest. Det begyndte at blive 
pinligt og så blev det noget, jeg gemte 
væk. 

I gymnasiet begyndte jeg helt 
naturligt at interessere mig for alt 
muligt, så da jeg startede på Kolding 
Designskole som 18-årig, havde jeg 
for længst skubbet mine fantasiverde-
ner fra mig. For jeg kunne ikke rigtigt 
se, hvad jeg kunne bruge dem til. Det 
var jo bare noget leg og fjol, jeg havde 
oppe i hovedet, som umuligt kunne 
have andres interesse. 

På det tids-
punkt var min 
uspolerede 
kreativitet 
til gengæld 
stadigvæk 
forholdsvis 

intakt. Jo mindre man ved om noget, 
jo mere tør man. Det er først, når 
man lærer regelsættet og begynder at 
have forventninger til sig selv, at man 
begynder at blive bange for at fejle og 
holde meget øje med, hvad de andre 
gør og synes er rigtigt. Så begynder 
man at blive bange, og mister troen 
på sin egen intuition. Det skete lige så 
stille for mig under uddannelsen. Jeg 
har ellers en meget veludviklet intui-

tion, men jeg holdt op med at lytte til 
den, jo mere uddannet og professionel 
jeg blev. I mange år holdt jeg intuitionen 
helt nede, fordi den ikke passede ind i 
det mønster, jeg troede, jeg skulle passe 
ind i. Det er faktisk først nu, jeg rigtig 
kan lytte til den igen. 

Det er også derfor jeg i dag kæmper 
sådan for børns ret til at fastholde 
deres kreativitet. Mange lægger låg på 
vigtige, lystbetonede ting efterhånden 
som de bliver større, fordi de gerne vil 
leve op til andres forventninger. Så 
det er vigtigt at give børn modet fra de 
er helt små, så de tør blive ved med at 
lytte til deres intuition. Det er selvføl-
gelig noget, alle forældre prøver at give 
videre til deres børn. Men det er svært. 
For man bliver så nemt luret ind i for-
ventningspresset. Og når man mærker, 
at man ikke passer ind i mønsteret, be-
gynder man jo at lave sig om på sig selv. 
Bittesmå skridt af gangen, hele tiden 
med bevidstheden i baghovedet om, at 
man er lidt forkert, ikke er god nok og 
ikke passer ind. 

Man tror, man kan lave sig om, men 
det kan man bare ikke. Det kan godt 
gå indtil et vist punkt, men så kan man 
ikke mere. Så bliver man enten syg af 
det eller bryder ud af det.

Jeg har selv prøvet det. Da jeg var 
færdig med min uddannelse blev jeg 
headhuntet af Levis, og rejste verden 
rundt for at opsnappe trends og tenden-
ser, så jeg kunne forudsige moden om 
fem år. Jobbet var sjovt og udfordrende, 
men jeg lagde hele tiden lidt bånd på sig 
selv. For selvom jeg var ansat til at være 
kreativ, var der en stor kontrast til mine 
bundlinjefokuserede chefer. 

De første fem år hos Levis gik det 
rigtig godt. Jeg skænkede ikke alt det, 
jeg havde lagt låg på en tanke. Men 
så begyndte det lige så langsomt at gå 
galt…fordi jeg havde lavet mig om… En 
dag spurgte mine kolleger mig, hvilken 
slags musik jeg hørte. Og jeg kunne ikke 
få mig selv til at sige sandheden: at jeg 
kun lyttede til klassisk musik. For alle 
de andre hørte jo punkrock. Det er jo 
helt åndssvagt at tænke tilbage på nu, 
men sådan havde jeg det ikke dengang. 
Dér var det vigtigt at passe ind. Og lige 
præcis dér gik det for alvor op for mig, 
at det ikke var det rigtige sted for mig at 
være. Jeg havde lavet for meget om på 

mig selv for at passe ind i et miljø, der 
egentlig ikke var mig. 

Men så var spørgsmålet jo, hvad jeg så 
skulle. Det var ikke et reelt alternativ 
at søge job hos et andet modefirma eller 
hos andre jeansmærker som Lee eller 
Wrangler. Jeg skulle noget helt andet. 
Spørgsmålet var bare hvad jeg så skulle. 
Det vidste jeg ikke, så i tre år tvang 
jeg mig selv til at gå på arbejde, selvom 
jeg ikke havde lyst. Det blev værre og 
værre og værre. Og hårdere og hårdere 
og hårdere. Og til sidst – til et eller 
andet åndssvagt salgsmøde, hvor en el-
ler anden sælger sagde noget åndssvagt, 
der ikke i sig selv var noget særligt, 
men som bare satte det hele på spidsen 
– sagde jeg til mig selv, at ”det her gider 
jeg fandme ikke”. Og så gik jeg ud på 
bagtrappen og begyndte at græde. Jeg 
ville bare ikke mere. 

Så sagde jeg op. 

Jeg var simpelthen så glad og lyk-
kelig, fordi jeg endelig havde truffet 
den beslutning, det havde taget mig 
alt for længe at træffe. Min intuition 
havde sagt det længe, men jeg havde 
ikke lyttet til den. Jeg reagerede først, 
da jeg var trængt helt op i hjørnet og 
faktisk ikke havde andre muligheder 
end at give slip. Det er virkelig interes-
sant, hvordan man kan blive ved med 
at holde sig fast, fast, fast, selvom man 
i virkeligheden godt ved, at man bare 
skal give slip. 

Så jeg var superlykkelig og købte stort 
ind af alt muligt kreativt materiale. 
Og så skulle jeg ellers i gang med at 
være kreativ. Desværre kom der ikke 
noget som helst ud. Alt, hvad der kom, 
stregede jeg over, malede over eller 
smed ud. Der var simpelthen ikke kød 
nok på. Det var bare ikke godt nok. Det 
var meget frustrerende. Så der gik tre 
måneder, hvor jeg bare sad på sofaen og 
spiste slik og var meget sur på mig selv. 

Til sidst fandt jeg heldigvis en fanta-
stisk terapeut, der fortalte mig, at jeg 
havde fået en lettere depression. Det 
grinede jeg af, for jeg var jo ikke sådan 
en, der fik depressioner. Men efterhån-
den forstod jeg jo, at det var alvorligt. 

Hun sagde noget meget vigtigt og 
rigtigt til mig: ”Det er ikke nok, at du 
rydder op på dit bord – du er også nødt 

 Det er ikke nok, at du 
rydder op på dit bord 
– du er også nødt til at 
rydde op mentalt.
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til at rydde op mentalt.” 

Det var det, jeg ikke havde forstået. 
Ikke havde indset. Det er ikke nok at 
feje bordet rent og erstatte det kedelige 
med det sjove. Al den tid jeg havde 
brugt hos Levis, og al den energi, jeg 
havde brugt på at pakke følelserne væk, 
blokerede for det hele. 

Så da jeg begyndte at rydde op, kom 
jeg pludselig i tanke om en masse ting, 
jeg ellers fuldstændig havde glemt. For 
eksempel, at jeg som barn var MEGAfa-
scineret af hemmelige rum. Det var en 
kæmpe passion for mig. Men det havde 
bare været fuldstændig væk i 12-14 
år. Jeg kunne simpelthen ikke forstå, 
hvordan jeg havde kunnet glemme det. 
Så der gik det op for mig, at der nok var 
meget andet, jeg havde glemt og at jeg 
var nødt til at finde tilbage til mit indre 
legebarn. 

Det var jo ikke fordi, jeg ville være 
barn igen. Men jeg var nysgerrig efter 
at finde tilbage til den legende kreative 
tilgang til ting. Barnets uspolerede 
måde at tænke på og være på. Noget 
af det fantastiske ved børn er jo, at de 
ikke bange for at fejle. Det bliver de 
på et tidspunkt. Men så længe deres 
indre legebarn og den legende tilgang 

til tingene er intakt, kaster de sig jo 
hovedkulds ud i alt, fordi de stoler på, 
at nogen griber dem. De er ikke bange 
for at fejle, for muligheden eksisterer 
simpelthen ikke i deres univers. Men 
pludselig opstår den angst, fordi vi skal 
se godt ud overfor vores medmenne-
sker, og den er så hæmmende… 

For at finde tilbage til mit indre lege-
barn begyndte jeg instinktivt at søge 
tilbage til de ting, der mindede mig om 
barndommen. Gamle Anders And-blade, 
legetøj på loppemarkeder… Jeg er 
stadig typen, der kan give formuer for 
en gammel, ødelagt dukke, frem for at 
købe en iPad. Nogle af de her ødelagte 
dukker og gamle slidte bamser har 
kostet en formue, men det tænker jeg 
ikke over. Det ødelagte giver karakter, 
man kan se, at det har levet. Det har 
sjæl. De giver stof til flest historier. Så 
man kan sige, at det perfekte ligger i 
det uperfekte. Og det inspirerer mig 
meget. Da jeg skulle finde tilbage til mit 
indre legebarn, kom jeg også i tanke 
om, at jeg som barn elskede at lege i 
sandkasser. På det tidspunkt boede jeg 
stadig i Bruxelles. Og der var en park 
lige i nærheden med en kæmpestor 
sandkasse, der var godt skjult mellem 
træerne. Så jeg tog mod til mig og købte 
jeg en spand og en spade og satte mig 

til at bygge sandslotte. Jeg var 30 år 
gammel – og jeg følte mig dum og lidt 
flov, men jeg var nødt til at gøre det. Og 
så ville skæbnen selvfølgelig, at hele 
Levi’s ledergruppe kom forbi med deres 
koner – og de kiggede meget mærkeligt, 
for dér sad jeg helt alene og byggede 
sandslotte. Det var svært at finde en 
grimasse, der passede – både for dem og 
for mig. 

Dybest set er det jo helt latterligt, at 
man er så bange for den slags. Man er 
bange for blotlæggelsen, frygten for 
ikke at se godt ud, frygten for ikke at 
blive accepteret. Men når du tør gøre 
det på en ægte måde, er det jo en gave, 
det du får tilbage. For det øjeblik du tør 
være et ægte, åbent, ærligt menneske – 
det kan andre mennesker jo se. 

Men rigtig mange i vores samfund er 
bange for at fejle. Men det sjove er, at 
når du accepterer muligheden for at 
fejle – accepterer, at det kan mislykkes 
eller ikke går som forventet – så mislyk-
kes det næsten aldrig. Men det øjeblik, 
hvor du er panisk angst for, at det skal 
gå galt, bliver det ikke nær så godt, som 
det ville være blevet, hvis du var gået 
mere uforfærdet til det og havde turdet 
lege lidt mere med det undervejs. 

 Det ødelagte giver  
karakter, man kan se,  
at det har levet
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gamle tøjbamser fra forrige århundrede, 
der var vildt slidte og havde tabt både 
hår og hoved og øjne. Egentlig var de 
jo lige til at smide ud. Men i det øjeblik 
jeg så dem, var jeg ikke i tvivl om, at 
de skulle have den allerfornemmeste 
opvartning. De skulle sidde til højbords 
med delikatesser serveret på Flora Da-
nica. De skulle hædres for at have lagt 
krop og fyldevat til så mange tårer. De 
var jo slidt til hudløshed af børns aen og 
klappen i en tid, hvor børns kår ikke var 
som i dag. Så de fik den største hæder i 
hele udstillingen – som virkelig havde 
tjent deres land. Tjent børnene. 

Men det skal nu ikke være skrald det 
hele. Mine universer blander altid nyt 
og gammelt, fint legetøj, skrald, glimmer 
og perler, hjemmebygget og færdigkøbt. 
For det er kontrasterne, der gør det 
magisk. 

Jeg håber også, at mixet mellem nyt, 
gammelt og hjemmelavet inspirerer 
børnene til at forstå, at de ikke behøver 
at have alt udstyret og alle Barbie-
dukkerne for at kunne få en god leg 
ud af det. Barbie kan sagtens have en 
hjemmelavet dukke som sin bedste ven-
inde. Sådan bliver det faktisk sjovest, 
og det er sådan det falder børn naturligt 
at lege. Indtil de lærer, at der skal være 
mere orden i tingene. At tingene skal 
passe sammen. At det hele skal være 
perfekt… 

På den måde tænker børn jo helt 
naturligt i koncepter og universer, som 
voksne jo går på dyre kurser for at lære. 
Eller rettere genlære. For vi har det jo 
med os. Vi har bare glemt det. 

For nylig holdt jeg en workshop for 
nogle bibliotikarer. Det handlede om at 
kommunikere bedre med børn. Vi skulle 
alle bygge med genbrug og limpistol. 
Nogle glædede sig til at skulle i gang – 
men mange var fulde af undskyldninger 
for, hvorfor de helt sikkert ikke ville 
kunne finde ud af det, jeg satte dem til. 

Da vi var færdige, var rummet fyldt at 
store smil og hver af dem var stolte af 
det, de havde lavet. Dem der havde væ-
ret bange, sagde alle sammen: ”Gud, jeg 
anede ikke, at jeg kunne den slags.” Det 
er en stor ting for voksne at få den slags 
oplevelser, fordi vi alle sammen har 
vores forhistorier og normer og regler, 
der bremser os. Det handler om at give 

sig selv lov og at turde. 

Jeg har jo også stadig den indre stemme 
selv, der er god til at minde mig på, at 
”du er ikke god nok”, ”det er ikke fint 
nok det her”, ”de andre er meget dyg-
tigere”, ”hvorfor kan du ikke lave den 
lige”, ”det er nogle åndssvage farver”, 
”det er gammeldags på den ufede måde”. 
Blablablabla. Alle mulige ting, som den 
indre stemme konstant påpeger. Så jeg 
kender det godt. Men jeg har lært at ac-
ceptere, at det er en naturlig del af min 
arbejdsproces. Det sker hver gang: Når 
jeg bliver inspireret og får en ide kan jeg 
slet ikke vente på at komme i gang. Men 
så går der ikke særlig lang tid, før den 
indre stemme begynder at stille kritiske 
spørgsmål. 
Tidligere stoppede det mig. Jeg blev 
utilfreds med mig selv, ulykkelig og 
ked af det. Men nu har jeg lært, at det 
åbenbart er sådan, jeg fungerer. Faktisk 
er det megakonstruktivt. For det stil-
ler alle de gode kritiske spørgsmål og 
tvinger mig til at fokusere og stole på 
mig selv. Og hvis jeg bare bliver ved 
alligevel, bare er i det, så kommer der 
pludselig et punkt – og det er et magisk 
punkt… et helt fantastisk punkt – hvor 
jeg tænker ”hov, der var den”. Det er 
der, hvor jeg glemmer tid og sted og rum 
– for pludselig begynder det, jeg for lidt 
siden bandede langt væk, at blomstre. 

Når jeg siger, at jeg gerne vil hjælpe 
børnene med at bevare deres kreati-
vitet og tro på sig selv, er det jo ikke 
fordi, jeg synes, at børn skal skånes for 
ethvert tænkeligt problem her i livet. 
Hvis de skal blive hele mennesker, skal 
de jo også lære selv at klare sig igennem 
deres hurdles. 

Børn vil altid få et par hak i tuden. Det 
kan vi ikke lave om på. Og jeg tror fak-
tisk heller ikke, vi skal undervurdere, 
at det også er med til at give dem noget 
drivkraft. Hvis jeg ikke havde været 
igennem alt det, jeg kæmpede med, ville 
jeg jo heller ikke have været så meget 
en advokat for det i dag. Så det har jo 
også ført noget godt med sig. 

Men når det gælder kreativiteten, er 
jeg sikker på, at vi kan gøre en masse 
godt for at styrke børnenes grundlæg-
gende fundament gennem kreativiteten, 
skabertrangen og troen på sig selv. Det 
er vigtigt uanset om de senere i livet 
skal være direktører eller elektrikere. 

For nogle år siden blev jeg bedt om at 
designe Royal Copenhagen’s nye børne-
porcelæn. Jeg blev så glad og benovet 
over at blive spurgt, at jeg fik akut præ-
stationsangst. Produktet blev fint nok, 
og jeg er meget stolt over det koncept, 
jeg fik udviklet. Men når jeg kigger på 
det i dag, kan jeg godt se, at jeg var så 
benovet undervejs i arbejdsprocessen, 
at jeg begrænsede mig selv i min streg. 
Jeg gav ikke mig selv lov til at lege helt 
frit. Og hvis jeg havde gjort det, ville 
det måske være blevet endnu bedre. 

Det er faktisk en af fordelene ved 
at bygge i genbrug og skrald. Man 
bliver simpelthen mindre bange. Det 
er skrald. Herregud, tænker man. Det 
skal jo alligevel smides ud. Men hvis du 

udelukkende 
har købt alle 
materialerne 
i dyre domme 
i en hobby-
butik, bliver 
resultatet ofte 

kønsløst og kedeligt. Og endnu værre: 
du bliver bange for at klippe i det. Jeg 
har en pose med nogle meget flotte 
perler, som faktisk er FOR fine. Jeg har 
næsten ikke turdet bruge dem af frygt 
for at spilde dem. Med genbrug er man 
ikke bange for at bygge løs. Hvis det 
mislykkes, henter man jo bare en ny 
toiletrulle. Det koster ikke noget.

Det gode ved genbrug og affald er også, 
at der ikke er nogen, der i forvejen har 
besluttet for dig, hvad de skal være eller 
hvordan de skal bruges, når du bygger. 
Et mælkelåg kan både være øjne, en 
hat, en fod, hjul, højtalere og alt muligt 
andet. Det bestemmer DU. Der er ikke 
noget, der er rigtigt og forkert. Pyt med, 
at dukken bliver lidt skæv eller skeløjet. 
Det giver den meget mere personlighed, 
end hvis den var lavet helt perfekt – på 
den måde voksne opfatter som perfekt, 
altså. 

For nogle år siden spurgte Køben-
havns Bymuseum, om jeg ville lave en 
legetøjsudstilling for dem. Det var jo 
en fantastisk chance for at gå igennem 
300 kasser med gammelt legetøj så det 
kunne jeg selvfølgelig ikke sige nej til. 
Samlingen dokumenterede både de 
velhavendes og de fattiges legetøj over 
en periode på 200 år. I kasserne var der 
selvfølgelig en masse helt fantastisk 
fint legetøj. Men der var også en masse 

 Pludselig begynder det, 
jeg for lidt siden bandede 
langt væk, at blomstre
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Uanset hvor de ender i livet, vil de 
kunne trække på deres evne til at 
tænke kreativt. 

Det handler jo helt grundlæggende om 
evnen til at finde løsninger, komme fra 
ide til handling. Det er jo ikke kun no-
get, man skal bruge i billedkunst. Men 
også i matematik, biologi og fysik. Og 
det er jo også noget, man har brug for, 
når der opstår uventede komplikatio-
ner på operationsbordet eller man skal 
lande en helikopter i et pludselig uvejr. 

For det er jo ikke i sig selv særlig svært 
– eller interessant – at få en god ide. 
Det er det nemmeste i hele verden. 
Det svære er at bringe en ide op på et 
niveau, hvor den får sit eget liv, får flere 
lag, kan leve i flere forskellige dimen-
sioner og gør en forskel. Dét er svært. 
Og dét kræver kreativitet, hvis der skal 
komme noget ud af det, selvom der er 
en masse udfordringer og begrænsnin-
ger. Og man skal blive ved, selvom det 
bliver svært. 

Dén tålmodighed og drivkraften til at 
blive ved, selvom det er svært, mangler 
mange børn i dag, fordi deres forældre 
er panisk angste for, at de skal komme 
til at kede sig. Men hvis børnene får 
lov at spille computer hele tiden eller 

får nyt legetøj hver gang, de bliver 
trætte af det gamle, lærer de aldrig at 
glæde sig, være tålmodige eller gøre sig 
umage. Men det er jo vigtigt, at man 
hele tiden husker at udfordre barnet 
og stimulere det. Man må meget gerne 
stille dem opgaver. Få deres hjerne til 
at vokse. Børn skal udfordres, og det 
bliver de alt for sjældent i dag. Så det 
kan faktisk være sundt for dem at kede 
sig, for det bliver i sig selv en udfor-
dring, der gør dem mere kreative, fordi 
de er nødt til at finde på noget selv. Men 
forældre i dag er misforstået angste for, 
hvad det vil betyde, hvis deres børn 
keder sig. På landet i sommers blev jeg 
så overrasket over, at venner og na-
boers børn sad inde i haven og kedede 
sig foran fjernsynet, når skoven og 
stranden var lige i nærheden. Hvorfor 
så vi dem overhovedet mellem otte om 
morgenen og otte om aftenen? De skulle 
da have været ude på opdagelse. 

Hvis man hele tiden bliver underholdt 
eller får noget nyt, hver gang, man 
keder sig, bliver turen til legetøjsbutik-
ken jo heller ikke nær så magisk som 
den var, da jeg var lille. Jeg ved godt, at 
jeg sidder her og lyder som en gammel 
nisse… men den udvikling er faktisk et 
alvorligt slag for kreativiteten. 

Der er ikke sig selv noget galt med com-
putere og computerspil. De rummer en 
fantastisk verden. Men der er nødt til at 
være en balance. Det er så vigtigt, at vi 
ved siden af computeren viser børnene 
– forkynder, var jeg lige ved at sige – 
hvor vigtigt, det er at bruge sin fantasi 
og sin egen skaberkraft. Einstein sagde 
jo, at fantasi er vigtigere end kundskab, 
simpelthen fordi 
kundskab er læren 
om alt det andre 
har fundet ud af før 
os – mens fantasien 
er grænseløs. Og i 
fantasien opstår der 
nye ting.

Men ud over alt det, den kreative 
tilgang til verden kan gøre for den en-
kelte, og for fremtidens innovation, tror 
jeg også, kreativiteten er vigtig på et 
højere plan. For der er større rumme-
lighed i den kreative sfære. Det handler 
mere om et åbent menneskesyn, hvor 
man accepterer hinanden, lytter til 
intuitionen, giver plads til forskellighe-
der, glædes over det anderledes. Jeg ved 
godt, at det kan lyde frelst. Men hvis 
alle havde det sådan, tror jeg faktisk 
ikke, der var krig i verden.

 For det er jo ikke i 
sig selv særlig svært  
– eller interessant  
– at få en god ide.
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De fleste finder deres mad i supermarkederns kølediske og køber ind,  
når butikkerne er åbne. Men når skralderne skal fylde deres  
køleskabe, foregår det i affaldscontainere midt om natten.  
Her er de på jagt efter alt det spiselige, supermarkederne  
har dømt bort fra hylderne. Culturel tog med fem skraldere  
på et af deres natlige togter.

SKRaLDeTOgT 

Tekst og fotof Torben Olander

 Vi vil ikke være en del af et forbruger-
samfund, hvor man taler om fødevarekrise 
samtidig med, at man smider mad ud. 
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skralDetogt

”Husk at gå dybt,” siger Oskar, inden 
hans overkrop igen forsvinder ned i en 
container uden for en Irma på Frede-
riksberg. Med sine knap to meter har 
han en klar fordel i forhold til de andre 
fire, der er med på aftenens skraldetogt. 

”Jeg har altså ikke så lange arme”, 
svarer Melissa, imens hun strækker sig 
efter en agurk i containeren ved siden 
af. 

Oskar vender for et øjeblik op til over-
fladen.
”Kan fedtegrever blive for gamle?” 

Oskar er 23, studerer på RUC og har 
skraldet siden 2009, da en af hans ven-
ner introducerede ham til ideen.

”Først var jeg lidt skeptisk og tænkte, at 
det ville blive noget med at rode rundt 
i rådne æbler, så jeg blev ret overrasket 
over, hvor mange friske varer, der duk-
kede op, første gang jeg var med ude”, 
fortæller han.

Siden er det at skralde blevet en fast del 
af hans liv, og madbudgettet er barberet 
markant ned. Han kender butikkernes 
rytme. Hvilke bagere har det gode brød. 
Hvem stiller containere ud på hvilke 
dage. Men udover den økonomiske 
besparelse, er der også en ideologisk 
forklaring på hans skralderi.

”Vi vil ikke være en del af et forbruger-
samfund, hvor man taler om fødevare-
krise samtidig med, at man smider mad 
ud. I de danske supermarkeder mister 
varen sin værdi, når den ikke kan sæl-
ges. Det betyder ikke, at der er noget i 
vejen med den som sådan, men hvis der 
er mug på én tomat i en pakke, ryger 
hele pakken ud, selvom resten sagtens 
kan spises. Og i forbindelse med sæson-
varer ser man ofte, at ting bliver smidt 
ud blot for at skaffe mere hyldeplads, 
fordi partiet er for lille til at blive taget 
retur. Jeg syntes, det er moralsk forkert 
at smide noget væk bare fordi, man ikke 
kan tjene penge på det”, siger Oskar, 
da vi tidligere på aftenen venter på, at 
supermarkederne skal lukke.

Udover Oskar består flokken af tre ame-
rikanere og en fyr fra Irland. De er alle 
blevet introduceret til at skralde under 
deres studieophold i København.

”Jeg kender nogen, der gør det i L.A., 

men kvaliteten af det, der bliver smidt 
ud her, er meget bedre”, konstaterer 
Melissa, der satser på at finde nogle 
bananer, så hun kan lave milkshake, når 
hun kommer hjem.

Uret viser 22.43, da de fem cykler forbi 
metrostationen på Nordre Fasanvej. Det 
er torsdag sidst i oktober, og byen er 
pakket ind i tåge og gadelampernes gul-
lige skær. Brød, tomater, clementiner, 
hvidkål og andet spiseligt, der indtil for 
få minutter siden var dømt til at ende 
som affald, fylder efterhånden op i de 
plastikposer, der hænger fra styrene og 
hviler foran i cykelkurvene.

Inden nogen når at tage stilling til fed-
tegrevers holdbarhed, rejser Oskar sig 
igen fra containeren.

”Se her er et par hjemmesko og noget 
madpapir, der ikke fejler det mindste. 
Det kan man altid bruge.” 

Til gengæld bliver der hurtigt lagt en 
dæmper på Damians glæde ved et sushi-
fund.

”Fisk og kød er generelt ikke godt at 
skralde. Du ved aldrig, hvor længe det 
har ligget der”, forklarer Oskar.

Containerne ved denne Irma er blandt 
favoritmålene, da den ikke står bag et 
aflåst hegn. Det er nemlig ikke i sig selv 
ulovligt at tage ting fra en container. 
Men man kan til gengæld sigtes for 
ulovlig indtrængning, hvis man skal 
ind på privat område for at komme til 
containeren og derfor må forcere hegn 
eller lignende. 

På aftenens tur møder de fem dog flere 
åbne porte end hegn. Kun en enkelt 
gang klatrer de for at få adgang. Ved 
aftenens sidste gruppe af containere er 
der endda sat et skilt ud til skralderne.

“Til “Skralderne”. Luk venligst låget, 
når I har været forbi, så slipper vi 
for mågerne. På forhånd tak. Hilsen 
beboerne”

”Det har jeg ikke set før. Det må lige 
være kommet op”, siger Oskar og smiler. 
”Men de har ret. En god skralde-regel 
er, at efterlade stedet pænere end det 
var da du kom.”

Og inden de smutter bliver alt det, der 

rent faktisk er skrald og fordærvet, 
smidt tilbage. 

”Ens fingre kommer altså til at lugte 
lidt, men sådan er det,” konstaterer 
Oskar.

Aftenens tur har taget en lille time, og 
rovet skal fordeles. Der er rigeligt med 
franskbrød og basser til alle, tomater 
og clementiner mangler der heller 
ikke. Der er bananer, så der kan laves 
milkshake, og Oskar kunne ikke dy 
sig for at teste græskaret, der ligner en 
gigantisk forlygte der ligger i cykelkur-
ven. En ganske normal høst på denne 
årstid, men et godt stykke fra det mest 
mindeværdige Oskar har fundet som 
skralder:

”Jeg har tit gået og kigget på de store 
ænder i køledisken. Tænkt, at det 
kunne være lækkert, men at jeg først 
får råd til den slags, når jeg har job 
og familie. Men en aften åbnede vi en 
container fyldt med frosne ænder. Vi 
tog alle dem, vi kunne bære. 7-8 styk-
ker. Det år lavede vi middag Mortens 
Aften og inviterede alle vores venner. 
Det var fedt.”

 En god skralde-regel er, 
at efterlade stedet pænere 
end det var, da du kom.
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JULEMANDEN 
FRA 
KARLEbY

Skulle du nogensinde have været i tvivl…?
Så er der ingen grund til det længere.
Julemanden bor i Karleby.
Finn Granberg er direktør i Scantoy. Hans statur og udseende 
er Julemanden værdig, og som han står der midt i de 4000 kvm 
store haller – fyldt med legetøj og nisser fra gulv til loft – så er 
billedet fuldendt.
Ja, det er ganske vist! Julemanden og hans værksted findes i 
Karleby i Hornsherred.

Tekst Anders Buhl
Fotos af Bent Grønlund
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Mens vi venter
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Mens vi venter
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Mens vi venter
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Når Roskilde Festival slår portene op til 
deres campingarealer, vælter unge men-
nesker fra hele Danmark og Nordeuropa 
ind på de jomfruelige græsmarker for at 
finde det perfekte sted at slå lejr. Med 
sig bringer de telte, gasblus, havepavil-
loner, gummistøvler, dåsemad, øl, sprut, 
presenninger, kondomer, lommelygter, 
ghettoblastere, strandstole, liggeun-
derlag, og hvad der ellers skal til for at 
overleve ti dages festival under åben 
himmel. Alle har de forladt deres bløde 
seng og varme brusebad for at deltage 
i det sociale og kulturelle eksperiment, 
som livet på en festival er. 

For de fleste er Roskilde Festival som-
merferiens højdepunkt og et tiltrængt 
afbræk fra hverdagens rutiner. Festiva-
len er et overflødighedshorn af oplevel-
ser og indtryk. Verdens bedste musikere 
leverer store koncertoplevelser til langt 
ud på natten, kunstinstallationer invite-
rer til leg og interaktion, og de utallige 
campingfester fører til nye venskaber. 
Gennem festivalen lades batterierne 
op med cocktails og øko-kaffe, mens 
madboderne fylder de sultne maver med 
eksotiske retter. Og dagen lang vandrer 
publikum i pendulfart mod Roskilde 
by for at proviantere alt godt på dåse – 
ravioli, øl og leverpostej. 

Frivillige skraldemænd
Den konstante tilfredsstillelse af 
100.000 menneskers lyster og behov 
sætter sit tydelige præg på festival-
pladsen. For mens publikum fester 
i teltlejrene og klapper i takt foran 
scenerne, vokser mængden af skrald 
støt. Under sommerens festival blev der 
genereret omkring 600 tons affald. De 

store mængder skrald håndteres hoved-
sageligt af festivalens 25.000 frivillige, 
der løser en lang række arbejdsopgaver 
i minisamfundet før, under og efter 
festivalen. Heraf har ca. 1.000 frivillige 
ansvaret for at håndtere affaldet. Blandt 
andet sorterer de alt pap, glas, metal og 
bioaffald fra de mange madboder.

Publikum gør også en stor indsats i 
forhold til festivalpladsens forskellige 
pantsystemer. I 2010 blev der således 
returneret over 3 millioner øldåser, 
ligesom 97% af alle plastikkrus fandt 
vej tilbage til ølboderne mod pant. På 
campingarealerne halter det dog en del 
mere. Her er det gæsternes ansvar at 
samle skraldet sammen og smide det op 
på de små ladvogne, festivalens frivil-
lige kører gennem teltbyens gader. 

Fra kunder til medspillere
Man skal altså ikke regne med room-
service og rengøring, når man slår sit 
telt op på festivalens campingområde. 
Som festivalgæst har man nemlig et 
medansvar for, at oplevelsen bliver god 
for alle. 
”Vi vil gerne væk fra en ’kundetan-
kegang’”, forklarer festivalens ud-
viklingschef Esben Danielsen. ”Den 
fede festival skabes i fællesskab, og jo 
mere publikum deltager aktivt, jo flere 
ressourcer kan vi flytte over til musik, 
aktiviteter, leg og underholdning.”

Roskilde Festival er anerkendt i hele 
verden for sit stærke musikprogram, 
der hvert år præsenterer en bred vifte 
af store stjerner og nyskabende artister 
inden for rock, elektronica og verdens-
musik. Festivalprogrammet afventes 

altid med stor spænding blandt det de-
dikerede publikum, og det er næsten en 
tradition, at offentliggørelsen af bands 
medfører debat: Hvor er hiphoppen? 
Hvorfor er der ikke mere elektronisk 
musik? Hvorfor er der ikke flere af de 
helt store stjerner på plakaten? Budska-
bet fra festivalledelsen er altså klart. 
Jo mere publikum hjælper til med at få 
logistikken til at glide – blandt andet i 
forhold til håndteringen af skraldet – 
jo mere musik og kunst får festivalen 
mulighed for at præsentere. 
 
Ikke alene vil publikum få endnu mere 
musik for pengene. De vil samtidig med-
virke til at løse en central udfordring på 
festivalen, som de selv har været med 
til at identificere: ”Hvert år er lugtge-
nerne fra affaldet et af publikums helt 
store kritikpunkter. Det er selvfølgelig 
forskelligt fra person til person, hvor 
grænsen går, men vi oplever ikke 
nogen, der synes, det er fedt med af-
fald over det hele. Vi ønsker jo ikke en 
veltrimmet og fisefornem festivalplads, 
men arbejder på et bedre fælles niveau 
for oprydning”, siger Esben Danielsen. 

For at motivere publikum til at tage del 
i oprydningen har festivalen gennem 
årene lanceret forskellige kampagner. 
Heriblandt ”Øl for affald”, hvor man 
fik en kold øl for at indlevere en pose 
skrald. Et tiltag, der var meget popu-
lært blandt gæsterne. Men principielt 
foretrækker festivalen at motivere 
publikum til at tage medansvar uden 
kontant eller læskende belønning. Som 
publikum skal man forstå, at man ikke 
er kunde i en butik, men er en aktiv 
medborger i et alternativt bysamfund. 
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Hver sommer kan Midtsjælland midlertidigt prale af at lægge jord 
til Danmarks femtestørste by. Det sker, når Roskilde Festival samler 
over 100.000 mennesker til Nordeuropas største musikbegivenhed. I 
en periode forvandles den gamle dyrskueplads og de omkringliggen-
de marker til en fuldt funktionel festivalby, der skaber rammerne for 
ti dages fest, flirt og fælles koncertoplevelser. Men hvordan undgår 
arrangørerne, at det hele drukner i skrald? 

Selvom man betaler for at være med, 
forventes det at man bidrager til fælles-
skabet – blandt andet ved at rydde op 
efter sig selv. Festivalen vil til gengæld 
opstille endnu flere skraldespande og 
øge antallet af ladvogne til at opsamle 
skraldet. Men den største belønning 
vil altså være endnu bedre udbud af 
koncerter og fælles oplevelser. 

Med skraldestøvsugere og håndkraft
Især vil det hjælpe, hvis folk tager alt 
det habengut med sig hjem, som de 
slæber ind på pladsen ti dage tidligere. 
Efter en forlænget uge med dårlig søvn 
og rigelige mængder alkohol er mange 
af festivalgæsterne dog så udmattede, 
at de vælger at efterlade alt fra telte og 
pavilloner til soveposer og gummistøv-
ler. Faktisk efterlades så meget, at der 
under oprydningen efter sommerens fe-
stival blev indsamlet 1400 tons skrald. 

Oprydningen tager mange dage og 
starter med, at et hold af frivillige gen-
nemgår de efterladte lejre og indsamler 
brugbare soveposer, liggeunderlag og 
andet, som kan doneres til flygtnin-
gelejre rundt om i verden. Herefter 
ankommer de store ’skraldestøvsugere’, 
som samler affaldet sammen i bunker og 
lægger det i containere. Til sidst samles 
de resterende småting op med hånd-
kraft, så markerne kan gå pæne og rene 
i vinterhi. 

Og mens publikum vender tilbage til 
hverdagen, og Esbjerg genindtager sin 
position som Danmarks femtestørste by, 
går Roskilde Festivals sekretariat i gang 
med at udvikle nye tiltag, så næste års 
festival bliver endnu bedre – og renere. 

MUSIK 
FREMFOR 
SKRALD
Af Mikael Pass
Fotos af Klaus Elmer, Andreas Houmann

 Jo mere publikum deltager aktivt,  
jo flere ressourcer kan vi flytte  
over til musik, aktiviteter,  
leg og underholdning.

hva’ så roskilDe
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Vær med i fællesskabet
På vores Facebook-side kan du dele 
dine oplevelser og fællesskabet med 
andre, der interesserer sig for ved-
varende energi og kultur. Vi drypper 
løbende spørgsmål, artikler og tilbud 
ud i Facebook-strømmen – hvor du kan 
kommentere, diskutere og dele det hele 
med dine venner.  
W facebook.com/culturel.dk

 

CuLTuReL hanDLeKRaFT

STYRK FæLLESSKAbET
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

Der bliver flere og flere fordele ved at være medlem af Culturel. 
På de næste fire sider kan du se de gode bøger og bæredygtige 
julegaver, du kan købe med særlig medlemsrabat - og de spæn-
dende kulturrrangementer, der kan give dig en god, culturel start 
på 2012. 

Spred det gode budskab
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.

Læs hvordan på culturel.dk/tilmelding.

5
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kun for meDlemmer

CuLTuReLLe eVenTS: 
TEATER OG UDSTILLINGER
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1. Udstillingen Skrald  
på Københavns Museum
I anledning af vores temanummer om 
skrald og genbrug, inviterer Cultu-
rel til et eksklusivt arrangement på 
Københavns Museum. Arkæolog og 
museumsinspektør Vivi Lena Andersen 
giver Culturels medlemmer en intro-
duktion til udstillingen ”Skrald”. Så får 
deltagerne en time til selv at udforske 
udstillingen. Og til sidst samles vi til 
en halv times kaffeslabberas, mens vi 
vender vores tanker om udstillingen.
Tid: 7.1. 2012 kl. 11.00-13.00
Pris: Gratis for Culturelmedlemmer med 
ledsagere.
Tilmelding: Senest 4.1. Skriv Køben-
havns Museum i emnefeltet.

2. Kunsthåndværkeraften  
på Roskilde Gasværk
Mød fem kunsthåndværkere på gasvær-
ket, der danner den flotte ramme om 
deres værksteder. Kunsthåndværkerne 
er specialiseret inden for glas, keramik, 
textil og maleri – og Culturels medlem-
mer kan i løbet af aftenen høre om deres 
idégrundlag og arbejdsprocesser. 

Tid: Onsdag d. 8. Februar 2012 kl. 19.00
Pris: 50 kr. for Culturel medlemmer,  
100 kr. for gæster.
Tilmelding: Senest 3.2. Skriv Gasværket 
i emnefeltet.

3. byvandring i København
På med lufferne og det varme tøj. Og 
så af sted på en byvandring gennem 
København, hvor guiden viser os alle de 
små detaljer, man ellers ikke lige lægger 
mærke til, men som vidner om byens 
spændende historie. 
Tid: Onsdag 22.2. 2012 kl. 11.00
Pris: 50 kr. for Culturel medlemmer, 100 
kr. for gæster.
Tilmelding: Senest 17.2. Skriv Byvan-
dring i emnefeltet.

4. bLAM! teateraften med foredrag på 
Teatret Republique på Østerbro
Oplev den fantastiske teaterforestilling 
BLAM!, der mixer stunt, parkour, dans, 
attitude og akrobatik. Opfindsomheden 
er på sit højeste, når fem filmnørder 
udfordrer deres favoritscener fra de 
ledeste actionfilm, piratvideoer og 
youtube-klip. Bagefter kan du møde 

XXXXXXXXXXXX i et eksklusivt fore-
drag for Culturels medlemmer. 
Tid: 25.1. kl. 19.45 – ca. 22.30
Pris: 50 kr. for Culturelmedlemmer,  
100 kr. for gæster.
Tilmelding: Senest 20. 1. Skriv Teater 
Blam i emnefeltet.
 
5. Hamlet på Teatret Republique  
på Østerbro 
Oplev Shakespeares klassiske fortælling 
”Hamlet om prinsen af Danmark” 
– fortolket som et musikalsk billedteater 
i det helt store udtræk med et fascine-
rende band, nycirkus, kæmpedukker og 
fabulerende videoprojektioner.
Tid: d.29.2. kl. 19.45
Pris: 50 kr. for Culturelmedlemmer,  
100 kr. for gæster.
Tilmelding: Senest 24.2. Skriv Teater 
Hamlet i emnefeltet.

2

Tilmelding:
Send dit navn, adresse og 
antal deltagere på mail til 
medlemstilbud@seas-nve.dk.
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CuLTuReLLe JuLegaVeR: 
GODE TILbUD På 7 GODE bØGER 

1. Jakob Vedelsby: Menneskeloven
Carl Bernstein er jurist og arbejder som 
diplomat i Udenrigsministeriet – et ky-
nisk miljø, hvor fejl straffes nådesløst. 
Normalpris kr. 249,- 
Cultureltilbudkr. 199,- spar 50,-  
Bestil på culturelshop.dk/36

2. Gyrdir Eliasson: Mellem Træerne 
Vinder af NORDISK RÅDS LITTERA-
TURPRIS 2011
47 små, kuldslåede, nordiske noveller 
af høj, international kvalitet og fulde af 
kulsort humor. 
Normalpris kr. 249,- 
Cultureltilbud 199,- spar 50,-  
Bestil på culturelshop.dk/37

3. Ide Hejlskov: Pårørende Efterlyses 
Kafka-agtig konspirationsteori, be-
tændte følelser og en skæv kærligheds-
historie udgør en skæv kritik af vores 
politiske virkelighed med omsiggri-

bende overvågning og kontrol. 
Normalpris kr. 198,-
Cultureltilbud kr. 158, 00 spar 40,-
Bestil på culturelshop.dk/38

4. Trine Andersen: Det ved vi ikke 
endnu
8 psykologiske og sociale samtidsskil-
dringer om tilfældige møder, seksualitet 
og meningen med livet. 
Normalpris kr. 179,- 
Cultureltilbud kr. 139,- spar 40,-
Bestil på culturelshop.dk/39

5. Jo Hermann: Kejserens Klarsyn 
Domitian er kejser over det mægtige 
Romerrige, men han ved ikke længere, 
om han kender sandheden om sit rige, 
eller om hans rådgivere fører ham bag 
lyset. 
Normalpris kr. 249,95
Cultureltilbud kr. 199,- spar 50,95 

Bestil på culturelshop.dk/40

6. Naja Marie Aidt: bavian – Noveller
Vinder af Nordisk Råds Litteraturpris 
2008.
15. noveller om det moderne liv med al 
dens velstand, individualisme, stress, 
kedsomhed, drømme, utroskab, hverda-
ge og delebørn og om hvor lidt der skal 
til, før den indre bavian stikker næsen 
frem under det civiliserede menneskes 
velplejede ansigt. 
Paperback normalpris kr. 99,-
Cultureltilbud kr. 79,-spar 20,-  
Bestil på culturelshop.dk/41

7. Søren Ulrik Thomsen og Jokum 
Rhode: København Con Amore
En mosaik af 300 farvefotos og tekster 
om byen, dens forandring, de for-
svundne steder og alt det, der er ved at 
forsvinde. 
Normalpris kr. 299,-
Cultureltilbud kr. 220,- spar 79,- 
Bestil på culturelshop.dk/42
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Culturel har plukket 7 gode – og meget forskellige – bøger, der vil 
gøre sig godt under juletræet. Bestil dem med medlemsrabat på 
culturel.dk – og få dem sendt lige til døren.
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CuLTuReLLe JuLegaVeR: 
GODE TILbUD På 7 GODE bØGER 

Nærkontakt med forfatterne, når det 
passer dig
Husk, at du på Culturels hjemmeside al-
tid kan høre aktuelle danske forfattere 
læse højt af deres seneste bøger. Lige nu 
ligger der 11 små fortællinger. Find dem 
på culturel.dk.

Tag i boghandelen på Culturel.dk 
Culturels boghandel på culturel.dk er 
altid sprængfyldt af bøger inden for en-
hver genre. Når du har fundet og bestilt 
den helt rigtige, sender vi den hjem til 
dig med posten. Nemmere bliver det 
ikke at holde sig på forkant.

Gratis billetter til alle medlemmer
Hvert år får alle medlemmer af Culturel 
gratis adgang til Bogforum. Vi håber, at 
mange af jer havde lejlighed til at kigge 
forbi – og vi glæder os til at se igen til 
næste år, hvor bogmessen for første 
gang foregår i Bella Centeret. 

Johannes
Møllehave

Jan Guillou

CuLTuReL SiDen SiDST: 
GØR NOGET FOR LITTERATUREN
Culturels stand ved balkonscenen var som altid Bogforums samlingspunkt

Hos Culturel elsker vi bøger. Derfor er Bogmessen i Forum et af årets store højdepunkter, og vi 
glæder os altid til alle forfatterne kigger forbi vores stand for at fortælle om deres væker og sig-
nere deres nyeste bøger. I samarbejde med forlagene People’s Press, Informations Forlag, Modtryk, 
Tiderne Skifter og Bindslev stod Culturel i år for afviklingen af de 40 forfatterforedrag.  som foregår 
på Balkonscenen igennem weekenden. I år havde vi blandt mange andre besøg af Einar Már Gud-
mondsson, Jo Nesbø, Karin Alvtegen Jan Guillou, Johannes Møllehave og Rune T. Kidde.

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

www.bogforum.dk 

 bogforum
                     2011
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1. bakke i sortlakeret mangotræ 
Designet af Alfredo Häberli.
Normalpris: kr. 500,-
Pris for Culturel-medlemmer: XXXX
Bestil på Culturel.dk/XX

2. barstol i mærkbejdset fsc-gokendt 
træ med sæde i italiensk læder
Designet af Peter Bundgaard  
og Signe Bindslev. 
Normalpris: kr. 4998,-  
Pris for Culturel-medlemmer XXXX
Bestil på Culturel.dk/XX

3. Skærebræt i karboniseret bambus 
Designet af Jakob Wagner.
Normalpris: kr. 150,-
Pris for Culturel-medlemmer XXXX
Bestil på Culturel.dk/XX

4. Pendel i bæredygtigt, genbrugs-
aluminium 
Designet af Peter Bundgaard  
og Signe Bindslev.
Normalpris: kr. 2800,-
Pris for Culturel-medlemmer XXXX
Bestil på Culturel.dk/XX

5. bordlampe i tidløst 
Design af Todd Bacher. 
Normalpris: kr. 3960,-
Pris for Culturel-medlemmer XXXX
Bestil på Culturel.dk/XX

6. Sort bakkebord i sortlakeret 
mangotræ 
Designet af Ayush Kasliwal. 
Normalpris: kr. 2200,- 
Pris for Culturel-medlemmer XXXX
Bestil på Culturel.dk/XX
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I anledning af julen tilbyder Culturel i samarbejde med den 
prisvindende danske designvirksomhed Mater 6 lækre julegaver. 
Der er noget for enhver pengepung – men fælles for alle 6 julega-
ver er, at de er produceret med respekt for miljøet, træsorterne, 
arbejdsmetoderne og menneskene bag.  

Som Culturel-medlem får du 25% på alle produkterne,  
hvis du bestiller dem på Culturel.dk

Nogle tager æren for 
et grønnere Danmark. 
Andre tager ansvaret.

Prøv gratis i 3 måneder
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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   
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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.


