
STINE NØRGAARD LYKKEBO

O
vergangsritualet er det 

samme hvert år. Seks 

år på Det Kongelige 

Danske Kunstakade-

mis utraditionelle sko-

lebænk markeres med 

en otte timer lang 

åbningsfest og en 

måneds udstilling. Og 

dermed står 25 unge kunstnere klar til at træde 

ud på virkelighedens kunstscene, som ikke er 

et helt ukompliceret sted at færdes. For lykke-

des det dem at etablere sig som kunstnere? Er 

der plads i verden til alle 25 nye kunstnerska-

ber? De spørgsmål runger altid lidt usikkert 

under de høje lofter på Charlottenborg Slot.

På de årlige afgangsudstillinger kan man gøre 

sig sine egne konklusioner. I år er det folkene 

bag den stockholmske kunstinstitution Index, 

som kuraterer Afgang – det vil sige sammen-

sætter og sætter ord på den lidt besværlige stør-

relse, en afgangsudstilling unægtelig altid er. Et 

par timer inden den officielle åbning viste kura-

torteamet pressen rundt og erklærede sig til-

fredse med resultatet. For dem har det hele hand-

let om at lytte. Lytte og føre lange samtaler med 

alle 25 kunstnere. »Gruppen af kunstnere er 

meget divers, men det, de har tilfælles, er tiden, 

de har delt med hinanden. Og denne tid skri-

ves nu i realtid,« forklarede kurator Isabella Tjä-

der.

UDSTILLINGEN TAGER DOG sin begyndelse i 

historisk tid. Ved indgangspartiet må et tungt 

og smukt dørgardin af Samara Sallam forceres 

for at entrere kunsthallen. Ranker af donutfor-

mede perler hænger ned og bevæger sig lege-

sygt, når nogen passerer forbi. Men indenfor, 

på trappen op til udstillingen, må man nedtrykt 

konstatere, at værket handler om triste histori-

ske hændelser: 1945, da tusindvis af tyske flygt-

ninge i Danmark blev nægtet mad og døde af 

sult og sygdom; 1948, da Samara Sallams egen 

familie måtte flygte til Syrien fra Palæstina; og 

Sallams egen tid som palæstinensisk flygtning 

og nu som statsløs i Danmark. Gardinets per-

ler er fremstillet af basisingredienserne til brød, 

og som denne livgivende portal skal de minde 

os om fortiden, men så sandelig også om nuti-

dens flygtningekriser. Hvem er inde, og hvem 

er ude?

I samme spor følger Niels Christensens min-

dre æstetiske værk: 70 pixelerede fotografier af 

varebiler, affotograferet ved en voldsomt ind-

hegnet port ind til Udlændingecenter Ellebæk 

i Nordsjælland. På lang afstand har Christen-

sen med telelinse dokumenteret den trafik, som 

går ind og ud af det tillukkede udrejsecenter, og 

Tiden til 
deling
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SIGNE WULFF

J
eg har mange svagheder eller faibler, som man kalder 

det på fransk, hvorved ens forkærlighed for selv de 

særeste objekter får et skær af romantik og glamour. En 

af mine faibler er min samling af gamle menukort, indkøbt 

på franske loppemarkeder. I år har jeg været så heldig at 

have hyppig gang i en lille parisisk loftslejlighed på ottende 

sal med frit udsyn til Eiffeltårnet, og derfor var det også en 

særlig fornøjelse, da jeg for nylig i en loppemarkedsbod med 

manuskripter og diverse tryksager fandt et flot menukort 

med »La Tour Eiffel« skrevet hen over i røde versaler. Kortet 

er fra 1949 og smukt illustreret med en scene fra restauran-

tens fortov med markise og Eiffeltårn knejsende i baggrun-

den. I forgrunden sidder et par og drikker en drink. Den 

sort-hvidklædte tjener er på 

vej med deres mad på en 

bakke hævet over skulderen. 

Hun er i flæsekjole, netstrøm-

per og hat med fjer og 

rygende på en lang cigaret. 

For hendes højhælede sko 

sidder en lille spaniel-lig-

nende hund. Hendes ledsager 

er i butterfly og jakkesæt og 

med moustache og hår i rette 

folder.

Der er ikke noget bedre end 

et gammelt menukort, hvor 

retterne er nedfældet med 

blæk i hånden og står i fejende 

flot skråskrift på det gulnede papir. Telefonnumrene har få 

cifre og vinenes priser ligeså. Hvem der bare, ligesom i 1949, 

kunne få en flaske Clos de Vougeot til fire franc. En rødvin, 

der nu ses på vinkortene i selskab med horribelt mange nul-

ler.

Jeg kan allerbedste lide de kort, hvor hidsige udstregnin-

ger af en udsolgt hovedret eller ændrede priser får menu-

kortet til at virke vibrerende levende. Hvorfor løb de tør for 

rød multe med beurre maître d’hôtel lige den dag? Der må 

hellere end gerne være flossede hjørner og fedtpletter, så 

man kan konstatere, de har været i brug. Så ser jeg små film 

for mit indre øje af belle époque-interiører med slidte klin-

ker på gulvet, høje træpaneler, blankpoleret zinkdisk, borde 

og stole okkuperet af spisende, gestikulerende karakterer. 

Klirrende bestik og klang af glas, som mødes. Der hænger 

cigaretrøg i lokalet som tågede, porøse slør, og ovre ved vin-

duet sidder Ernest Hemingway bøjet over sin notesbog. 

Måske er det den dag, han har fået penge for en artikel og 

har råd til at drikke øl og spise kartofler med olivenolie, 

sådan som han beskriver det i A Moveable Feast.

DENNE KARTOFFELKLASSIKER – pommes à l’huile – står 

på flere af mine gamle menukort. Retten, som består af kogte 

kartofler med olivenolie, finthakket skalotteløg, salt, peber 

og lidt vinaigre, er et studie i »less is more«. Den minder en 

om, at selv de simpleste serveringer kan være et festmåltid, 

hvis råvarerne er gode, og man behandler dem korrekt. I 

den kategori hører også grønne bønner eller aspargestoppe 

vendt i smør og œufs mayonnaise – en ret, man stadig finder 

mange steder på franske bistroer, og som jeg altid bestiller. 

Ganske enkelt hårdkogte æg med mayo. Lyder måske kede-

ligt, men ikke når æggene er friske, og mayoen hjemmerørt, 

skulle jeg hilse at sige. Prøv selv. Det er afgørende, at æggene 

er af virkelig god kvalitet, ellers kan det faktisk være lige 

meget. Beregn et eller to pr. person som forret, kog dem, og 

server med mayonnaise med et kækt lille touch dijonsennep. 

Hvis De ligesom jeg har mange bitre erfaringer med skilt 

mayonnaise, så gør sådan her: Grib en stavblender, tag et 

højt glas, og kom to æggeblommer, en teskefuld dijonsen-

nep, en teskefuld hvidvinseddike, en halv teskefuld salt og 

halvanden deciliter smagsneutral olie ned i glasset. Blend 

nu hele herligheden. Det tager ikke mange sekunder, før det 

er blevet til den flotteste, silkebløde mayo. Smag til, og find 

små fine blade af romainesalat frem til at akkompagnere 

æggene. Eller en sprød radise, skåret i kvarte, stadig med 

top for æstetikken.

En anden ret, der får mit mundvand til at melde sig, når 

jeg bladrer gennem mine menukort, er suppen potage St. 
Germain. En nem, men meget elegant ærtesuppe, som kan 

laves med frosne ærter, men som lige om lidt skal laves med 

de friskbælgede af slagsen. Tag to små skalotteløg, skær dem 

i tynde skiver, og steg dem klare (ikke brune) i to skefulde 

smør. Kom en liter hønsefond i gryden sammen med en stor 

kartoffel i tern. Lad den koge mør, og tilsæt så 500 g ærter. 

Skal det være rigtig classique, smider man også lige en 

håndfuld salat i her, eksempelvis hjertesalat eller romaine i 

mindre stykker. Salat og ærter skal kun lige varmes igen-

nem. Giv dem ikke mere end to minutter. Nu blendes sup-

pen blank og glat (her har vi stavblenderen igen) og smages 

til med salt og peber, lidt fløde eller cremefraiche. Lav hjem-

melavede croutoner til, og pynt med kørvel eller syre, brønd-

karse eller lidt mynte for ekstra friskhed.

På mit kort fra restaurant Pavillon Henri IV fra 1929 står 

der »Thé dansant pendant la saison«. Thé dansant – »dan-

sende te« direkte oversat – var et almindeligt fænomen i 

1920erne og 30erne, hvor dansere underholdt et tedrik-

kende publikum. Dansende te. Hvor poetisk. Det må blive 

desserten.

PA R I S  PÅ M E N U E N

S E R V E R E T

NEMT . Selv 

de simpleste 

serveringer kan 

være et festmåltid, 

hvis råvarerne 

er gode, og man 

behandler dem 

korrekt.

BO GREEN JENSEN

De forbandede år 2. Instr.: Anders Refn. 

Manus: Anders Refn, Flemming Quist Møller. 

Foto: Morten Søborg. 152 min. DK 2022. 130 

biografer landet over.

V
eteranen Anders Refn (f. 1944) fik 

et sent og velfortjent comeback 

som instruktør, da De forbandede 
år (2020) blev en succes. Filmen sluttede 

brat på et sted, hvor alle plotlinjer stod 

åbne. Universet var sat op, så at sige. Det 

ville være ubærligt, hvis vi aldrig så, hvor-

dan det videre gik familien Skov.

Toeren tager historien op og gør den 

færdig. I udlandet hedder de to film hen-

holdsvis Into the Darkness og Out of the 
Darkness. Det er betegnende titler. De for-
bandede år skildrer begyndelsen og slut-

ningen på krigen, men egentlig ikke hver-

dagen inde i midten. Den har været der 

og er blevet vane, da anden del går i gang. 

Alt føles velkendt. Vi har jo set så mange 

andre film.

Første del viste, hvordan Besættelsen 

kom og tog borgerskabet på sengen – bog-

staveligt for Karl og Eva Skov (Jesper Chri-

stensen og Bodil Jørgensen), som skulle 

fejre deres sølvbryllup den 9. april. Anden 

del slutter på et sted, hvor det står klart, 

at Befrielsen ikke bliver præget af tilgi-

velse, forsoning og fremsyn. For så vidt er 

alting atter oppe i luften.

Det er solid og håndfast historieskriv-

ning, som prioriterer en traditionel rea-

lisme. Der er flere måder at betragte De 
forbandede år 2 på. For det første er man 

spændt på at se, hvordan de forskellige 

skæbner udarter. Det skal man være i histo-

risk fiktion. Det betyder, at første krav i 

kontrakten er opfyldt.

På et overordnet niveau kan man under-

søge, hvordan fiktionen forholder sig til 

det historiske grundstof. Hver generation 

har sin egen synsvinkel. Ingen forventer 

total præcision. Tværtimod. Vi kræver 

akkuratesse i dokumentaren. Spillefilmen 

er et partsindlæg med licens til at digte og 

efterjustere.

REFNS FILM LUKKER den seneste cyklus 

af danske fiktionsfilm fra krigsårene. Det 

gør den sammen med en anden fortsæt-

telse, Hvidstengruppen II – De efterladte 

(2021), hvor Bodil Jørgensen også er castet 

centralt, fordi hun har det rette, tidstypiske 

look. Prisen for dét går i Refns film til Allan 

Olsen, der som stikkeren Arne Nordborg 

har den rigtige rødmossethed. Han træder 

fuldt færdig ud af onklernes tid med en anlø-

ben patina af snaps og fynsk cigar.

Hvidstengruppen II har en klar idé om 

at følge de overlevende kvinder fra grup-

pen til de samme tyske fængsler, hvor kom-

munisten Liva (Kathrine Thorborg Johan-

sen) i Refns film bliver sendt ned. Des-

værre udarter historien til noget, der ligner 

torturpornografi. Det er næsten som Ilse 
– Hunulven fra SS på dansk.

Anne-Grethe Bjarup Riis instruerede 
Hvidsten Gruppen – nogle må dø for at 

andre kan leve i 2012, for øvrigt med Anders 

Refn som »teknisk instruktør«. Da havde 

Ole Christian Madsen gødet jorden med 

den handlingsmættede Flammen & Citro-
nen (2008). For Madsen og medforfatte-

ren Lars K. Andersen var det vigtigt at 

nuancere de patetiske heltebilleder fra 

Bodil Ipsen og Lau Lauritzens De røde enge 

(1945) og Johan Jacobsens Den usynlige 
hær (1945).

De ville samtidig vitalisere den anstæn-

dige spænding i Søren Kragh-Jacobsens 

Drengene fra Sankt Petri (1991) og Morten 

Henriksens De nøgne træer (1991), som var 

forrige generations heltebilleder. I Flam-
men & Citronen fremstår sabotørerne som 

neurotisk drevne mænd med personlige 

fejl og private motiver. Idealismen kom-

mer langt nede på listen.

Madsen var interesseret i, hvordan hans 

egen generation ville reagere. Det har gene-

relt været drivkraften i de film, der er pro-

Regnskabets time

BEFRIELSESBILLEDER . De seneste film om besættelsestiden har flere nuancer og nye værdier.  

Alle forstår, at historien er vigtig.

REALTID . Det er nærmest heldigt, at 

verden er så indviklet for tiden. Den 

kalder på en kompleks skildring, og sådan 

en er afgangsudstillingen på Kunsthal 

Charlottenborg leveringsdygtig i.

PR-FOTO: SCANBOX ENTERTAINMENT

Søren K. Rye har 

fremstillet sin 

kunstnerkollega 

Sara Sjölin i voks. 

Ved ferniseringen 

optrådte Sjölin og 

skulpturen som duo. 

Fotos: David 

Sjternholm
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duceret ved 80-året. Roni Ezra reviderede 

myten om passiv modstand i 9. april (2015). 

Martin Zandvliet beskrev i Under sandet 
(2015), hvordan tyske krigsfanger blev 

behandlet. Nicolo Donatos Fuglene over 
sundet (2016) gør klart, at transporten var 

en lukrativ forretning for de gode fiskere, 

der sejlede danske jøder til Sverige.

Christina Rosendahl kastede et olym-

pisk blik på den diplomatiske scene i Vores 
mand i Amerika (2020). Ulrich Thomsen 

havde rollen som Henrik Kauffmann, den 

danske ambassadør, der gik enegang for 

at markere Danmarks status som allieret. 

For Rosendahl var Kauffmann en helt i sit 

professionelle virke, men noget andet som 

privatperson. Det var en ny vinkel på den 

lille historie, som blev vristet fri af den store. 

Rosendahl følte sig ikke forpligtet på en 

objektiv sandhed om, »hvordan det var«.

I samme frie ånd er Ole Bornedals Skyg-
gen i mit øje (2021) en nøjagtig fortælling 

om barndom i krigstid. Bombningen af 

Den Franske Skole er både en tragisk fejl 

og et hændeligt uheld. Her er en usand-

synlig forelskelse mellem en nonne og en 

hipomand. Og måske den bedste skildring 

af, hvordan krigen var for danske børn.

FORMENTLIG FØLGER NU en pause, før 

det om ti år atter er tid. Det er ikke, fordi 

historien er færdig – det er den aldrig (uan-

set hvad Francis Fukuyama så siger). Men 

for generationen, som er midaldrende og 

bliver ældre nu, er positionerne trukket 

op. Der er ingen grund til at sige det samme 

igen.

Der mangler stadig en stor film (eller tv-

føljeton), som fortæller om de russiske 

bombardementer på Bornholm og øens 

år med besættelsestropper. Den savner 

jeg, fordi min mor (på 86) var skolebarn i 

Rønne, da russerne kom. Sådan er der altid 

flere historier i historien. Dén om »tysker-

tøserne« mangler. Dén, som skildrer, hvad 

Jørgen Gustava Brandt kaldte »den geni-

ale monotoni« for de unge, som bare var 

unge. Måske endda historien, som vover 

at skildre en dansk nazist med indlevelse.

Det vidner om styrken i Refns fortælling, 

at den faktisk har konturerne af de histo-

rier med. Af samme grund bliver familien 

Skov nok mere splittet, end det var reglen. 

Her er den et katalog over moralske og ide-

ologiske ståsteder. Michael (Gustav Dye-

kjær Giese) er soldaten, der slutter sig til 

Frikorps Danmark. Helene (Sara Viktoria 

Bjerregaard) forelskede sig i en tysk offi-

cer, tog til Norge med ham og er nu tilbage. 

At det får følger, siger sig selv.

Aksel Skov (Mads Reuther) er det tæt-

teste, som filmen kommer den arketypi-

ske frihedskæmper. Yngste søn (Lue Ditt-

mann Støvelbæk) er teenager og partisan. 

Der kommer et øjeblik, hvor den ene bror 

spytter den anden i ansigtet. Da føler man 

virkelig noget for begge. Det gør man aldrig 

på Badehotellet.

Fordi familien har tjenestefolk, kan Ved-

bæklund rumme alle slags overbevisning: 

kommunister, medløbere og idealister. Det 

er Huset Danmark, der står og falder med 

mange forskellige dagsordener. Den sag-

ligt kulørte fortælling afvikles i et klassisk 

filmsprog. Der er tempo og klare kamera-

gange.

Man kan savne mere tid til fordybelse. 

For eksempel til at sidde med Michael på 

taget i regnskabets time. Eller være forel-

sket i dage på dage med Aksel og Liva, der 

deler en fri kærlighed. De ting er der lige 

som lyriske anslag, men makrofortællin-

gen er prioriteret. Konstruktionen ville falde, 

hvis filmen gav sig til at standse op. Som 

forfatterne ser det, forløber livet vel sådan. 

Mange små skæbner bliver kværnet til mør-

tel, når den store historie skal skrives.

KARL OG EVA glider fra hinanden, efter-

hånden som det bliver sværere at adskille 

privatliv og politik. Karl er fortællingens 

antihelt. For verden at se har han kollabo-

reret. Det sagde regeringen jo, at han skulle.

Fabrikken trives på tyske ordrer, men 

Karl har ikke noget valg. Han begynder sent 

at have anfægtelser. Det formidles til ham, 

at kontante bidrag til modstandskampen 

vil blive husket. Vi ser Karl navigere som 

opportunist. Det var ikke gået i en gammel 

besættelsesfilm. De øvrige forretnings-

mænd er rene kapitalistkarikaturer. Der 

mangler kun Gyldenspjæts hvide galocher.

Mens Karl forbliver neutral i princip-

pet, er han på vedtagen dansk fiktionsvis 

»god nok«, når det kommer til stykket. Da 

sekretæren Sara (Birthe Neumann) har 

brug for at flygte til Sverige, tøver han ikke. 

»Hvor har du bare gjort det hér godt,« siger 

Eva. Det er næsten et Matador-øjeblik, som 

da fru Varnæs træder i karakter og hjæl-

per hr. Stein.

Den samlede saga varer fem timer. 

Anders Refn og Flemming Quist Møller 

havde ideen til en revisionistisk skildring 

af besættelsestiden allerede i 80erne. Da 

var tiden ikke moden til at nuancere natio-

nalmyten. I hvert fald rakte entusiasmen 

ikke til fuld finansiering.

De forbandede år er særligt værdifuld, 

fordi Refn blev født under krigen. Han til-

hører generationen, som fik tudet ørerne 

fulde af heltehistorier, der blev større for 

hver genfortælling. Det samme gjorde 

Flemming Quist Møller, som døde i januar 

og er savnet. De udviklede en sund skep-

sis. Omvendt var de tæt nok på til ikke at 

afskrive alt med ironi.

De forbandede år er et værdigt og solidt 

forankret mindesmærke. Efter Strømer, 

tre Gustav Wied-film og De flyvende djævle 

gik der 30 år med at være klipper, teknisk 

instruktør, konsulent og alt muligt andet 

for andre. 

Nu er Refn tilbage som instruktør. Det 

er eksemplarisk timing. Historien kunne 

stå i et godt manuskript. IL
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PETER FRIIS MØLLER

S
valerne – landsvalen, bysvalen og digesvalen – forlod 

det efterårstegnede Danmark for et halvt år siden til 

fordel for sydens varme i Afrika. Nu er de på vej tilbage 

og kan forventes at ankomme i disse aprildage og et stykke 

ind i maj. Her på stedet afventes deres tilbagekomst, eller 

rettere hjemkomst, med glade forventninger – ligesom det 

gælder »vore« mange andre arter af borttrækkende yngle-

fugle.

Svaler lever helt overvejende af insekter, som de behæn-

digt fanger i luften. De yngler gerne i kolonier, hvor flere 

reder bygges tæt på hinanden. Digesvalerne udgraver dybe 

redehuller i stejle, naturlige klinter langs kysterne samt i 

grusgrave. By- og landsvalerne bygger derimod deres reder 

af ler, som de kliner op på 

stejle steder. De førstnævnte 

bygger på hamre, kalkklipper 

og andre naturlige stejlvægge 

samt udvendigt på bygninger, 

broer og andre kulturskabte 

værker, mens landsvalen fore-

trækker at bygge indendørs i 

bygninger, navnlig i stalde.

En bysvalerede er lukket 

bortset fra et ind- og udgangs-

hul foroven, mens landsvalens 

reder er åbne skåle.

Især landsvalen var i 

århundreder en meget kær-

kommen beboer i staldene og 

på gårdene i det hele taget. En gård eller et hus uden svaler 

regnedes for et lykkeløst hjem. Landsvalen fandt sig godt til 

rette inde i staldene, hvor de kunne bo lunt og godt med 

føden i form af millioner af fluer summende indbydende 

omkring sig. Svalerne åd i titusindvis af de irriterende fluer, 

som blev udklækket i millionvis i møddinger og møgdynger. 

Men i takt med industrilandbrugets udvikling blev staldene 

lukket land for svalerne, ligesom man med ændret håndte-

ring af møget fik nedbragt flueplagen. Selvom der nu produ-

ceres møg i form af gylle som aldrig før, håndteres den nu, 

således at fluemængden er nedbragt til et næsten ingenting.

Begrænset fødemængde, mangel på gode ynglesteder og 

forringede forhold i vinterkvarterne har været med til at ned-

bringe svalebestandene til en brøkdel af, hvad de var engang. 

Svalerne er dog stadig vidt udbredte i Danmark. Ved den 

seneste store fuglekortlægning i Danmark, Atlas III, blev 

landsvalen registreret ynglende i 94 og bysvalen i 87 procent 

af undersøgelseskvadraterne, mens digesvalen kun blev fun-

det i 35 procent af kvadraterne, men digesvalen har også 

langt sværere ved at finde egnede steder til sin rede end de 

to andre arter. Landsvalen finder stadig husrum på blandt 

andet smålandbrug og hos fåre- og hesteholdere, ligesom der 

i princippet er rigeligt med naturlige og især kunstige stejl-

vægge til bysvalen. Det er givetvis især fødemængden, der 

begrænser.

På Rungstedlund er der ud over en fin bestand af mursejler 

under taget som regel også både ynglende by- og landsvale. 

Rådnende tang- og ålegræsdynger på stranden yder en del af 

de nødvendige foderfluer, men især sørger det stedlige græs-

ningslavs fire kvier i Vænget midt i området og de græssende 

heste i de ydre folde for gode forsyninger. Svalerne henter 

som regel deres byggemateriale – vådt ler – ved en lavbrin-

ket, åben dam i en af foldene.

SELVOM BY- OG LANDSVALER bygger deres reder selv, er 

det muligt at understøtte deres bosætning i haverne – eller 

helt præcist: i og på husene med kunstige reder.

I juni forrige år besøgte jeg en fin gammel landejendom i 

Nordsjælland, hvor ejeren havde opsat talrige kunstige rede-

skåle til henholdsvis by- og landsvaler samt kasser til mursej-

lere – og haft stort held med at få beboere i mange af »lejlig-

hederne«. Det var stærkt inspirerende. Godt nok er der ikke 

beboede stalde endsige græssende dyr lige heromkring, men 

her er dog tre-fire par ynglende stære – og de er tydeligvis 

villige til at flyve vidt omkring efter føde. Så hvorfor ikke 

prøve at tilbyde bosteder i form af redeskåle til svaler her på 

stedet?

Sådanne skåle findes i flere udgaver. Her har vi valgt nogle 

tyskproducerede udgaver af fabrikatet Schwegler fra Natur-

butikken, udført i træbeton, de ligner forlægget, svalernes 

lerklinede reder særdeles meget, men er anderledes solide 

og vejrbestandige. Et sæt bestående af to lukkede reder til 

bysvale blev sat op under tagskægget mod syd, således at de 

ikke er udsat for direkte sol, samtidig med at der er nogen-

lunde gode indflyvningsforhold, og i første række én af de 

åbne modeller til landsvale i garagen på et sted, hvor klatteri 

kun i mindre omfang vil kunne ramme bil og vasketøj.

Det bliver spændende at se, om svalerne, der altid afsøger 

havens luftrum i sommertiden og gerne hviler på antennen, 

vil benytte rederne.

Andre fugle vil helt sikkert også kunne udnytte facilite-

terne. Både solsort og gærdesmutte vil godt kunne finde på 

at benytte landsvaleskålen som kattesikkert redegrundlag – 

og skovspurven (når her nu ikke er gråspurve) vil uden tvivl 

meget gerne klemme sig ind i bysvalerederne. Det vil natur-

ligvis være en skuffelse blot at blive mødt af spurves kedelige 

skvidder-skvadder frem for svalers muntre kvidren, men det 

er nok til at leve med i mangel af bedre.

SVA L E R E DE R 

M Ø L L E R S  H A V E

KVIDREN . 

Selvom by- og 

landsvaler bygger 

deres reder selv, 

er det muligt at 

understøtte deres 

bosætning  

i haverne.

dermed hvilke virksomheder der understøtter 

det danske udlændingepolitiske system, som 

kunstneren ikke er i tvivl om er statsracisme i 

egen høje lejrindhegning. Grønlandske Martin 

Brandt Hansen går anderledes humoristisk i 

rette med det danske forhold til fremmede, nær-

mere bestemt til behandlingen af oprindelige 

folks kulturarv, som museer i årevis har udstil-

let som etnografisk materiale. I en stor muse-

umsvitrine er hans egne enigmatiske keramik-

skulpturer udstillet side om side med en model 

af et cruiseskib, fem flasker Faxe Kondi og andre 

mere eller mindre tilfældige objekter indkøbt 

på eBay – en slags afmontering af vestlige insti-

tutioners årelange kulturplyndringer.

••
Der er en tid til at 

danse, der er en 

tid til at dø.

ESBEN WEILE KJÆR OG 

MØ 

Kunstnere

Det, Esben Weile Kjær er så eminent til – og 

som han trods sin unge alder har markeret sig 

med i en del år allerede – er at lade sin kunst 

udfolde sig uden for billedkunstens gængse sfæ-

rer med populærkulturen som dybt afsæt. 

Samme kan siges om Maja Malou Lyse, en anden 

fremtrædende dimittend på Afgang, som blandt 

meget andet har en soloudstilling på Brandts 

og egen DR-programserie bag sig. På Instagram 

følger over 46.000 hendes undersøgelser af egen 

krop, som kaster lys over den feminine krops 

lænkede position som sexobjekt og dens poten-

tiale til frisættelse og eget begær. Men det er en 

besværlig manøvre. I videoværket Antibodies 

diskuterer hun med sig selv og det cute anime-

rede sexlegetøj Satisfyer Pro (det mest solgte sex-

legetøj i verden fordi: orgasmegaranti), hvor 

besværligt det er at have en krop og bruge den 

visuelt i en frigørende aktion. For kan man både 

være et billede og frigjort på samme tid? Lyse 

jonglerer med spørgsmålet i et hurtigklippet 

kalejdoskop af historiske, teoretiske og person-

lige informationer.

Også Cassie Augusta Jørgensen undersøger 

kroppen i et videoværk, her den transkønnede. 

I et vidunderligt konstrueret, sort-hvidt narra-

tiv afspiller hun sin version af historien om kunst-

neren Lili Elbe, tidligere Einar Wegener, som 

var den første person i verden til at få foretaget 

en kønsbekræftende operation. Og så gik hun 

tilmed på Det Kongelige Danske Kunstakademi! 

Jørgensen tvister det historiske materiale med 

fiktion, koreografi og dagbogsnotater og lader 

os som beskuere overveje, hvad de cirka 100 år, 

siden Einar blev til Lili, egentlig har rykket ved 

transpersoners liv.

DER ER SÆDVANLIGVIS også mere formelle 

værker at finde på Afgang, og de er altid inte-

ressante at se. For hvor er maleriet på vej hen? 

Hvordan arbejder de unge med skulpturen? I 

år er der særdeles gode malerier at finde. Sær-

ligt Anna Munks malerier og relieffer er indta-

gende med deres tyste kunsthistoriske slægt-

skaber og utraditionelle materialer: bladsølv, 

epoxy og kosmetik. Og i Emilie Imán og Anna 

Kristine Hvid Pedersens malerier finder man 

gedigne og kraftfulde surrealistiske sprog, som 

de på hver sin måde har opgraderet til nutiden.

I midten af det hele markerer Søren K. Ryes 

hyperrealistiske voksskulptur sig. Med ægte hår 

(dog ikke hud) forestiller den kunstner Sara Sjö-

lin, som selv tog afgang fra akademiet for få år 

siden. Livagtigt står »hun« dér mellem udstillin-

gens gæster og piller ved en hårtot, stirrende frem 

for sig, og på ferniseringsaftenen dukkede den 

ægte Sjölin sågar op i samme mundering for at 

møde sin voksversion i en performance. For Rye 

handler det om at fremkalde den skulpturelle 

transformation for øjnene af os. Når vi møder en 

skulptur, står den oftest stille og er uden ord, 

men hvis den kunne tale, ville den kunne berette 

om sin tilblivelsesproces og dermed en specifik 

tid, som er væsentlig for at forstå den. Lidt som 

de færdiguddannede kunstnerne selv.

Afgang 2022. Kunsthal Charlottenborg. Til 22. maj. 

Desuden Afgang Live 2022 med omvisninger og 

performanceprogram, 27. april klokken 17-20.

DET USÆDVANLIGE VED årets Afgang er det 

store antal allerede etablerede kunstnerprak-

sisser blandt dimittenderne. Esben Weile Kjær 

er den absolut mest markante blandt de 25 (en 

tyk monografi om kunstneren ligger allerede til 

salg i kunsthallens boghandel!), og til udstillin-

gen har han skabt en kæmpestor, bjergtagende 

glasmosaik med motiv af en mytologisk hæn-

delse – danseplagen i 1518 – hvor en gruppe 

mennesker efter sigende dansede sig selv til 

døde. I bedste Weile Kjær-stil er installationen 

tilsat et popnummer, skabt i samarbejde med 

popsangeren Mø. »Der er en tid til at danse, der 

er en tid til at dø,« synger de med et let omskre-

vet bibelcitat. Ungdommens mantra.
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