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Erindring om en kunstart

http://artscreen.dk/e-bog/Knud_Fluxus.mp4
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Shame on you Danemarken

Til Dronningen

Ansøgning om delvis benådning.

Min søn, Klaus Riskær, er blevet idømt 6 års fængsel for økonomisk 
kriminalitet skal begynde afsoningen 7. oktober.

Som far til Klaus, føler jeg et ansvar for, hvorledes han er kommet til 
det ulykkelige resultat af sit liv og ansøger hermed allerunderdanigst 
om at han må blive delvis benådet.

Som grund skal jeg anføre følgende:

Jeg blev selv arresteret under besættelsen af dansk politi og dømt ved 
dansk ret for sammen med min ældre bror at have stiftet Churchill-
klubben i Ålborg. Jeg sad fængslet i Nyborg Statsfængsel i 2 år fra jeg 
var 16 til 18 år . Danske myndigheder arresterede,dømte og holdt mig 
fængslet.

Jeg kan ikke udelukke at jeg uafvidende - og naturligvis helt uden at 
det har været bevidst for mig - har influeret på min søn i retning af at 
give ham mindre respekt for den danske lovgivningsmagt og de danske 
myndigheder overhovedet. Jeg ved det i højeste grad har præget mit 
eget liv og min egen respekt for den retstilstand, der medførte at dan-
ske myndigheder lod sig overtale til at dømme deres medborgere, og da 
jeg har opdraget ham alene siden han var 2 år, kan jeg ikke udelukke at 
jeg selv er skyld i, hvordan det er gået ham. En skyld som jeg i ærbø-
dighed bringer videre til de danske myndigheder, der under besættelsen 
udførte et overgreb, der ramte mange af de første danskere, der satte 
sig til modværge mod landets besættelse.

Jeg beder derfor om i den historiske og nationale retfærdigheds navn, 
at de 2 år jeg har siddet inde for Danmark må blive clearet med 2 af 
de 4 år som min søn formentlig skal afsone før en eventuel prøvelø-
sladelse, således at han sidder i 2 år og får eftergivet de 2 år som Dan-
mark holdt mig i fængsel fra 1942,et ophold som det vist er unødven-
digt at sige har haft livsvarig indflydelse på mit liv og min livskvalitet og 
som skal afslutte mit liv med regelmæssige besøg i et dansk fængsel til 
ihukommelse af en retshandling som tilfældet nu byder en mulighed for 
at gøre god igen, således som vi alle bør søge at gøre det vi har gjort 
forkert godt igen.
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Når jeg ikke venter med at søge om denne delvise benådning til min 
søn før han har siddet i 2 år skyldes det, at jeg i dag med en alder af 
snart 83 år måske ikke om 2 år vil være i stand til at skrive denne an-
søgning, som jeg underdanigst ansøger om må blive modtaget og vur-
deret i den ånd og på den baggrund, hvorover den er skrevet.

Allerunderdanigst

Knud Pedersen
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Professionel kunst

Som en slags folkeuniversitet har nogle mennesker de sidste år invit-
eret andre, som de titulerer “kære kunstner” til,- imod 250 kr,- at få en 
halv times samtale med en rigtig kunstner. De kalder dette for “Master 
Class”.

Det er bestyrelsen for Kunstnernes Efterårsudstilling, der indbyder.

Udfordringen er en fristelse ..

Der står også i indbydelsen, at man kan tage et lille billede med (dog 
højst 70 X 70 cm!)Det giver også muligheder.

Der står ikke noget om, at man kan tage en violin med eller sin med-
fødte sangstemme .

Udfordringen er så ekstrem, så man har lyst til at oprette en helt ny 
kunstretning og kalde de De professionelle Det er også herunder mange 
dagligdags ting hører,f.eks en grøftegravers arbejde betragtet som et 
kunstværk og så videre i det uendelige og grænseløse.

Jeg har besluttet at tage dem alvorligt og at anmelde bestyrelsen til 
bagmandspolitiet.

Anmelde dem for bondefangeri, falsk varebetegnlse og, da jeg kan se, 
at de har min adresse fra en indsendelse, jeg tidlgere har foretaget, og 
hvor jeg benyttede en mailadresse, jeg aldrig før eller senere har brugt, 
så vile jeg også anmelde dem for forbrydelse imod registerloven.

Brevet til bagmandspolitiet har fået følgende ordlyd:

Til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet

Bagmandspolitiet,

Bryggervangen 55.3.sal

Postbox 809

2100 København Ø

Politianmeldelse

Jeg anmelder hermed Bestyrelsen for Kunstnernes Efterårsudstilling, Den Frie Udstilling, 
Oslo Plads 1,København Ø, for at gøre sig skyldig i bondefangeri, falsk varebetegnelse og 
brud på registerloven.
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I en rundskrivelse via mail til “KÆRE KUNSTNER” inviterer bestyrelsen til imod betaling af 
250 kr at modtage 2 gange en halv times samtale med en “PROFESSIONEL KUNSTNER”.

Denne coaching som er et ondartet kurateringsprojekt, der er uden kreativt indhold, giver 
sig ud for noget, som er helt uden værdi og kan bedst sammenlignes med, at et menighed-
sråd inviterer en menighed til enkeltvis imod en passende betaling at få en samtale med 
den hellige ånd.

Bestyrelsen for KE kan ikke lovligt benytte dataoplysninger, som er opnået i anden 
forbindelse til salg af samtaler,der giver sig ud for at forklare kunsten.

Der synes ikke at være nogen betingelser for adressaterne bortset fra indforståelsen med 
at betale denne firedobbelte biografbillet imod to halvtimers samtaler med en “professionel” 
med alle de vildledelser, der ligger i dette ord .

Man må drage i tvivl at det udvalgte panel (udvalgt af hvem?) har været indforstået med 
dette kuratorkneb, som er et af de mere ondartede af slagsen og bryder straffelovens regler 
for bondefangeri og falsk varebetegnelse ved benyttelsen af projektbetegnelsen “Master 
Class”og ikke mindst ved benyttelsen af de flydende grænser for kunsten ved at benytte et 
dataregister,uden udtrykkelig tilladelse fra den registrerede, til at lokke penge ud af unge 
mennesker, der bliver tiltalt KÆRE KUNSTNER.

Da projektet er tegn på en tendens ,der forsøger at af-kunste kunsten gennem merkantile 
kurateringsprojekter, der intet har med den kunstneriske kreativitet at gøre, er det dobbelt 
vigtigt at der gribes ind nu..

Det næste skridt kan let blive produktion og salg gennem Matas af talentfremmende kunst-
medicin, hvor medicinen kun kan købes efter recept fra bestyrelsen for Kunstnernes Efterår-
sudstilling.

Undertegnede er selv blevet inviteret og føler mig derigennem berettiget til at anmelde 
dette brud på dataregisterloven,og forsætlige forsøg på vildledelse imod bedre vidende.

Med venlig hilsen

Knud Pedersen

Det var tanken, at når nu disse kunstforbrydere af bagmandspolitiet 
ville blive idømt en bøde-de havde klart overtrådt registerloven - så vil 
jeg søge kunstfonden om det beløb bestyrelsen formentlig bliver dømt 
til at betale.

Dermed kan dette projekt få en afrunding,der gør forløbet af processen 
statisk. 

Da der var gået nogle uger modtog jeg et brev fra bagmandspolitiet.

De havde besluttet at videresende det til videre opklaring hos politiet i 
St Kongensgade i København.

Efter nogen tid henviste de sagen til Datatilsynet.

Efter endnu et par uger oversendte Datatilsynet sagen til Forbrugerom-
budsmanden.
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Forbrugerombudsmanden har nu meddelt at de vil indhente en ud-
talelse fra bestyrelsen for Kunstnernes Efterårsudstilling.

Således finder forløbet sin afslutning .

Alle papirer lægges frem således, som de blev indsendt til KE 2012 og 
afvist ved første runde dog med besked om, at der var uenighed.

Til slut ansøgningen til Statens Kunstfond om 20.000 kr til betaling af 
den bøde, der venter bestyrelsen for KE

Til sidst fremlægges forbrugerombudsmandens afgørelse, der har form 
af en indskærpelse, idet der står følgende:

Idet De ikke har indhentet et samtykke til markedsføring inden udsend-
elsen, er der tale om en overtrædelse af markedsføringslovens §6,stk.1

En overtrædelse af denne bestemmelse er belagt med bødestraf, men 
af prioriteringsmæssige årsager har forbrugerombudsmanden valgt, at 
vi ikke vil gå videre med sagen.

Bilagsfortegnelse

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

Bilag 8

Bilag
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Bilag 1
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Bilag 2
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Bilag 3
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Bilag 4
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Bilag 5
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Bilag 6
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Bilag 8
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Kunstnere som virksomhedsledere på ØK

Intermedieforestilling 1973

Der var en hel generations forskel på mødet med ØK om et virksom-
hedsspil (management game) og mødet med Fluxus-kunstnerne i 1962. 
Fluxus opererede indenfor rammerne af den definerede kunstneriske 
aktivitet: De gjorde bare det modsatte, det alternative, men dette var 
til syvende og sidst blot en afledning, en funktion af kunsten i tradi-
tionel forstand. Et Fluxus-musikinstrument var dog et instrument, og en 
Fluxus kunstner var dog en kunstner. Men disse alvorlige muntre men-
nesker som her var kommet til stede i 1973 fra alle egne af Europa, 
disse mennesker var en ny alvor.

En ØK-funktionær havde fortalt mig, at de på kompagniet sammen med 
deres nyoprettede data-afdeling 2 gange om året spillede et virksom-
hedsspil som træning i virksomhedsledelse.

Man får tildelt en “virksomhed”, ofte en syg virksomhed, 100.000 kr., og 
så træffer man beslutninger til en datamat, der så beregner, hvordan 
spillet udvikler sig, d.v.s. hvorledes det fra kvartal til kvartal går med 
firmaet. Hvert kvartal svarer til et kvarters spil. Hver spiller producerer 
og sælger på samme marked, samme vare, som er en konsumvare.

Det hele startede med at ØK´s øverste ledelse sad og spillede dette 
spil rundt om mahognibordet oppe i deres himmel på hovedkontoret i 
Holbergsgade. Spillet havde de fået som en tilgift, da de havde købt en 
datamat fra General Electric, på samme måde som andre får program-
mer, der kan spille en melodi eller lynhurtigt kan tegne en nøgen pige. 
Ingeniørkunst kaldes det. Men dette spil var lidt mere.

Der er aldrig sluppet en eneste oplysning ud om, hvem der tabte 
i bestyrelsen. Det ville ellers være skægt at vide, sagde ØK-funk-
tionæren.

ØK var naturligvis interesserede i at teste deres personale på samme 
måde. Det, der kan gå ud over en ledelse, skal selvfølgelig også kunne 
gå ud over de ansatte. Måske dukkede der et geni op.

Spillet var begrænset af de muligheder som, som datamater giver, dette 
enfoldige mønster. Men det gjorde det ikke mindre uhyggeligt.

Det stive, det fantasiløse, er i virkeligheden en meget realistisk efter-
ligning af erhvervslivets mønster og vilkår.

Men hvad ville der ske, hvis man lod kunstnere indtage virksomhedsled-
ernes pladser og lod dem spille dette spil? Management game.

ØK sagde OK.

Derefter udsendtes 184 indbydelser over hele verden til at deltage, og 
kulturministeriet ansøgtes om 10.000 kr. til at betale rejser med. Der 
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kom så mange svar fra kunstnere, at spillet kunne komme i stand. Mu-
lighederne for dette spil er ikke udtømte med dette første forsøg:

IBM har et “Virksomhedsspil” kaldet “Borgmesterspillet”, hvor byer spill-
er mod byer: Bedre trafik, bedre industri, bedre boliger, bedre livsvilkår, 
flere borgere, og dermed bedre miljø og bedre økonomi.

Byer, kommunalbestyrelser er nemlig også købere af datamater.

Kunstnere er derimod ikke købere, og indtil nu har datamater kun 
været brugt til føromtalte ingeniørkunst, hvadenten datamaten bruges 
fremstilling af en 3D skulptur med ind-og udkobling af æstetik eller til 
grafik eller til digte via kombinatorik With love, Yours beautifully Mas-
sachusetts Institute of Technology. Og igen og igen. Dette her syntes at 
kunne blive noget helt andet eller en generalprøve på noget helt andet. 
Tak til ØK.

Deltagerne var både forfattere, komponister, og bildende kunstnere. 
De blev inviteret til et stykke ikke nærmere defineret arbejde, ikke til 
en udstilling, hvortil de kunne bringe en række ideer hjemmefra hentet 
ud af skrivebordsskuffen. Heri lå måske den betydeligste og den nyeste 
udfordring, som også i sig selv havde fået nogle af deltagerne til at 
melde sig til.

Der var ikke tale om en gruppe, men om en situationsbestemt sam-
menkædning, der efter situationen opløstes igen, efterladende i hver 
enkelt en erfaring mere at arbejde videre på.

Der var ikke 14 dage til at bestemme sig. Heldigvis for det. Men des-
værre betød det korte varsel at kunstnere som Ben Vautier, hvis kone 
svarede, fordi han var bortrejst og Robert Filliou, som havde planlagt 
andre ting i den periode, kom til at mangle.

Det tiltalte kunstnerne, at der ikke var tale om en offentlig udstill-
ing med publikumsadgang. Korte Ritzau-meddelelser blev udsendt, 
for at spillet ikke skulle blive beskyldt for at være privat og foregået i 
dølgsmål. Presseomtale blev så vidt muligt undgået, og der var stemn-
ing for at undlade dokumentation i det hele taget.

Dokumentation er noget i retning af at gå rundt med en nøgle til et hus, 
der netop er nedbrændt.

Jeg selv gik strengt imod dokumentationen, tingens forflygtigelse til et 
andet medium, hvori den kun vil være reproduceret, så meget, at jeg 
endog kom i korporligt slagsmål med nogle danske deltagere under 
selve spillet. De havde ringet til pressen og ville sikre sig materiale til 
videre dokumentation.

Og så sidder jeg selv her og skriver denne dokumentation!

Nej, jeg har ved nedskrivningen af denne og andre episoder, som 
jeg har sat mig for at berette om, et sigte fremover og prøver blot at 
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beskrive et idékompleks fra vidt forskellige sider, fordi det kan være 
svært at forstå i blot et enkelt aspekt.

Endelig vedrørende omstændighederne bagved spillet var der data-
maten, hvis indflydelse gjorde, at enhver kunne arbejde aldeles uaf-
hængigt af de øvrige deltagere. Dette var på sin vis en afgørende 
kvalifikation i hele projektet og baggrund for, at også forskellige kunst-
neriske discipliner kunne sammenkædes. Samtidig ville imidlertid det 
arbejde, den enkelte udførte, ikke bestå upåvirket af resultaterne fra 
de øvrige spillere: De spillede jo på samme marked og ville blive sam-
menkædet og kalkuleret sammen uanset de enkelte input. Dette var 
en fundamental kvalifikation i spillet. Uafhængigheden og samspillet på 
samme tid.

Til alt dette kom så det sære samarbejde med en virksomhed, der i 
mange enkeltheder var os imod, ØK.

De udenlandske kunstnere var selvfølgelig ligeglade. De kaldte ØK-Data 
for OK-Data, og det var i orden.

Der herskede afslappede omgangsformer i ØK-Data. Men da en af kun-
stnerne, som skulle tilbage til Tyskland før spilledagen, foreslog at spille 
sit spil via Telefax, stak det gamle erhvervsfirma hestehovedet frem. 
Hvem skulle betale dette?

Det skulle ØK naturligvis. Vi er gerne gratis til disposition for spillet, 
men vi ønsker ikke at have udgifter. Dette må være et ufravigeligt prin-
cip i vort samarbejde med erhvervsliv. Hov, stop en gang. ØK ofrer da 
også noget, blev der argumenteret.

Jeg udtalte mig forblommet om, at det hele jo var en krudttønde, hvor 
denne lille sag udmærket kunne bruges som lunte. Om jeg truede? Næ, 
det er blot således. ØK accepterede. Men et lille skår var der slået.

Kirsten Justesen, som var dansk deltager, kunne ikke frigøre sig fa situ-
ationen og startede spilledagen med at telefaxe nogle sjofelheder imod 
kompagniet til kompagniet, men for egen regning, ude fra byen, og da 
hun var vel indenfor dørene fortsatte hun med at telexe til den ameri-
kanske ambassade med Mao-citater sendt fra ØK-Data og på kompagni-
ets regning.

Kunstnerne ankom til Københavns Lufthavn efter at have fået deres bil-
letter telegraferet frem.

Først kom Klaus Groh, som havde skulket fra sin skole, hvor han un-
derviste i samliv med teknologiske miljøer i Oldenburg. Han skulle 
tilbage før spilledage, men det vigtigste var jo også at være med i plan-
lægningen. Spillet, selve spillet, kunne måske foregå pr telex. Så stift 
var systemet, at han kunne trække sig på stor afstand af datamatens 
skydeskive og alligevel ramme.
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Thomas Niggl blev hentet inde i København, hvortil han selv var taget 
direkte fra lufthavnen. Han gav mig en ødelagt telefon i hånden. El-
egant, forberedt på det værste, var han. Han fortalte mig senere, at 
hans alternativ til et selvmord var at komme til København. Et held, at 
kunstnerne fik så kort varsel til at reagere på indbydelsen.

Thomas, tyskfødt i München og levende sit halve liv i Amsterdam, har 
gjort sig bemærket ved at lave en “Omnibuspublikation”, som han 
kaldte den, hvor inviterede sender et projekt af en sides længde i 400 
eksemplarer, og så indbinder han dem fint og udsender dem til delt-
agerne. Han beholder sikkert nogle eksemplarer selv til viderefordeling 
til dem, han vil fortælle om dette princip, som blev en livsnerve i kom-
munikationen med nye ideer i slutningen af 60-erne side om side med 
post-kommunikationen (Mail Art).

Thomas levede sit eget liv. Da han var i lufthavnen sammen med os 
andre for at modtage Janos Urban fra Lausanne, fremtryllede han en 
rullestol, og med en alvor, som kun er en rigtig invalid beskåret, en 
sarthed, en renhed, ubrugt som han var, rullede han rundt i lufthavnens 
ankomsthal i sin rullestol, og med et stort skilt på maven, hvorpå der 
stod JANOS URBAN.
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Ingen af os havde tidligere mødt Janos, og nu kørte Thomas lydløst 
og sært uhyggeligt rundt og holdt stille lige foran ansigterne på alle 
de besøgende i ankomsthallen, indtil han var sikker på, de havde læst 
hans seddel og rystet beklagende og undskyldende på hovedet. Han 
demonstrerede en så handicappet situation, at det var lige før, en be-
hjertet besøgende havde bragt ham til informationen og efterlyst hans 
mor, JANOS URBAN.

Thomas havde også bragt en hel stak små sedler med sig til Køben-
havn, hvorpå der på den ene halvdel stod ja og på den anden stod nej. 
Han kunne lide, fortalte han, at sidde og føre en samtale med en person 
en hel aften og i stedet for at svare så blot ved hvert spørgsmål række 
en af sedlerne med JA på eller en af sedlerne med NEJ på frem.

Eric Andersen tilbragte ventetiden i lufthavnen med på telefonerne dér 
at fastgøre små etiketter med teksten “An object to use”.

Janos Urban fra Lausanne kom, selvom han allerede om fredagen skulle 
tilbage til Lausanne og hjælpe til ved åbningen af en udstilling af Mike 
Parr og Peter Kennedy i Galleri Media. Mike Parrs udstillinger var altid 
kaotiske. Han havde en gang syet knapper i sin bare hud nedad bryst-
kassen og knappet jakken til dem. Det aggressive kan sommetider 
bestå i, at han samler ting op på gaderne i Amsterdam og limer dem 
til de nylakerede biler ved fortovskanten, f.eks. en død kat, forklarede 
Thomas. Tysk ekspressionisme, sagde jeg. Også uanset han er aus-
tralier.

Har I hørt om kontoret for udveksling af hemmeligheder, spurgte John 
Gosling, ankommet fra London. Man sender en hemmelighed til kon-
toret og modtager til gengæld en anden hemmelighed fra kontoret som 
vederlag for den tilsendte hemmelighed.

Se det var noget andet end ekspressionismen.

Janos Urban trak på skulderen. Så elskværdig han var, og så fremmed 
han selv var fra tysk ekspressionisme, havde han simpelthen lovet Mike 
Parr at hjælpe ham. Der hørte altid så mange rekvisitter til hans ud-
styrsstykker: Stearinlys, som han kunne brænde sig selv med under 
armene o.s.v. Det var i sandhed langt fra Janos, der gik omkring de 
næste dage og tog billeder, fotos, af indgange, døre, portaler, først fra 
den ene side, så fra den anden side. Han samlede billedmateriale til sin 
næste udstilling: Indgange set fra begge sider.

Ellers underviste han på kunstskole i Lausanne. Han efterlod mig nogle 
projekter, han havde udført i samarbejde med sine elever, projekter, der 
viste ham som forskeren, der undersøgte omstændigheder mere end 
oplevelser.

Janos afleverede sit arbejde for virksomhedsspillet til en funktionær fra 
ØK og bad ham spille som agent, og det var præcist efter reglerne. Der 
var i indbydelsen åbnet adgang for at spille med ved agent, ganske som 
et multinationalt selskab syrer et nationalt agentur efter sine direktiver.
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Janos arbejdede i sit projekt på at nedfryse produktionen på grund af 
råvarekildernes begrænsning, og han foretog ændringer i datamatens 
spille regler, således at den ønskede virkning opnåedes. Dette hændte i 
1973 – før energikrisen satte ind!

John Gosling havde sammen med Claire Greenwood slået sig ned hos 
Eric Andersen. Han havde trykt Water Yam op for George Brecht, og 
Eric skulle bruge ham til at trykke noget i England. Så blev dette jo 
også i en korridor arrangeret ved denne lejlighed.

Jochen Gerz var kommet nogle dage senere end de øvrige. Han sad 
i solen ude i min have i Nærum og fordybede sig i, at der i den fore-
liggende sag som i alle andre sager foreligger et random problem og 
et semantisk problem. Men at random til en vis udstrækning - muligvis 
totalt - også er et semantisk problem, og det semantiske – til en vis 
udstrækning – muligvis også totalt er et random problem.

Klaus Groh ville lave en informationsfabrik. Han ville producere infor-
mationsbytes og ville måle sin informationsproduktion med virkningen 
på verdens samlede befolkning som markedsmæthedspunkt influeret af 
mange forskellige faktorer.

Thomas Niggl ville være 3 måneder bagefter og så bruge alle de andre 
resultater til at finde, hvilket ideelt input han skulle have lavet, d.v.s. 
hvor meget han skulle have investeret i reklame og omkostningsreduk-
tion m.v. for at have erobret hele markedet og således foretages den 
ideelle simulation 3 måneder for sent men dog. Thomas gik ind for fuld-
stændig åbenhed, så alle kendte hinandens firmahemmeligheder, også 
som eksempel til efterfølgelse i samfundet. Han udbad sig derfor under 
spillet også alle navne og adresser på aktionærer i ØK og stillede hele 
tiden delikate spørgsmål, der havde til formål at rykke ud med oplys-
ninger, som sædvanligvis omgærdes med samme mystik som en ældre 
dames fordøjelsesforhold.

Senere ændrede Thomas projektet og udbad sig maskinens optimale in-
put, som den selv måtte kunne beregne, og der kom ØK i knibe. For vi 
spurgte med undren, om man virkelig havde praktiseret dette spil uden, 
blot af interesse, at udregne programmets optimale værdier. Fandtes de 
overhovedet? Det måtte de gøre. Her var der pludselig trukket blankt 
mellem ØK og kunstnerne. Her var de spændt på skolebænken i ØK. 
Mangel på tid var ingen undskyldning. Man måtte kende den yderste 
grænse for det, man arbejdede med, eller med andre ord, de optimale 
værdier. Nu var Thomas på sporet og kunne spille ØK-programmet 
sønder og sammen med et simpelt spørgsmål. Nu blev stivheden i sys-
temet vendt mod systemet selv. Havde han været advokat, og havde 
dette overhovedet været en sag, havde han vundet den.

Eric Andersen havde anskuet det problem, at spillet var selvstyrende, 
således at spilleledelsen blev udskiftet med automatisk virkende sty-
ringer, således at forskellige fremkommende situationer i spillets ud-
vikling fik forskellige, oftest udjævnende konsekvenser, men også 
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konsekvenser, som gjorde det umuligt at benytte spillet til at teste 
spillerne, idet spillet så at sigeforløb som en totalitet, hvori der heller 
ikke var forskel på spil og styring, der gensidigt påvirkede hinanden og 
udløste hinanden.

Jochen Gerz fik den geniale idé at spille spillet ganske normalt, således 
at de andres manipulationer af spillet kunne have et offer. Det var 
naturligvis nødvendigt, at i det mindste en spillede bolden ud til de 
øvrige manipulationer. Ellers ville der blot blive manipuleret med manip-
ulationerne, hvilket i øvrigt stort set var det, der skete, ganske uanset 
Jochen Gerz\’ rolle som Jeanne d\Arc.

John Gosling spillede imod Erics manipulationer med spillet, og hele 
fodboldholdet var efterhånden opstillet i stilling på ØK\’s bane, efter at 
vi havde haft flere møder med ØK og haft et stort antal mere eller min-
dre formelle møder i Nærum.

Personligt havde jeg gjort min egen opgave op, nemlig at bede kom-
pagniet lave et program, som tillod mig at spille kunstnernes idéer ud 
imod ØK-Datas program, en syntese af selve spillet, således at hver 
gang der kom forslag, som programmet ikke kunne effektuere, så gav 
jeg kredit til kunstnerne, og hver gang kunstnerne ikke udnyttede spil-
let fuldt ud, så gav jeg kredit til ØK.

Hvis der var brug for research på et område, regnede jeg det ind, og 
nødvendigheden af at ansætte kunstnere regnede jeg også ind (som 
gennemsnittet af lønoppebærelse blandt ØK-Datas samlede personale), 
altsammen på basis af ØK-Datas 3 måneders budget på 6 millioner kr. 
Datamaten sammentalte til sidst på spilledagen disse posteringer, som 
jeg under spillet foretog for hvert kvartal, og sammentællingen skete 
først til sidst, for at resultaterne undervejs ikke skulle påvirke mine in-
put for at styre resultatet til et bestemt endeligt udfald.

Resultatet blev, at kunstnerne kun var ca. 1½ dag foran ØK-Data, el-
ler for at være helt nøjagtig 1,45689 dage foran, men da det var lørdag 
eftermiddag ville ØK indhente situationen til mandag morgen. Sådan 
set. Økonomisk set ville en forhøjelse af ØK-Datas 3 måneders budget 
med 94.000 kr. give plads for mig at køre dette spil parallelt med det 
øvrige. Kunstnerne versus ØK-Data. Problematik contra løsning.

Da alle var ankommet, ringede det en sen nattetime fra New York. Om 
jeg ville betale for samtalen? Jeg huskede en personlig meddelelse, 
jeg havde skrevet bag på invitationen til Nam June Paik. Måske var det 
ham. Ja, jeg ville gerne betale for samtalen.

Det var en elektronik-Composer fra New York, der gerne ville deltage. 
Mens jeg talte med ha, bladede jeg forgæves efter ham i mit kartotek. 
Hvem fanden havde inviteret ham? Nå, ikke så meget snak. Han skulle 
bare tage til Kennedy-lufthavnen i New York mandag aften kl. 9, så 
skulle jeg telegrafere en billet over. Færdig.
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Efterhånden gik det jo op for os, at vi slet ikke havde inviteret ham, 
men at en anden havde sendt sin invitation til ham. Hofbal, hos Hs. M. 
Computeren. Unpack, telegraferede vi tilbage til det telefonnummer, 
han havde opgivet os.

Vi var også nok nu for denne gang, men der strømmede til stadighed 
breve ind. Fra Zaj-gruppen i Italien, fra Polen, hvor Jaroslaw Kozlowski 
var ulykkelig over ikke at kunne komme til stede, fra Henry Flynt i USA, 
der rakkede os ned for al dette “garbage in and garbage out” af data-
mater. Fra Tyskland, hvor man ønskede tilsendt dokumentation efter 
forestillingen, telegram fra Pontus Hulten på Moderna Museet i Stock-
holm: Mycket intresserat av Management game, telegraferede han. Fra 
Robert Filiou og fra Jeff Berner i Californien. Det var faktisk hans idé, 
skrev han. Han havde haft den tanke i flere år. Til lykke, Jeff. Fra Midti-
talien og fra Nice. Fra Jacques Lepage og fra John Plant i England, som 
gerne ville spille med agent, men ønskede flere detaljer.

Der var generalmobilisering i hele den avancerede kunstverden. Spillet 
ramte af vidt forskellige årsager noget centralt.
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Vi var sammen om formiddagen på Strøget i København, om eftermidd-
agen i haven i Nærum eller ved stranden, om aftenen på Dyrehavsbak-
ken.

I pornosupermarkedet på Strøget holdt Thomas sig udenfor og gjorde 
ærinde på apoteket overfor i stedet. Jeg kan ikke fordrage pornofilm, 
sagde Thomas Niggl. Amatørfilm, ja, altså pornoamatører, det er deri-
mod bedre end den dygtigste professionalisme. Og på den måde ligner 
pornografien vel kunsten. Ved stranden – på en blæsende gråvejrsdag, 
diskussioner om, hvordan naturen skal bruges i stedet for blot at være 
smuk. Brugen er smuk. Byg bare op med beton og plant ny natur lag 
på lag. Naturen er redskab for menneskene, ikke et smukt billede, som 
skal betragtes og indåndes. På Dyrehavsbakken dansede Thomas Niggl 
til stor forargelse for borgermusikken og Klaus Groh.

Vi kredsede i vore tanker hele tiden rundt om spillet. Ofte skred vi ud 
i samtaler om begivenheder rundt om i verden, men hver gang en el-
ler anden strejfede det forestående spil, blev der stille omkring ham, og 
der blev lyttet. Var den talende nået frem til noget, de andre ikke havde 
været opmærksomme på? Det varede ikke længe, før vi alle blev klare 
over, at der ikke var nogen afgørende muligheder for at rokke ved sys-
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temet på anden måde end ved at fodre datamaten med et stykke med 
leverpostej. Og det ville også oven i købet være uden praktisk virkning.

Vi talte sammen til langt ud på natten. Somme tider trak en af kunst-
nerne sig afsides og begyndte at skrive. Somme tider undskyldte en 
sig og gik en tur alene over markerne og dyrehaven ved Nærum. Der 
blev drukket forbavsende lidt. Når det endelig skete, drak jeg selv så 
rigeligt, at jeg ikke kunne følge med i, hvor meget de andre drak. Der 
var en påfaldende og usædvanlig frihed til at berette om planer, også 
dem som ved en mere kritisk overvejelse måtte kasseres. Dette var for 
en kunstner en ganske usædvanlig situation, og de fleste kunstnere gik 
da også så stille med dørene, at det næsten var, som om deres projek-
ter som et mindesmærke ved en højtidelighed skulle afsløres på selve 
spilledagen ved at trække ØK\s rederiflag bort fra det og spille med et 
hornorkester og afsløre denne skulptur af en virksomhed: En organisa-
tion og dennes omstændigheder. Der er samme vilkår for en virksom-
hed og en rytterstatue.

Aftenen før spillet havde vi vores chauffør ved datamaten, system-
konsulenten Klaus Kruuse ude. Fra oprindeligt at have været tvivlende 
og skeptisk så han nu frem til en meget spændende kamp, og han 
besvarede de sidste spørgsmål.

Ay-O, som havde været i København lige før kampen. Havde fortalt om 
en dataingeniør i New York, som Fluxus der havde samarbejdet med. 
Denne mand havde før samarbejdet indledtes villa med egen datatermi-
nal i kælderen, hustru og børn og en betroet stilling. Efter 3 ugers sa-
marbejde havde han forladt sin stilling, sit ægteskab, sit hus, sin termi-
nal, og strejfede nu om på gaderne i New York og ville lave kunst.

Allerede den første konfrontation på ØK\s kontor mellem en kunstner 
og ØK-direktøren fik denne sidste til at udbryde til mig efter mødet: - 
Jamen, han ligner jo slet ingen kunstner.

Ingen vidste, hvad de ventede. Og dette var en fundamental kvalitet i 
hele arrangementet. Vi sad hos ØK og hørte deres ingeniører fortælle 
os alle præmisserne til spillet, da Thomas i det øjeblik, den første in-
geniør gik over til overhead-projektoren, bad om et øjebliks ro og trak 
en bønnebog frem, hvorefter han på tysk begyndte at læse bønner til 
lejligheden.

Hans brug af bønnebogen havde et slægtskabsforhold til hans stykke 
med de små lapper med JA og NEJ som svar på alle spørgsmål.

Thomas Niggl havde uafhængigt af virksomhedsspillet interesseret sig 
for supermarkeder med konsumvarer tidligere.

Også Fuxus havde interesseret sig for konsumvarer ved fremstilling af 
Fluxus-dåsemad, og POP-kunsten med Oldenburgs slagterforretning i 
USA, hvor han solgte papmaché-skulpturer af bemalede svinekoteletter, 
og hvor man havde set billedserier fra amerikanske kunstsamleres hjem 
med en naturtro skinke af Oldenburg opstillet på hjemmets flygel. Man-
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zoni havde sendt dåser med sin afføring, og der var bagt brød med søm 
og skruer i. Konsumvarer var ikke på nogen måde fremmede objekter, 
som objekter betragtet.

Thomas havde arbejdet lidt anderledes med spørgsmålet. I München 
havde han engang besøgt et supermarked og betalt dem et par DM 
ved kassen uden at købe noget! Var det butikstyveri eller hvad? Kunne 
man ringe til politiet? All right, han blev da adgangsforment, det gale 
menneske, men smuttede ind i travlheden en anden dag og købte en 
hel masse ting, som han gav sig til at spise lige foran kassen. Smidt 
ud igen og ind igen en anden dag. Han købte mel og hældte det ud i 
en tynd stribe foren hele butikkens facade. Nu var der endelig noget at 
tage fat på. Politi og arrestation. Svineri på gaden. Han tilbød meget 
venligt at fjerne sit svineri igen, og det syntes politiet var en god idé, 
så han begav sig med politiets velsignelse, så at sige med eskorte, ind 
på supermarkedet en gang til, hvor han købte en lille tandbørste og 
en fejespån, hvorefter han brugte 3 dage foran supermarkedets hove-
dindgang til at fjerne melet. Næ tak, de skulle ikke hjælpe ham. Det 
var hans arbejde. Det havde han en aftale med politiet om, og mens 
butikkens førstemand stod og fulgte ham arrigt med øjnene, holdt han 
pause, mens han spiste en soft ice på den måde, at han havde købt den 
på supermarkedet, men holdt den i hånden, indtil den var dryppet ud 
igennem bunden og ned på fortovet.

Alison Knowles fra New York sendte sit projekt til virksomhedsspil-
let som et oplæg, en instruktion, hvorefter Eric Andersen, som hendes 
agent, skulle spille.

Desværre nåede projektet først frem med posten fra New York to dage 
efter, spillet var afsluttet, men i Alisons forslag til virksomhedsspil søger 
hun at kurere et sygt firma ved hjælp af datainformation fra et rask 
firma. Foruden regnskabsmæssige og andre fysiske størrelser arbejder 
hun også med de ansattes forhold i “The human exploration”, et særligt 
afsnit af hendes spil.

Alison Knowles kalder sit projekt The Danish Proposition.

Virksomhedsspillet fandt sted lørdag den 2. juni 1973 kl. 10 i ØK-Datas 
kontorer på Rådhuspladsen i København. Spillet varede i 5 timer, og der 
var 9 firmaer at fordele til den halve snes kunstnere, der deltog.

Fordelingen blev følgende:

Firma nr. 1 Eric Andersen.

Firma nr. 2 John Gosling.

Firma nr. 3 Jochen Gerz.

Firma nr. 4 Jørgen Nash, Jens Jørgen Thorsen, Tom Krøjer.

Firma nr. 5 Aagaard Andersen

Firma nr. 6 Niels Viggo Bentzon
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Firma nr. 7 Klaus Groh (spillede via telex fra Oldenburg)

Firma nr. 8 Janos Urban (spillede via agent fra ØK)

Firma nr. 9 Thomas Niggl

Firma nr. 0 Kirsten Justesen (som afstod fra selve spillet og i stedet benyttede ØK\s telex til 
at kommunikere politisk).

Endelig programmet til vurdering af afstand mellem kunstnernes fantasi 
og virksomhedsspillets kapacitet (Knud Pedersen).

Firmapolitikken, således som den på forhånd var planlagt af de enkelte 
firmaer, skal kort gentages her:

Firma 1 Eric Andersen: Selvstyrende procedure bl.a. med henblik på 
sløring af resultatet og omgørelse af disse ved udløsninger af særlige 
forløb i tilfælde af tilstedeværelsen af særlige omstændigheder, f.eks. 
automatiske udløsninger af fusioner og refusioner.

Firma 2 John Gosling: Tilbagestyring til oprindelige resultater stillet i 
forhold til Eric Andersens manipulationer med resultaterne.

Firma 3 Jochen Gerz: Traditionelt spil for at tilføre materiale til de øvrige 
spilleres projekter.

Firma 4 Jørgen Nash, Jens Jørgen Thorsen og Tom Krøjer: Ekspression-
istisk holdning overfor forsøget med særlig vægt på at kommunikere 
dette til pressen og ved at stille provokerende spørgsmål til ØK som 
handelsvirksomhed.

Firma 5 Gunnar Aagaard Andersen: Produktion af en enkelt vare til 
meget høj pris og stadig fastholdelse af den høje pris (et kunstværk?).

Firma 6 Niels Viggo Bentzon.

Firma 7 Klaus Groh: Produktion og salg af informationsbytes.

Firma 8 Janos Urban: Nedfrysning af produktion for alle deltagende 
virksomheder ved ændring af beregningsgrundlaget for tilladt produk-
tion ifølge programmet.

Firma 9 Thomas Niggl: Finde optimalt input for at blive sat i stand til at 
vinde, evt. med en 3 måneders forsinkelse.

Thomas Niggl åbnede spillet ved at lægge afplukket græs foran Klaus 
Kruuses terminal. På græsset, den opslåede bønnebog.

Hver firmaindehaver blev placeret ved eget arbejdsbord og fik et beslut-
ningsskema. Spillet skulle nu forløbe således, at spillerne skulle træffe 
beslutning om en række forhold og aflevere disse beslutninger til Klaus 
Kruuse, der indtastede beslutningerne på sin terminal, hvorefter data-
maten kunne foretage en beregning på grundlag af beslutningerne og 
finde frem til hvert enkelt firmas status, og hvor stor en markedsandel 
firmaet havde opnået i forhold til de øvrige spillere.
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De forhold, der skulle besluttes om, var følgende:

Hvor stort et beløb ønskes brugt til avertering, til design og til market-
ing. Derefter, hvor meget ønskes brugt til omkostningsreduktion, og 
hvad skal stykprisen være pr. produceret enhed. Hvor stor produktion 
ønskes, og hvilken dividende udbetales.

På dette grundlag, som svarede til et helt kvartals beslutninger, blev der 
beregnet, hvor stor en produktion man fik tildelt, altså ikke automatisk 
den man ønskede, hvor stor en lagerbeholdning man havde på grund 
af svigtende salg, hvilken indflydelse avertering, design og market-
ing havde, da disse faktorer ikke altid havde samme virkning, afhæn-
gig f.eks. af, hvor nær man var ved at have mættet markedet, og hvor 
meget de øvrige spillere investerede i samme problem. Udbetalingen 
af dividende havde indflydelse på, hvor stor en kassekredit man kunne 
opnå, og dennes størrelse fik man også i hvert kvartalsudskrift meddelt 
tillige med en beregning af kvartalets overskud og det samlede over-
skud, man i dette og tidligere kvartaler havde opsummeret.

Der spilledes 6 kvartaler svarende til, at firmaet havde været drevet i 
1½ år.

Ved hver udskrift kunne der også fremkomme kommentarer i retning af, 
hvor kritisk et firmas situation var. Konkurs havde vi besluttet at udtage 
af spillet, idet vi fandt det rimeligt, at spillerne skulle kunne fortsætte, 
uanset hvor stor deres negative fortjeneste var. Det var jo dog trods alt 
et spil.

Der var muligheder for at gribe ind i nogle af de indbyggede faktorer i 
programmet, således hvor stor den maksimale kassekredit måtte være, 
og hvilke rentesatser der arbejdedes med for lagerbeholdning, tid-
spunktet for total mætning o.s.v.

Fra det særlige program, som jeg bestyrede under spillet, var der til 
rådighed for spillerne nogle ark papir til at skrive instruktioner til oper-
atøren på i tilfælde af, at nogle af disse forannævnte faktorer eller an-
dre forhold omkring spillet, som lå udenfor beslutningsskemaet, ønsk-
edes ændret.

De besvarelser, operatøren var i stand til at effektuere, udførte han, og 
resten blev påtegnet, hvorfor de ikke lod sig udføre, og blev derefter 
afleveret til mig til vurdering af, om spørgsmålet skulle komme kunst-
nere til kredit, og evt. om man her stod i en situation, hvor ØK burde 
have denne kunstner ansat i virksomheden, når han kunne bringe den 
slags forslag frem. Hvor det drejede sig om en delvis ændring af pro-
grammet, blev det krediteret med 10.000 kr. til kunstnerne. Total æn-
dring med 50.000 kr. Hvis research nødvendig 100.000 til 200.000 kr., 
og hvis der krævedes helt nye maskiner ½ million kr. Hvis forslagene 
krævede ventetid for teknologisk udvikling regnedes i år, og krævedes 
ventetid for social eller politisk udvikling, regnedes i 5 års perioder. Hvis 
der ikke forelå forslag fra en kunstner, regnedes det derimod til kredit 
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for ØK, og det samme var tilfældet, hvis ØK\s kapacitet ikke syntes 
brugt totalt i spillet af en kunstner.

En lang række mere eller mindre betydelige sedler blev videregivet til 
operatøren og vendte tilbage til mig: Ønsket om, at der blev regnet i 
% i stedet for kroner (dette var vel kun en variation af mit tillægspro-
gram, som regnede i dage i stedet for kroner, altså afstanden mellem 
kunstnere og virksomhed regnet i tid), udsortering af alle kantede tal 
og liste over aktionærer m.m.m., der syntes mere at være fremkommet 
som et resultat af fantasiløshed og opgivelse overfor det stive program. 
Men disse småchikanerier, som vel ikke var uforventede fra nogen, 
blev desværre også afgørende for hele spillets forløb, thi det lykkedes 
naturligvis en eller anden at sætte produktionen på nul, hvorefter pro-
grammet skulle dividere med nul et sted, og resultatet var lige så ban-
alt, som det var katastrofalt: Det lay-out, der lå i programmet, blev 
sprængt, så det ganske enkelt var umuligt at aflæse resultater, hvoreft-
er Eric Andersen ikke mere kunne arrangere sin selvstyring, og Jochen 
Gerz ikke længere kunne spille normalt med nogen effekt, og Janos 
Urban ikke kunne nedstyre produktionen, og Klaus Grohs informations-
fabrik blev et stykke visuelt poesi med mange nuller i!

Nu var det virkelig en tømmerflåde under et almindeligt forlis at have 
det tilknyttede program, som jeg bestyrede, og jeg sendte instruks til 
operatøren, at jeg ønskede mit tillægsprogram overført til MARK 3 i 
Cleveland Ohio via satellit.

Dette kræver en forklaring: Selve spillet blev spillet på en datamat an-
bragt i ØK\’s kælder. Denne havde navnet MARK 1. Men det var muligt 
fra ØK at trækket på et stort computersystem bestående af 14 store da-
tamater anbragt i Cleveland Ohio. Dette system, som var ejet af Gen-
eral Electric, hed MARK 3, og vi havde ved de forudgående møder hørt 
om, hvordan man kunne arbejde sammen med dette system via satellit 
og kabel samtidig. Dette mammutsystem indebar selvfølgelig en fasci-
nation. Vi havde også drøftet den lidet heldige omtale, der havde været 
af MARK 3 i Spiegel i forbindelse med Vietnamkrigen, men man undlod 
ikke på ØK med en vis stolthed at fortælle, at MARK 3 var serviceorgan 
for hele den vestlige verden og kunne arbejde med lagre og biblioteks-
programmer, der havde enorm kapacitet, det var et multinationalt tekn-
isk uhyre.

Men jeg bad som sagt om at få mit program overført til MARK 3 og bad 
om at få et password.

Mit password indløb og var: [Knud a/c(,], og næste forespørgsel gik til 
operatøren: Bed MARK 3 meddele, hvorledes det er teknisk muligt at 
garantere mig total sikkerhed for aftapning af mit password i Cleveland 
Ohio.

Der gik en tid, og jeg måtte gentage spørgsmålet.

Svaret indløb.
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Der stod What?

Vi begyndte nu at samles om operatøren. Nok var datamater stu-
pide, men den slags svar var en uartighed. Det kunne ikke passere. 
Forklaringen var simpel: Alle spørgsmål, der ikke var indkodet svar 
på på forhånd, blev blot besvaret med What? – Eller i særlig kryptiske 
tilfælde: Ask your assistent to help you. Men dette sidste var kun, hvis 
datamaten kunne mærke, at man endnu ikke havde lært terminalens 
stifindersystem og altså ikke kunne betjene den.

Man skal ikke lade sig fascinere af den slags teknik. Vi ønskede et svar 
på vort spørgsmål.

Underdirektør Brammer kom til stede.

Det måtte være muligt at komme i kontakt med MARK 3. Vi følte nu 
virkelig MARK 3 som en eneste stor amerikansk multinational agentvirk-
somhed.

Det blev ikke bedre, da Brammer fortalte, at forespørgsler kun kunne 
rettes via London.

Hvordan kan vi sikre, at ingen, d.v.s. ingen som helst ud over os selv, 
kender vort password – teknisk?

Der blev talt noget om tillid. Den samme tillid, man måtte have, hvis 
man var syg og ringede efter en doktor. Jeg var ikke sikker på, sagde 
jeg, at jeg ville have tillid til en doktor, som jeg tilkaldte via MARK 
3. Men all right, Brammer gik i krig og afsendte via sit password 
forespørgsel til London, og først 2 dage efter kom svaret.

Der kunne ikke gives nogen sikkerhed. Det var som en bank, hvor de 
ansatte i banken naturligvis til enhver tid kan undersøge ens konto.

Men man måtte have tillid til bankens ansatte.

I dette tilfælde er der kun en eneste bank. Og den ligger i USA. Og 
den trækker og samler oplysninger fra hele verden. Og det amerikan-
ske forsvarsministerium er ganske givet en så stor kunde, at det ikke 
er utænkeligt, at MARK 3 har foræret dette ministerium et noget mere 
avanceret virksomhedsspil end det, vi får lov at lege med.

Men MARK 3 beder selv om – formentlig med et undskyldende smil, 
hvis datamater nu kunne smile – at man må have tillid til den. Ja, der 
lærte vi i hvert fald noget vigtigt om virksomhedsspil.

Thomas Niggl så lidt anderledes på det:

Han ville gerne have alle hemmeligheder offentliggjorte, fra alle banker 
og om alle mennesker, og selvfølgelig forstod jeg ham.

Og huskede på beretningen om kontoret, man kunne sende hemme-
ligheder til, og som kvitterede for modtagelsen ved at sende andre 
hemmeligheder tilbage.
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Portrætmalerne i lufthavnen

I en tidligere arbejdsløshedsperiode i 1984 tog vi initiativet til et job-
skabelsesprojekt for unge langtidsledige mellem 18 og 22 år. De skulle 
ansættes til at male portrætter.

I Københavns lufthavn blev de udvalgte kunstnere installeret i en ar-
bejdsdag på 8 timer fra kl. 8 til 16 og til gældende timeløn på det tid-
spunkt.

De unge mennesker kørte ud i lufthavnsbusserne, de fik passerkort. De 
arbejdede på en balkon over transithallen. Bannere informerede med 
teksten “Copenhagen Air-portraits”. Passagerer med ventetid kunne 
bestille tid til et portræt. Der var ingen købetvang. 3 timebetalte kunst-
nere blev sat til at male et portræt hver af den passager, som ønskede 
at blive portrætteret -og hvem gør ikke det? Prisen var udregnet som 
timeløn gange tid plus materialer og 25% i provision. Mindste format 
var 28 cm gange 35 cm til 385 kr. Største format var 60 cm gange 100 
cm til 900 kr..

Det blev en voldsom succes. Mere end 2000 portrætter blev malet og 
Colon fremstillede en emballage, så passagererne kunne tage de våde 
lærreder med sig i fyvemaskinen.

Copenhagen Air Portrait stod der på emballagen.

I løbet af de 2 år, hvor handelsministeriet – ikke kulturministeriet - støt-
tede projektet blev de mere end 2000 portrætter malet af 28 ansatte. 
Af de ansatte endte de 8 på Kunstakademiet. Enkelte blev berømte 
hvad der ellers ikke rager denne socialrevolutionære new deal opera-
tion.

Bortset fra Preben Fjederholdt, som få år efter han var ophørt på aka-
demiet med en lysende fremtid som kunstner døde af legionærsygen. 
Hans portrætter, de, som ikke blev solgte, men opbevares i Kunstbib-
lioteket, lyser frem for de øvrige få, der står tilbage som erindring om 
perioden.

Projektet var født til at få international presseomtale. Udenlandske 
reportere fra de store udenlandske magasiner mellemlandede i Køben-
havns Lufthavn og så ved selvsyn malerne i aktivitet. De fotograferede 
og skrev. I SAS magasin til passagererne står en artikel på arabisk med 
et fotografi af de arbejdende kunstnere.

Da SAS blev årets luftfartsselskab stod det omtalt med fire linier i New 
York Times. Copenhagen Air-portraits fik næsten en halvside på for-
siden af en søndagsudgave af New York Times.



39

Ved opgangen til balkonen i transithallen havde vi placeret en video, 
hvor vi viste en passager, der sad model og på 3 minutter fik malet sit 
portræt. Sådant vises let på film.

Når antallet af ansatte løb op i 28 unge mennesker var det fordi pro-
jektet gav overskud. Og det var naturligvis ikke meningen at et minis-
terium skulle støtte et foretagende, som gav overskud. Så hver gang vi 
kunne tælle kassen op og se der var overskud ansatte vi en ny kunst-
ner.

På Herlev erhvervsskole oprettede vi et kunstkursus for arbejdsledige, 
der kunne forberede sig på at blive ansat. Portrætmaleri er i modsæt-
ning til anden kunstnerisk aktivitet strengt taget noget man kan lære 
sig, selvom det der uforklarlige, som gør noget til kunst, ikke nødven-
digvis kan udtrykkes som en lighed med modellen.

En af kunstnerne var da også en mester i at male en models indre per-
sonlighed. For eksempel malede han en psykiatrisk tysk overlæge med 
alle en sindssyg persons indhold, og han var en stor succes for holdet 
indtil han en dag lånte en models boarding card og købte whisky og 
cigaretter i den toldfri.

Det var omgående afskedigelsesgrund.

Vi havde en travl arbejdsplads og kunstnerne blev dygtigere og dygti-
gere. En lille udstilling foran på balkonen gav kunderne mulighed for at 
vælge hvilken kunstner de ønskede at blive portrætteret af.

Billeder der ikke blev solgt blev i princippet malet over, selvom jeg 
sikrede mig nogle enkelte. Der var store diskussioner med de unge 
mennesker om denne overmaling. Men vi måtte jo fastholde, at dette 
var en produktionsvirksomhed, der skulle ledes efter forretningsmæs-
sige principper.

Den eneste undtagelse vi gjorde fra dette princip var en henstilling vi 
måtte afvise fra SAS.

SAS havde observeret at nogle af de kunstnere der blev transporteret 
ud og hjem i lufthavnsbusserne havde store huller i bukserne. Vi skulle 
huske på, sagde SAS, at også 1. klasses passagerer kørte med bussen! 
Det kunne vi ikke tage os af. Og vi tvivlede på, at de unge mennesker 
lod sig iføre en uniform.

Når noget går godt står misundelsen altid og ser til i baggrunden.

Kunstnernes faglige organisation på det tidspunkt (i dag er den en an-
den og anderledes institution) skrev til Handelsministeriet og anklagede 
projektet for skruebrækkeri idet en professionel portrætmaler fik fra 
30.000 til 100.000 kr. eller mere for et portræt.

Handelsministeriet stoppede følgelig projektet.

Københavns Lufthavn og SAS ville gerne betale os lidt til hjælp for at 
fortsætte.
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Men vi havde selv fået nok. Det var næsten som at drive et hospital 
og jeg følte mig som overlæge, der flere gange om dagen bilede til 
lufthavnen.

Vi ville afslutte med effekt.

Et kommunalvalg nærmede sig.

Vi inviterede derfor alle kommunalbestyrelser, der ønskede et portræt af 
et afgående medlem til at bestille tid.

Og så tog Copenhagen Air portraits af sted på en landsturne, hvor der 
blev malet politikere. I en enkelt kommune havde byrådet besluttet at 
lade en særling i byen portrtættere i stedet for en politiker.

På Herlev erhvervsskole afholdt vi kurser for unge langtidsledige, der 
forberedte sig til at indtræde i dette new deal projekt.

En af elevernes opgaver var at fremstille et verbalt selvportræt. Det 
kom der også lidt poesi ud af.
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Herunder foto af et hold kunstnere i lufthavnen fotograferet til det tyske 
magasin Stern.
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Endvidere en karrikatur fra en Midjysk avis, der kommenterer  den 
afsluttende rundrejse i hele landet for at male de afgående kommunal 
politikere
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og endelig: 
Nogle udvalgte eksempler på de verbale selvportrætter skrevet af de 
unge ansøgere til stillingen som portrætmaler.
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Kunst er ikke formidling

Kunsten er som et universitet med lærere og elever,forskere og studer-
ende.

I de forskellige fakulteter, som er billedkunst, musik og litteratur søges 
der bedre og bedre erkendelse indenfor de opgaver, kunstnerne stiller 
sig.

Det hører til undtagelserne, og er ikke vigtigt, at henvende sig til et 
publikum udenfor universitetet. Universitetet er for sine forskere og sine 
studerende. De kommunikerer med hinanden.

Sådan som det er på universiteterne, sådan bør det også være indenfor 
kunstverdenenen. 

Kommunikationen med de kunstinteresserede, eller bare det at søge 
at forøge interessen for kunsten, er ikke en opgave, der vedkommer 
kunstnerne. Og en støtte til kunstkommunikationen er ikke en støtte 
til kunsten, men til noget andet ,nemlig samfundets almenkulturelle 
standard.

Kunstformidling hører hjemme et helt andet sted end på kunstens uni-
versitet. I dag er denne formidling blevet det mest vigtige. Og det mest 
larmende er blevet det mest naturlige at formidle, fordi det kan nå flest 
mulige mennesker.

De kunstretninger som er kommunikationsafhængige ,det vil sige af-
hængige af røde lygter, der signalerer udsolgte huse eller høje seertal 
,solgte biografbilletter med mere,altså teater og film, hører hjemme et 
helt andet sted. Det er en støtteopgave,som ikke vedkommer staten, 
men bør klare sig på det kommercielle marked, hvad kunstens køb-
mænd også i dag tilsigter ved siden af og på trods af massiv offentlig 
støtte .

Begreberne er blevet sammenblandede,fordi der er kommet en tendens 
til at ligestille en bestsellersukces med en kunstnerisk sukces, og en 
kunstnerisk sukces med en økonomisk sukces i kunstverdeneen. Det 
største spørgsmål, der rejses og fremstilles som afgørende er: Hvad er 
det værd?

Noget, der i den hellige kunstformidlings navn udskifter kunstnerisk 
kvalitet med isenkramskvalitet.

Hvor meget skade har dog ikke det spørgsmåll gjort i den hensigt at 
skabe interesse for kunsten.

Ved at skille kunsten fra kommunikationen fjerner man kunsten fra un-
derholdningsverdenen, der har den samme indflydelse på kunsten som 
dårlig livsstil har for kroppen.
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Og den dårlige livsstil har det med at friste og lokke og overtale uden 
særlige vanskeligheder.

Uden vi gør indsigelser overtager underholdningsværdien mere og mere 
kvaliteten eller bliver identisk med kvaliteten udfra tankegangen: Det er 
en sukces . Ergo er det godt.

Nødvendigheden af at skille kulturformidlingen fra den skabende kunst 
skyldes, at kunsten ikke skal tvinges til at indstille sig på underholdn-
ingsværdiens betingelser.

Man får først det rigtige billede af støtten til kunsten ved at adskille 
kunsten fra kommunikationen.

Jeg tror uden at have beregnet det eller uden at vide, hvordan man 
skal beregne det, at for hver krone der betales til kunststøtte går højst 
de 15 øre til den skabende kunstner. Resten forsvinder i omkostninger, 
der er hører under kommunikationen.Jeg ser bort fra museerne i den 
forbindelse.De har en indiskutabel legitim tilstedeværelse i samfundets 
kultur.

Koncepter koster ikke mere end det koster at holde liv i den, der har 
konceptet.Levedygtigheden er et markedsspørgsmål, som markedet kan 
understøtte. Hvis det ikke understøttes vil det endda findes.

Kunstneren skal gøre sig bemærket og kommunikere med andre kunst-
nere.Det er ikke det samme som at tilbyde sig til markedet udenfor.

Disse år er jubilæumsår for vigtige hændelser i kunstlivet. Det er 40 år 
siden Eksskolen startede.50 år siden de første Fluxusforestillinger, 60 
år siden Arne Bruun Rasmussen satte gang i den folkelige investering i 
kunstkøb ,og 60 år siden Byens Billede flyttede den gode kunst fra sa-
lonerne til gademiljøet. Sådan er nogle af jubilæerne indenfor billedkun-
sten. Indenfor andre dicipliner fejres andre jubilæer.

Ville det ikke være lykkeligt i dag i stedet for jubilæerne at gøre noget, 
som vi om 10,20,30 eller 40 år vil kunne fejre jubilæum for til den tid.

Det vil være historisk, hvis man skilte kunststøtten, der går direkte til 
kunstnerne, fra den støtte til kommunikationen, som i kunstens navn er 
en støtte til konsumenterne ,kunstens passive publikum,

kunstens kommercielle marked, dens købmænds kommunikation,der 
er kunsten,som sammenlignet med et forskende universitet, uvedkom-
mende .

Knud Pedersen
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Parvis
 
Lad os begynde med at holde op med at kalde dem arbejdsløse. 
 
Der er ingen, der er uden arbejde. Arbejde har mange former. 
Man kan kalde den, der ikke er ansat i en virksomhed for selvstændig. 
Det er et meget mere positivt ord end arbejdsløs. 
Eller lad os også begynde med at holde op med at kalde mennesker for 
ledige. Hvad fortæller det? Alle mennesker er ledige. Hvis en bankdirek-
tør får tilbudt en stilling i en større bank så er han ledig til at modtage 
den stilling. Det modsatte af at være ledig er at være ufri. At være ledig 
er at være fri. 
 
Det samfundsmæssige problem med at have 160.000 
“arbejdsløse,”ledige” er, at det koster samfundet penge i understøttelse 
.Det koster 80% af den løn,den ikke- ledige får. 
 
Lad os prøve at tænke anderledes: Et samfund består fundamentalt af 
familier. Endnu mere fun damentalt består den af par , par der får børn 
, par hvoraf den ene dør før den anden. Men det almindelige er par . 
Dag og nat, år efter år. Hele det voksne liv igennem. 
 
Hvis man nu ansatte folk parvis, så skulle de 160.000 “arbejdsløse” an-
sættes som par til 160.000 som er i arbejde. 
Samfundet betaler stadig de 80% ,som de ville gøre, hvis de 160.000 
var ledige. Men nu hjælper de altså deres arbejdspartner, der bør gå 
20% ned i løn til gengæld. 
Og parret udfører det dobbelte arbejde. 
2 mænd bærer dobbelt så mange mursten på den samme tid som en 
mand. 
Det lærte vi som børn. Og det gælder stadigvæk. 
 
Og samfundet har opnået det ,som det gerne vil. Det er blevet konkur-
rencedygtigt. 
Så konkurrencedygtigt ,at det i løbet af få år har udviklet en så god 
økonomi, så det kan spare de 80% som de 160.000 arbejdsløse kost-
ede samfundet. 
Og offentlige arbejder vil blive udført dobbelt så hurtigt til den samme 
pris. 
 
Vi skal heller ikke udelukke at de parvis ansatte kan have fornøjelse af 
at hjælpe hinanden, hvor den ene f.eks er dygtigere til en ting, hvor 
den anden er dygtigere til noget andet. 
 
Havde jeg været politiker ville denne tanke sikkert aldrig være faldet 
mig ind .Der er grænser for hvor kreativ man må være, hvis man skal 
komme tørskoet igennem det politiske liv .
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Taledigte

De har nu tre valgmuligheder

Af Albert Mertz efter erindringen

Verber under bogstaverne abcd, 
der egner sig til seksuel brug

Hvordan
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Vindmøllekoncert

http://artscreen.dk/e-bog/Wind_power_horror_serenade_x264.mp4
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Begravelsestale for Bent

Fader Vor,

Fader Vor i Himlen,

Bent er på vej op til dig..

Og han skal ikke sidde hverken på den venstre eller højre side af dig, selvom 
det nok længe er det han har haft en ide om.

Han skal ikke engang være nede foran mellem alle advokaterne, men længere 
borte og han skal først og fremmest vænne sig til at det der er i glassene , det 
er den Helligånd. Spiritus sanctii.

Når han bliver optaget i englekor langt bagved, der hvor der står 40 millioner 
engle i khakiuniformer og synger “We will meet again”, så vil han være på sin 
rette plads foreløbig ,indtil vi andre kommer derop.

Og det sker når som helst.

Så går jeg til venstre op til dig og Jesus Kristus hører også på hvad jeg siger.

Jeg siger: Kan I ikke høre ,at ham Bent synger ad Helvede til. Det har han 
altid gjort, når han skulle udtrykke hvor fejlplaceret han var i livet.

Han var kun lykkelig i de år, hvor han var gymnasielærer på Marie Kruses 
skole i Farum. Det var højdepunktet i hans liv.

Kunne I ikke give ham bare et par af de år tilbage. Alle elskede Bent. Og Bent 
elskede sig selv og alle.

Han var centrum i enhver fest og hans latter var ringeklokker, der ringede 
frikvarterer ud og ind hele tiden.

Gamle Røvhul, sagde Vor Herre og slog mig på skulderen. Det har vi allerede 
sørget for. Han er blevet vikar på Marie Kruses skole under navnet Bente og 
har fået et ordentligt skud østrogen så han kan holde sig fra alle de dejlige 
piger, derude. Det var nemlig de piger der alene fik ham til at søge arbejde 
derude i sin tid. Det ved jeg og min enbårne søn alt om.

Vi ved nu bare ikke rigtigt hvordan vi skal få ham tilbage igen. Han trives 
fremragende og er blevet bøsse.

Er det ikke det I kalder dem dernede, der er for glad for piger.

Jeg sagde til Vor Fader: Det behøver du nok ikke bekymre dig om. Heroppe 
ender vi jo alle. Men jeg er sikker på, at hvis han kunne vælge, så ville han 
vælge sådan et farvel og på gensyn som jeg giver ham her som tak for alle de 
lyse år.

Alvoren i hans liv ligger i kisten her foran mig.

Æret være hans minde



57

Hundebegravelsen

Malou blev 14 år.Den var til sidst stokdøv.Og de sidste måneder før den 
døde kunne den gå lige ind i en mur. For den var også stkblind.

En morgen lå den død på køkkengulvet,som et lille tæppe rullet rundt 
om et afsjælet legeme.Malou blev cremeret.Dyrlægen i Charlotttenlund 
ekspederede den sag, og en smuk enkel krukke, der mindede om en 
ægyptisk salvekrukke indeholdtMalous aske.

Og så begynder det hele.Så begynder begravelsen i Sverige.

Da vi kom over inviteret tilmiddag hos vorers nabo anede vi ikke noget 
om den forestående begivenhed. Men lige udenfor huset, under et træ, 
hvor Malou altid plejede at ligge var der gravet en stor tørv op,en spand 
stod med en spade og på tørven var der anbragt et udelys.

På trappen opvar der anbragt en I-pot hvorfra “Tryllefløjten2 lød kraftigt 
ud over hele landskabet.

Bag huset var der en græsning og inde fra den kom 4 kvier i hurtig 
gang hen og stillede sig op oig lyttede.Musikken var sat i gang samtidig 
med at vi havde stoppet motoren påvores bil.

Nu blev der i forhaven serveret røget laks og en fin fransk rosevin.

Herefter skulle begivenheden begynde. Den lille hvide krukke blev båret 
hen til hullet i jorden. Og I-poten blev sat til at spille “In diese heiligen 
hallen”.

Den lille urne blev sat ned og jord fordelt rundt om den.Derefter tørven 
og så blev tørven stampet,så den lå i et med græsplænen.

Det varede præcis den tid som den hellige arie fra tryllefløjten endnu 
havde tilbage.

Så blev der hentet en ny flaske rose.

Kvierne var blevet træt af musikken og havde trukket sig tilbage så 
langt væk, så ingen kunne se dem, nede ved søen fjernt fra huset og 
udenfor hørevidde.

Nede ved den sø lå asken af værtens mor og far begravede efter en 
tilsvarende højtidelighed for mange år siden.
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Den korte ud gave af Det evige liv 
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Microsoft elegi

HVIS du havde fået den ide at bruge de nye små solcellelamper

Til at sætte på alle grave på en kirkegård

SÅLEDES at efter en solskinsdag, så ville de små lamper

Lyse på alle grave hele natten

SÅ ville det være en god forretning at rejse verden rundt

Og tilbyde opsætning af disse lamper på alle verdens

Kirkegårde




