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*
Jeg var gæstelærer hos Tvær-GK første gang i november og december 
sidste år. Jeg vidste ærligt talt ikke meget om, hvad skolen gik ud på. Ikke 
meget andet end at det var et forsøg på at lave en kunstuddannelse, der 
inkluderede flere kunstneriske medier. At der var 7-8 elever, og at vi skulle 
mødes på Kulturskolen i Esbjerg kl. 17.

På toget genlæste jeg noget af Thomas de Quinceys lidt ubehjælpsomme 
autobiografi, En opiumsdrankers bekendelser. Blandt andet passagen hvor 
han beskriver, hvordan han, syg og stærkt påvirket af opium udskrevet på 
recept – stadig forsøgte at opretholde sit sædvanlige sociale liv i London.

På vej hjem fra teateret kan han pludselig ikke genkende de gader, han 
ellers har gået så mange gange før. I sin iver efter at finde en smutvej 
igennem Londons indviklede vejsystem bliver han en opdagelsesrejsende 
i mere eller mindre imaginære områder, som fører ham igennem ukendte 
egne og fremmede menneskers køkkener. “Rene sfinksgåder af gamle gader 
uden synlig udgang” kalder han de steder, han kommer til. Komplet forvirret 
rejser han igennem stræder og gyder uden navne eller betegnelser og ender 
alligevel, på en eller anden måde, hjemme i sin seng.

Jeg kiggede ud af vinduet og så Jylland, der hastigt fladede ud i det 
tiltagende mørke. Jeg tænkte, at den slags rejser ikke længere er mulige. 
At der ikke findes nogle “terræ inkognitæ”, ingen ukendte områder. Og da 
slet ikke i Danmark, hvor hver kvadratcentimeter er kortlagt, og hvor vi har 
regulativer for snart set hvad som helst. 

Og så alligevel, for de Quinceys lille eventyr viser vel, at der selv i det ellers 
kendte, venter uløselige gåder, hvis man bare retter blikket den rigtige (eller 
forkerte) vej.

Da jeg ankom til Esbjerg, var det blevet mørkt. En ubønhørlig novembervind 
mindede mig om, at det her ikke kun var endestationen på togstrækningen 
men også fastlandets afslutning. Det var næsten, som om jeg kunne se 
Atlanterhavet rejse sig i mørket bag den oplyste megahavn.



*
Jeg havde forberedt et tre timers langt power point-show med kunsthistoriske 
referencer og teoretiske udredninger om observation som kunstnerisk 
metode. Om at se eller ikke at se. Om at bruge sine omgivelser som 
laboratorium. Efter et par timer begyndte jeg at fornemme en uro brede sig i 
lokalet. Klokken var snart otte. Jeg var i virkeligheden kun halvvejs igennem 
det kronologiske billedshow, og havde lige talt mig varm. Den gik ikke. 
Der var noget selvmodsigende ved at tale om at kigge på verden. Via en 
projektion i et klasselokale.

Efter den aften gik vi en hel del. Vi gik på må og få i Esbjergs vinkelrette 
vejsystem. Vi fulgte en cirkel tegnet ovenpå et kort over byen. Vi skød 
genveje igennem baggårde, og vi endte nede i havnens transitområder. Vi 
gik i regn og blæst. I supermarkeder, i parker, i parcelhuskvarterer. Vi gik ind i 
et oplyst juletræ, vi krydsede en kirkegård, og vi hang ud i et shoppingcenter.

Undervejs talte vi om demonstrationerne i Hong Kong. Om julepynt. Om 
at plante skove, om regnen, om byplanlægning og de fremmedartede 
legepladsøer, som var dukket op på gågaden. Nogle sakkede bagud. Andre 
gik i forvejen. Én samlede hjulkapsler, en anden forvildede sig ud på en 
skøjtebane.

Filmen Slacker fra 1991 åbner med en lang scene, hvor man ser en ung 
mand sidde og sove i en bus. I næste scene står den unge mand (som i 
øvrigt spilles af filmens instruktør, Richard Linklater) af bussen og prajer en 
taxi. Der klippes, og vi ser taxichaufføren igennem forruden. På bagsædet 
sidder den unge mand og fortæller entusiastisk om en drøm, han havde på 
bussen. I drømmen læser han en bog, han selv har skrevet. Det, han læser, 
bliver til virkelighed i drømmen. Han siger, “hver tanke, du gør dig, skaber 
sin egen virkelighed”. Virkeligheden forgrener sig i parallelle forløb, alt efter 
hvilke valg du foretager. Alt efter hvilken vej du vælger. En drøm er et glimt 
af de parallelle liv, der er udsprunget af de potentielle valg og retninger, du 
kunne have gået. Den unge mand stiger af taxien, kameraet panorerer ned 
ad gaden, et trafikuheld, tilfældige forbipasserende, en dialog, en ny bil kører 
ind i billedet, kameraet følger med, en mand stiger ud, vi følger ham op i sit 
hus. Derfra forgrener filmen sig i mere eller mindre ligegyldige seancer, som 
ikke har anden sammenhæng, end at personernes veje krydses. Den unge 
mand fra begyndelsen ser vi ikke igen, og vi finder aldrig ud af, hvad han 
skulle. Muligvis vidste han det heller ikke selv, for de fleste personer i filmen 

“slacker”: hænger ud, går ture, taler; foretager sig formålsløse ting som at 
læse i bøger, høre musik og diskutere politik.

*
Vi gik bare, og jeg var nok lidt bekymret for, om “det gav mening”; om der var 
kød nok på.. Skulle jeg ikke sige noget? Skulle vi ikke lave noget?

Men selvfølgelig gik vi ikke bare. Imens vi gik, så, lyttede og mærkede 
vi. Vi læste vores omgivelser og dannede et fælles sprog, som vævede 
brudstykker sammen: spredte observationer blev til en fælles erfaring; fælles 
erfaring udkrystalliseredes til individuelle oplevelser.

En aften fik vi en historisk byvandring af Lars Hyldahl Brockhoff fra Esbjerg 
Byhistoriske Arkiv. Han viste os rundt i de samme gader, som vi havde 
krydset på må og få i ugerne forinden. Vi lærte om Esbjergs korte men sære 
historie. Om nybyggerne, der tegnede vejene op på en bar mark. Om byens 
eksplosive tilvækst, byparkens skiftende rolle som perifært tilholdsted, og om 
den historicistiske arkitekt C.H. Clausen, der tegnede et væld af bygninger 
i Esbjerg omkring århundredskiftet. Efter sigende rejse Clausen aldrig ud af 
landet, men han ejede et billedkatalog over historiske bygninger i Europa, 
og med hjælp fra det kopierede han tyske borge, italienske rådhuse og 
alpelignende jugendhytter. Uden omsvøb befolkede han Esbjerg med sine 
omhyggelige efterligninger fra en fremmed verden… en slags fantasier om 
en fremtid i forhistorien, som er med til at give byen det sceniske præg, den 
har i dag.

Uden tradition, intet eksperiment, skriver Per Højholt et sted. Eller noget i 
den stil. Ikke-viden igennem viden, skriver George Bataille et andet sted. At 
lære og aflære er en konstant proces, ligesom det er en konstant proces at 
se, danne sig erfaring, betvivle sin erfaring og starte forfra. 

At observere er i grunden noget meget banalt. På sin vis gør vi det alle 
sammen altid, men man kan også træne sig i at observere, i at omsætte 
sine observationer til erfaringer, i at kvalificere sine observationer og blive 
bedre til at observere, hvilket både vil sige at være åben overfor de indtryk, 
man får, og bevidst om sine egne forudindtagede forestillinger om det, man 
observerer – eller den måde man observerer på.



Man kan ikke “viske tavlen ren”, aldrig 100 procent – og spørgsmålet 
er også, om det er ønskeligt overhovedet. Men man kan blive bevidst 
om de strukturerer, man erfarer igennem: Lige fra det sprog, vi deler og 
omsætter til tanker; den billedverden vi skaber vores drømme igennem; de 
historiske lag som har dannet vores landskab; de ideologier som ligger til 
grund for indretningen af vores samfund; den tekniske historie som vores 
erfaringsredskaber er rundet af.

Ved at vekselvirke imellem en bevidstliggørelse af de lag, hvorigennem vi 
møder verden, og en forført forvildelse (der glemmer alt, hvad den har lært 
a la de Quincys opdagelsesrejse i sin egen hjemby), kan vi observere mere 
kvalificeret og omsætte observationerne til fælles erfaringer. 

Og her kommer sproget ind i billedet igen: Sproget er en forudsætning for, at 
vi kan dele vores observationer, diskutere dem og drage erfaringer af dem. 
Og kunst er sådan et sprog: Et sprog man kan udtrykke sig med, og samtidig 
et sprog som altid har “sig selv in mente”, dvs. indeholder sin egen kritik, 
sin egen granskning, sin egen undersøgelse. Så længe “kunstens sprog” er 
rastløst og selvkritisk, er det også egnet til at omsætte vores observationer til 
en (kritisk og rastløs) fælles erfaring.

*
I værket Washing/Tracks/Maintenance: Outside fra 1973 vaskede Ulrike 
Laderman Ukeles trapperne til Wadsworth Atheneum Museum i Hartford, 
USA. Hver dag i 8 timer skrubbede og skurede hun trappen og fortorvet 
udenfor museet. Som kunstner bedrev hun både undersøgelse og 
reenactede et arbejde, som bliver udført af rengøringspersonale hver dag 
over hele kloden. Hun brugte “kunstsituationen” – det at hun var kunstner, 
som skulle udstille på museet – til at undersøge med sin egen krop og 
skabe opmærksomhed om et arbejde, der ellers undslipper de flestes 
opmærksomhed: Vedligeholdelsen af vores omgivelser.

Ukeles kalder sin kunst for maintenance art – vedligeholdelseskunst – og 
når hun gentager og fremhæver sædvanlige, undseelige handlinger – som 
at vaske trapper eller afhente skrald – benytter hun via billedkunsten et 
symbolsk sprog og knytter det til reelle handlinger, som taler direkte ind i 
politiske og sociale strukturer. Man kan også sige, at hun, på baggrund af 
undersøgelser af de strukturerer som omgiver os, bruger omverden som sin 

scene og værktøj. Det er de logikker og ideologier, der allerede er tilstede i 
omverden, som dikterer værkets udførelse.

En sådan måde at arbejde på kan munde ud i alle mulige værker. En sådan 
måde at arbejde på har ikke noget specifikt medie eller nogen bestemt 
måde at blive udført på. Omverden er laboratoriet, et undersøgelsesområde. 
Værktøjet er kunstens symbolske billedsprog: en handling kan blive til et 
billede, som får merbetydning i kraft af, at det bliver iscenesat som kunst.

*
Anden gang jeg skulle undervise hos Tvær-GK var i april i år. Foråret var 
åbnet op, landet var lukket ned. Fornemmelsen af surrealisme var ikke til at 
tage fejl af.

Vi startede ud med tre forsøg, der hver havde cirka en uges varighed. 
    I første forsøg skulle eleverne hver især foretage en vandring, og i løbet 
af den vandring skulle de observere ting, objekter, forhold, billeder eller 
lignende, som kunne inddeles i kategorier. De skulle anføre tid og sted for 
deres ture, og de skulle dokumentere deres observationer.
    I andet forsøg skulle de lave en guide til et sted eller område. Guiden 
skulle være baseret på en undersøgelse af det udvalgte områdes specifikke 
karakter; dets historie, ejerskabsforhold, placering mm.
    Og i tredie og sidste forsøg skulle eleverne interagere med deres 
omgivelser. De skulle foretage en handling på et sted, og handlingen 
skulle på en eller anden måde udspringe af - eller gå i dialog med – en 
undersøgelse af det specifikke sted.

Ud af de her tre (i grunden ret banale) forsøgsopstillinger kom der 24 
komplekse og forskelligartede værker, som byggede på engagerede og 
kritiske undersøgelser af vidt forskellige steder eller områder. Og som i de 
andre værker, forsøg og undersøgelser, man kan se på denne hjemmeside, 
skifter værktøjet (de medier og materialer) der bliver brugt i værkerne: Alt fra 
lydoptagelser, tegninger, performances, musikkompositioner, maleri, video, 
skulptur, poesi og regulær tekst bliver taget i brug, eksperimenteret og leget 
med.

For, som jeg også hurtigt oplevede under mit første besøg i Esbjerg, så var 
der en selvfølgelighed – ja jeg vil næsten sige naturlighed – for eleverne på



Tvær-GK i springe fra det ene medie til det næste. I at inkludere 
undersøgelsen af et værktøjs virkemåde og effekt i undersøgelsen af et givet 
emne.

Det handler om at være kritisk overfor de sammenhænge, man indgår i. 
At undersøge landskabet, samfundet, rummene og de værktøjer, man 
undersøger med. Også kunstrummet. Også skolen. Det handler om at 
spørge ind til, hvordan vores omgivelser er sat sammen og ikke bare, "gøre 
som man plejer".

Skille ad, sætte sammen. Skille ad, sætte sammen. Skille ad, sætte 
sammen.

*
Er Tvær-GK en skole? Ja det er det jo. Der er elever, lærere, mødetider, 
opgaver, et lokale osv. Med andre ord: Der er autoriteter, rammer og 
forpligtelser; historie, tradition og normer.

Men måske er Tvær-GK først og fremmest et rum, som er defineret af det 
arbejde og de samtaler, der finder sted dér.

Ved at insistere på at resultatet altid er ukendt – eller at resultatet aldrig helt 
indfinder sig – bliver det forsøget i sig selv, der er det væsentligste. Ikke alt 
er et forsøg, og ikke alle forsøg er lige gode, men forsøget kan som sådan 
ikke mislykkes, når det ikke er resultatet, der er vigtigt. I den forstand er 
forsøget-i-sig-selv formålsløst, retningsløst, nogle gange forvirrende eller 
totalt meningsløst.
 
Næsten overflødigt at sige: Det er via de her retningsløse forsøg, vi kan 
drage ny erfaring – eller rende ind i nye, uopdagede terræner. Det er altså 
her, den enkeltes vildfarelser bliver betydningsfulde: Ved at følge hinandens 
forsøg – mislykkede eller ej – lærer vi af hinanden og bliver klogere … eller 
ej.

Det er nu knap otte måneder siden, jeg tog toget til Esbjerg uden helt at vide, 
hvad det var, jeg gik ind til. Nu regner det ikke mere. Det føles tværtimod, 
som om solen har skinnet fra en flad, blå himmel siden engang i april. En 
mærkelig søndag uden ende. Et tomt rum, og knap nok det.

Otte måneder, men jeg er ikke blevet meget klogere på, præcist hvad 
Tvær-GK er, andet end et rum som faciliterer et forsøg. Et forsøg i ordets 
egentlige forstand: Der bliver søgt, skuet, anet; der kommer ting til syne, og 
de forsvinder. igen; man rejser ud, og man vender tilbage til rummet med nye 
erfaringer. Men den endelige konklusion lader vente på sig. 
    
Lidt … endnu.


