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Kultursamfundet - adgang til kulturgoder

Tale ved konferencen om adgang til kulturarven.

af Carsten Thau

Vi står idag over for fantastiske fænomener, et udvidet forbrug af kultur og udvidede forventninger 
om mobilitet.  Den nu veludviklede fysiske infrastruktur i den globale økonomi gør det muligt at 
sende information på brøkdele af sekunder. På tværs af mange tidszoner kan studieværter på BBC 
med direkte samlingspunkt i studiet tale med diskussionspartnere der i et og samme øjeblik befinder 
sig i Vladivostok, Johannesburg, Mexico City og Minneapolis, medens folk sender dem e-mails 
med spørgsmål fra Århus eller Helsinki. På trods af de enorme forskelle i tidszoner sker dette i et 
og samme øjeblik, i real time, verden er tidsmæssigt blevet transparent, som man siger.
På en skiløjpe i Norge kan man se folk tale med deres halvvoksne børn på rejse i Brasilien, medens 
de telefonisk modtager et klart billede af de unge smilende på Copa Cabana. Faderen nyser i 
telefonen og børnene kan på brøkdele af sekunder høre ham mellem bølgeskvulp på stranden.
Millioner af mennesker vil i det udvidede EU rejse på billige flybilletter på forlængede 
weekendrejser til Budapest, Barcelona eller Milano. 
Låst inde i sin lejlighed kan man på internettet komme i kontakt med biblioteker, videnscentraler, 
mennesker og kunstsamlinger over hele verden, modtage billeder, 3D animationer og få besvaret 
særlige spørgsmål. Den globale monade kan fra sin lænestol følge flamingoer gå på vingerne i 
Østafrika eller børskursernes fluktuationer på Wall-Street. 
Alt dette som vi for nogle år siden ville henregne under det utrolige er blevet en realitet for mange. 
Men som tegneren og journalisten Hans Bendix engang forklarede, da han skulle begrunde 
fordelene ved at gå i teatret fremfor at se fjernsyn: det er sjovere at have pigen på skødet end at tale 
med hende i telefonen. Om dette nu er rigtigt eller ej, så ligger der nu i en art samfundsmæssige 
norm, at tilgængelighed, både den virtuelle og den faktiske er blevet udvidet.
Allerede den franske kulturminister under Charles de Gaulle André Malraux talte om, at vi med 
udbredelsen af fotografiet i stigende grad ville komme til at leve i "museet uden mure".
Og det må vi vel bekræfte, men selve det at vi i dag kan hidkalde billeder af alle verdens og 
kulturhistoriens tilskikkelser digetalt og på anden vis, har i takt med denne billedstorm udvirket en 
længsel efter orginalen, selve de fysiske tings konkrete tale, deres håndgribelige magi. Og samtidig 
et mere udtalt behov for sammen med andre mennesker at få del i udstillinger, kulturskatte, 
evenementer. Den ægte vare, det autentiske er blevet opskrevet i takt med tilgangen til information. 
Nok lever vi i en civilisation, hvor det visuelle har fået en fremrykket position på bekostning af de 
andre sanser, men dette synes dog ikke at svække trangen til at stå over for de håndgribelige ting og 
begivenheder. I det mindste vil billedlige gengivelser for de mennesker der ikke så let kan bevæge 
sig, blive opfattet som et surrogat, om så de billeder man har adgang til er nok så skarpe og viser 
tingene fra alle tænkelige vinkler, i perfekte computeranimationer og med stor detaljerigdom, der 
på en måde i de billedlige manipulationer er larger than life. 

Hertil kommer at den moderne verden af telekommnunikation parallelt følges af muligheder og 
tilskyndelser henimod en universel mobilitet, som vi nu, som sagt, med billige flybilletter til 
Barcelona, Milano og Budapest, centrer inden for det ny EU, synes at have fået stillet inden for 
mulighedernes rækkevidde, uden for en større kreds end forretningsfolk og eksperter. 
Den nutidige internationale horisont er præget af afstandens svækkelse, hastighed, superoptimering 
af ydelser og mobilitet. 
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Denne fysiske mobilitet opleves af nogle idag som så veltudviklet at det at rejse fra København til 
London består i at bestille billetten og modtage en bekræftelse fra bureauet, hvorefter resten blot er 
det at komme til lufthavnen, gå igennem korridorer, for via en sluse at komme ind i flykabinen, der 
efterfølgende blot byder på et skarpt lys og en syden for ørerne indtil man er fremme ved 
lufthavnen for den bestilte destination.
Den friktionsløse bevægelighed og en bredspektret tilgængelighed fra storbyer til   eksotiske 
rejsemålindgår i nutidsmenneskers forestillinger om verden og det gode liv. På en vis måde er der 
her tale om en teknisk og trafikal potensering af det, der engang var et led i demokratiets ideer om 
frihed, fordeling og adgang. 
De tekniske og trafikale midler optræder i dag samtidig med et boom i kulturforbrug. Forlængede 
weekend-rejser eller hjemlige weekend-mål kan for den nye middelklasse, der idag er 
normsættende, i høj grad tænkes at være koblet sammen med kulturelle oplevelser. Kultur er en 
sektor, der har bevæget sig fra at være ytringer af the best and brightest og for de lag i samfundet 
der besad gamle penge eller en latinskoleuddannelse, til at være i flere henseender meget mere 
omfattende. 
Det man engang kaldte dannede mennesker har ikke længere noget monopol på kultur. Samtidig tør 
vi antage, at udbredelsen af almen dannelse var en afgørende motivation for de ledende politiske 
figurer, der tidligt skabte adgang til kulturarven. Den skolede forstand skulle ikke kun instrumentelt 
og gennem kontrol styre verden. Den skulle gennem æstetiske erfaringer, viden om historien, 
kendskab til de skønneste ting menneskeheden havde frembragt udvirke fornuft, dvs. en evne til at 
forbinde en æstetisk sensibilitet med etisk opmærksomhed - og viden med visdom.
Forestillingen om alle borgeres tilgang til kulturarven går tilbage til Oplysningstiden, dvs. fra 
slutningen af 1700-tallet. Da fik man de første store museer åbne for alle borgere, for deres 
personlige udvikling og fornuftige prægning. 
I Paris indrettede Napoleon omkring 1800 Louvre-museet som en stor kunstsamling for alle borgere 
og få årtier efter byggede man i Berlin Altes Museum og i London British Museum. 

Da man i 1840erne i København opførte Thorvaldsens museum indgik det fra starten i 
begrundelsen, at det skulle virke dannende og uddannende på alle stænder og grupper i samfundet, 
hvad man da også kan se af billedfrisen på husets facade, hvor kunstnerens ankomst til hovedstaden 
markeres som kulturpersonligheders modtagelse af den store mand på Reden, medens stærke 
hænder af folket trækker og skubber hans tunge skulpturer ind i museet, i fælles anstrengelse og 
påskønnelse. Et maleri af Frans Henningsen fra senere i århundredet viser en familiefar udpege 
detaljer i en af de imponerende eller forbilledlige statuer i Thorvaldsens museum for sit afkom. 
Dette store drag, denne fysiske mobilisering henimod tilgængelighed kendetegner hele den 
moderne historie. 
Som den kristne kirke tidligt fandt sit begreb om skønhed i samfundets marginalserede og igennem 
undere symbolsk rejste dem op, således har de oplyste demokratiske samfund til stadighed søgt at 
rette deres modtagelighed mod alle samfundets grupper, for ikke at slå sig til tåls med skæbnens 
ugunst ved at gøre fænomener eller mennesker usynlige, ubevægelige. 
Oplysning, som de moderne civiliserede samfund har forstået det, bestod netop i at trække forhold 
og menneskeliv frem i lyset for at bevæge dem ud af en stivnen og fatalisme. Hvor man i 
kristendommen opfattede Kristus som symbolet på ethvert menneske, forstået således at forholdet 
til Jesusskikkelsen er væsensforbundet med forholdet til næsten - og afgørende går igennem næsten 
- så opfattede de moderne, demokratiske samfund alle samfundsborgeres ret og pligt til deltagelse i 
samfundslivet, som en målsætning, der efterhånden udløste kvinders stemmeret, tilgang til 
uddanelse for flere samfundslag, almen skolepligt osv. 
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Hvorvidt alt dette var en stor historisk fejltagelse kan man kun gisne om, det afsatte så stærke spor 
og så stærk en inerti i den nyere historie, at udviklingen ikke i vores del af verden har ladet sig 
standse.
En anden stor motor i den moderne historie var spaltningen mellem privatsfæren og det offentlige 
liv. De borgerlige forfatninger, herunder den danske Grundlov, indstiftede borgernes 
frihedsgarantier i henhold til hvilken privatsfæren er ukrænkelig. Hvilket vil sige at man ikke må 
bryde ind i private hjem uden dommerkendelse, at man ikke må bryde brevhemmeligheden; 
overhovedet at privatsfæren er ukrænkelig. I ly af disse frihedsgarantier udviklede den borgerlige 
familie sig, med sin intime følelseskultur, sine malerier af et fortættet familieliv som det fremgår af 
Guldalderkunstens malerier i små formater beregnet til at blive hængt op i hjemmene, af 
kammermusikkens følelseskultur som genre, af litteraturen omhandlendene det personlige liv, 
berømte brevvekslinger mellem privatpersoner osv. 
På den anden side - uden for hjemmets fire vægge - som den anden søjle i samfundslivet: det 
offentlige liv af presse, politik, diskussioner i forsamlinger, eller grupper af mennesker frivilligt 
forsamlet  på museer eller teatre, hvor borgerne  i det der udspandt sig på scenen kunne opleve 
fælles erfaringer udspille sig, undertiden - som indkik fra en den fjernede fjerde væg - kunne skue 
ind i familielivets problematik, eller som hos f.eks. dramatikere som Henrik Ibsen eller Henri 
Nathansen ("Inden for Murene") kunne  gennemleve typer af konflikter mellem familiens domæne 
af regler og intimkultur på den ene side og det offentlige livs tendenser på den anden. En af de 
fornemste og helt afgørende motorer i det borgerlige samfund var vekselvirkningen mellem et 
profileret privat liv og den offentlige sfære. Man forestillede sig at den personlige dannelse, 
selvudvikling og følelseskultur, der drivhusagtigt blev drevet frem inden for hjemmets fire vægge 
ville give borgerne et overskud til, på civiliseret og forstandig vis, at deltage i det offentlige liv.

Man var på vagt over for, at det offentlige liv skulle invadere privatsfæren, men den anden vej også 
principielt ked af at folk skulle blive så absorberede i privaten, at de ikke tog del i det offentlige liv. 
Når staten, der skulle regulere disse processer, åbnede sluserne til kulturarven og lod individuelle 
ytringer inden for kunst og lignende udspille sig på den offentlige arena var det ikke mindst vejledt 
af, at man tilstræbte, under stadig nye udfordringer, at stimulere vekselspillet mellem de fælles, 
offentlige anliggender og den personlige erfaringsdannelse hos de private borgere. Disse skulle 
gennem indblik og tilgængelighed opmuntres til participation. En almen bevægelighed blev opfattet 
som heldig for samfundet som helhed. 

Et aspekt af denne bevægelighed og idé om deltagelse er det, at ingen af ydre årsager skal være 
henvist til indespæring i deres bolig. Og det er da også i dette felt vi møder temaet for dagens 
konference.

Det nævnte ideal er svært at opfylde. Vi ved at blinde eller svagtseende mennesker er tilbøjelige til 
at holde sig i eller omkring hjemmet, og at gangbesværede støder på barrierer andre borgere ikke 
tænker på, hurdler som er usynlige også for den opmærksomme. Disse barrierer er ikke kun fysiske, 
men vedrører en uoverkommelighedsfornemmelse der forbinder sig med reduktion af fysiske 
kræfter, resignation og måske trætheden i forhold til at møde andres blikke  i et samfund, der i 
udtalt grad tror at lægevidenskaben kan reparere alt og samtidig dyrker fysisk perfektion og den 
ungdommeligt spænstige krop.
Den bevægelseshæmmedes inderliggørelse af blikke udefra, der er nysgerrige, medfølende, vantro, 
bevidst diskrete eller ufrivilligt idiosynkratiske, udløser undertiden hos den udsatte, den som er 
anledningen til disse blikmanøvrer, følelsen af mentalt at skulle pløje sig igennem det offentlige 
rum, oplevelsen af en vis psykologisk træghed. 



4

Meget unge menneskers blik på gamle eller besværede indebærer undertiden en anklage om, at 
deres situation på en eller anden måde er selvforskyldt. Især de ældre medborgeres med tiden 
udviklede besvær og fortrædeligheder. 
Den svenske forfatter Olof Lagerkrantz fortalte for nogle år siden om en debataften på svensk TV, 
hvor han sad i panel med unge, høflige, oplyste mennesker. Pludselig så han i blikket hos de unge 
piger en undren over at alderdommen kunne afsætte så mærkværdige og urovækkende spor i hans 
fysik, en medlidenhed blandet med undren, som i et glimt forhindrede ham i at indgå i en utvungen 
kommunikation. De kikkede på ham somom han selv på en eller anden vis havde bragt det derhen, 
hvor deres idiosynkratiske reaktion uafvendeligt  satte ind. Han kunne kun i  forbifarten den anden 
vej tænke, at de selv, selvom det lå uden for deres forestillingsevne, en dag kunne blive truffet af de 
samme men, hvis de var så heldige eller uheldige at blive rigtig gamle.
Der findes, som vi alle ved, fysiske såvel som psykiske barrierer, hvor mennesker færdes og omgås.
Det nutidige, handlekraftige samfund blæser nogle af disse af banen. Hvorledes? Det gør vi ved at 
bygge bro ved hjælp af teknik og arkitektonisk snilde! Dette gør, som vi alle ved, ikke hele 
arbejdet. Men der fremtræder en umiddelbar optimisme og aktiv gestus i ramper, elevatorer i glas 
og stål og solide handicaptoiletter. Teknikken og den behændige arkitektoniske løsning udført med 
omtanke markerer en principiel vilje til at overkomme barrierer, udover at de er med til at 
modernisere hele modtagelsessystemet. 
Inden for arkitekturen taler vi om modtagelsessystemer. Til dette hører forgårde, portaler og 
monumentale indre trapper. Sådanne blev udviklet i barokkens slotte, men blev et kæmpenummer i 
det 19. århundredes stormagasiner, museer, udstillingsbygninger og operahuse. 
Modtagelsessystemet skulle højne respekten og stemme sindet hos den ankommende.
Som en lava af marmor, tunge gelændere, afsatser, spejle og røde løbere flød disse trapper ned og 
ud i ankomsthallen. De var en grandios scene hvorpå publikum kunne lade sig se og se på andre. 
Det er således ikke noget tilfælde at haute cauture´n kom til verden i Paris omkring 1870, epoken 
for Charles Garniers store, nye operabygning, La grande Opera. Det spektakulære lå ikke kun i de 
kunstneriske eller kulturelle manifestationer, men også i modtagelsens scenografi og koreografi.
De steder hvor man i København har haft sådanne trapper, f.eks. på Statens Museum for Kunst eller 
Charlottenborgs Udstillingsbygning er i de seneste årtier blevet erstattet mere beskedne trapper og 
mindre pompøse arrangementer.

Den moderne arkitektur har været på vagt over for det monumentale. Den er mere optaget af smalle 
trappesystemer og ramper. I det moderne  og iøvrigt mere tilgængelige museum, udformes i dag en 
flerhed af trapper, ramper og elevatorer. Undertiden på en lidt klodset måde som ikke integrer disse 
adgangsforhold i et flot ensemble, De enkelte adgangskanaler er ofte udparcelleret og lever deres 
eget liv, stadig for nogles vedkommende som hjælpeanordninger, hvor det arkitektoniske greb på 
en langt smartere og flottere vis kunne binde dem sammen i en større sløjfe af åbenhed og 
valgmuligheder. Men en vis bedring er der sket i forhold til det 19. århundredes monumentale 
kulturbygninger, hvor man enten skulle være aristokrat eller storborger for at arrivere 
standsmæssigt og med stil.

Enormt meget har ændret sig siden de første epoker af det borgerlige samfund, hvor kulturen 
stadigvæk i realiteten var for de få.

Over de sidste årtier har vi oplevet et voldsomt boom i antallet af museums- og 
kulturinstitutioner.Siden1980erne har Frankrig henved 450 nye museer eller tilbygninger på 
tegnebrædtet, I Frankfurt/M har man anlagt en hel Museumsufer ved floden Main med 
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Filmmuseum, Kunsthåndværksmuseum, Arkitekturmuseum mv - tillige med en nyopført Opera og 
nye teatre. 
Man kunne ikke åbne - og det kan man stadigvæk ikke -  et amerikank magasin eller kabel tv-
nyheder uden der berettes om kunst- og designnmuseer, henholdsvis kulturhistoriske museer under 
opførelse af avantgarde-arkitekter for lokale myndigheder eller mæcener. Som digteren Per Højholt 
har sagt det, er det moderne menneske øjensynligt et museumsbyggende pattedyr.
I princippet kommer alt på museeum: kagedåser fra Holsten, gamle brandbiler og strikkede 
menstruationsbind fra husmandskoner i Midtjylland - indsamlet af Nationalmuseet. 
Det at have en bil eller et ur er forlængst også bleevet kulur. Ikke kun ældre Jaguarer og 
sportsvogne, eller ældre Cartier-ure lavet i hånden, men også Rolex og BMW. BMW rekamerede i 
tyske blade med en slank, sort kvindelig model der stående foran en BMW udbryder: "Ich will 
Kultur!" - Jeg vil ha kultur!. 
Trangen til at få del i fortiden og dens kulturelle spor er så voldsom, at man i den amerikanske stat 
Pensylvania, hvor der bor en kristen sekt - the Amish people -  hvis dagligliv er bestemt af, at man 
ikke bruger redskaber, materialer eller tøj som ikke findes omtalt i Bibelen. Som følge af at denne 
religiøse sekt for få år siden følte sig trykket af turismen, har man ved siden af etableret et fuldt 
arbejdende Amish samfund bestående af statister, hvorved noget af trykket tages af skuldrene på 
den egentlige sekts liv. Men samtidig kommer denne opsøgen af verden som kultur ind i en lille 
usikkerhedszone mht hvad der er virkeligt og hvad der blot er en efterligning. 
Kultur er ved at blive et massemedium. Historien, herunder de historiske byzoner, bliver i stigende 
grad genstand for kultur-turisme. Langt flere mennesker forventer idag at få del i en sådan 
tilegnelse af kultur, hvor byerne afholder kulturfestivaler, historiske markeder,  herregårde åbnes 
eller hvor man omdanner nedlagte elektricitetsværker og andre arkitektonisk værdifulde bygninger 
til kulturhuse med caféer.
For nogle år siden begyndte man da også, symptomatisk for det nye boom i kulturformidling og -
forbrug, i storbyer som Chicago, London eller København at støde på unge par, der sammensatte 
deres kulturpakke til weekenden nogenlunde som sådan: lørdag formiddag besøger man en 
særudstilling af russisk avantgardekunst fra omkring 1. verdenskrig, oveni napper man lige museets 
permanente samling af Matisse, derpå spiser man frokost på café og kikker  forretninger, uden 
direkte at gå over til hard shopping. Om eftermiddagen besøges en anden udstilling af afrikansk 
kunst udlånt fra amerikansk privatsamling, derpå spises middag på Thailandsk restaurant.  for 
efterfølgende at gå i biografen for at se "Lost in Translation". Lørdagen afsluttes med besøg på et 
afslappet high tech diskotek med laserlys.
Den følgende søndag vågner man langsomt op medens man aflytter et par cd´ere med musik af en 
hidtil ukendt napolitansk komponist fra det 17. århundrede, som nu er udkommet i en komplet 
udgave af 12 plader. Man læser i Casabella og Eurowoman til morgenmaden for videre at bladre i 
søndagsavisernes kultursektioner, der beretter om den stærkt fornyede interesse for japansk 
fægtekunst, den danske dronnings teaterdekorationer eller giver ideer til, hvordan man blander 
glemte byzantinske kogekunst med vegetaropskrifter.

Dette er selvfølgelig et ekstremt eksempel på kulturforbrug, men dog noget man kan tage pejling 
efter.
Nogle kultursociologer hævder, at der udvikler sig en ny type samfund, det man er begyndt at 
benævne kultursamfundet.   Herved forstås et samfund hvor en række materielle behov på et vist 
niveau er opfyldt for hovedparten af borgerne, samtidig med at gamle typer af sociale bånd er 
svækket, således faste familietraditioner, kirkeliv, normer der virkede forbindtlige i diverse 
samfundslag,  en fælles stabil horisont i lokalsamfundet, religionens autoritet som bevæger af 
eksistensielle spørgsmål etc. 
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Den mere udtalte private future  vi står overfor, det stærkere solistiske præg i den enkeltes 
tilværelse, parret med en relativ svækkelse af de gamle formidlende bindeled synes at få store dele 
af den nye middelklasse, som nu er toneangivende mht vaner, livsstil og æstetisk orientering, til at 
rette sig mod kultur. Kunst og kultur bliver et et mere fremrykket område for mening, opfyldelse og 
sanselig nysgerrighed. Samfundet, det historiske og verden tilegnes som kultur i skikkelse af 
udstillinger, restaureringsarbejder, installationskunst, æstetiske nybrud, rejser, byernes 
iscenesættelser og udvikling som livsform. 
Samtidig bliver hierarkiet mellem de enkelte æstetiske genrer delvis opløst, vi får performance 
kunst, installationskunst, udstillinger der blander mode og maleri. Kulturlivets vitalitet og standard 
har, som det blev artikuleret allerede da Jack Lang var kulturminister i Frankrig,  en betydelig 
afsmitning på dynamikken i andre sektorer, herunder produktudvikling,  virksomhedskultur,  
massemedier mv. 
Men fremfor alt ser vi en tiltagende "søgeadfærd" på kulturens område, som vil bygge bro over 
kløften til et samfund, der kan forekomme mere fjernt som følge af sin objektive kompleksitet og 
abstrakte karakter. En kløft som det offentlige viser vilje til at afbøde gennem ekspansion i de 
kulturministerielle budgetter. 
De radikalt moderniserede samfund er præget af en vekselvirkning mellem ekspanderende konsum 
og en parallel ekspandering af kulturbehov. Folk inden for forlagsbranchen taler i dag om, at 
livsstilsmagasiner er tidens løsen. Dette ligger i forlængelse af det man i 1960erne kaldte Atomic-
ideen, atomer af præferencer der sættes sammen til et molekyle, således at bestemte præferencer i 
relation til tøj, bilmærker, boligindretning, feriemål, biograffilm og motion og helse, sættes sammen 
til en større enhed, der i markedsstrategier kan kortlægges. Men livsstilsprogrammer udtømmer 
ikke kulturens område, selvom der idag er tale om visse overlapninger. Hvor konsum  tilbyder en 
større eller mindre pirring af lystmembranen, forventer vi af kultur en dybere tilfredsstillelse, en art 
mening. 
Alle mennesker føler formentlig et vist underskud af mening, vi forventer at verden, naturen, 
omgivelserne "mener" noget med os. Dette går videre end livsstilsprogrammer og retter sig i sin 
søgen i høj grad mod kulturens område. 

Denne søgeadfærd og rækken ud efter mening gælder naturligvis i ligeså høj grad for handicappede 
som for samfundets øvrige borgere, det er derfor oplagt at vi med praktisk omhu og arkitektonisk 
opfindsomhed bestræber os på at befordre denne tilgængelighed til kulturens områder.

.Den italienske skuespiller Marcello Mastroiani fortælleren morsom historie om sine forældres 
besøg i biografen ffor at opleve sønnens film. Faderen var blind mens moderen var stok døv. For at 
sikre ægtefællen en forståelse af sønnens bidra til kulturarven måtte faderen råbe filmens diaolog 
ind i øret på sin kone, medens hun til gengæld løbende måtte fortælle ham, hvad man fik at se på 
lærredet.
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