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Camilla Mordhorst og Dorthe Gert Simonsen

Skrald!

A

ffald er et af verdens store og påtrængende miljøproblemer. Affaldsmængderne vokser og vokser som forbrugets mørke skyggeside. Trods udviklingen af omfattende affaldshåndteringssystemer hober problemerne sig op omkring
giftigt affald, nedsivning og luftforurening, mangel på fysiske pladser til affaldsopbevaring, for slet ikke at tale om ressourcespild som den mest centrale problematik. Danmark er det land i Europa, hvor vi smider mest affald ud pr. indbygger.
Alene i København smides 1 million tons affald ud om året.1 Det er næsten et ton
affald pr. indbygger pr. år, eller 2 tons affald hvert eneste minut, døgnet rundt.
Selv om 2/3 af affaldet kan genanvendes, planlægger byen en ny stor forbrændingsanstalt for at kunne følge med de stigende mængder.2
Affald findes overalt. I verdens have samler milliarder af plastikstumper sig
til gigantiske flydende affaldsøer. Giftigt affald eksporteres fra de rige lande til de
fattige i verdensomspændende vareudvekslinger, hvortil transporten i sig selv er
ressourcekrævende og affaldsproducerende. Elektronik, som fremstilles i Asien,
konsumeres i Europa og USA og vender tilbage til tredjeverdenslande som affald
til ophugning og genanvendelse.3 Og det er ikke bare gammelt udtjent elektronik,
vi smider ud. Madspildet i de industrialiserede lande er omfattende og beregnes
til 40 % af den samlede madproduktion.4 Emballageforbruget stiger fortsat, efterhånden som indpakningen bliver tykkere og kommer i flere lag. Det kan ikke betale sig at reparere cyklen og lappe tøjet. Der er ikke tid til at skylle malerpenslen
ren efter endt arbejde. Ud med den!
Det er ikke, fordi vi er ligeglade. Tvært imod synes de vestlige kulturer netop
nu optaget af affalds- og genbrugsproblematikken. Vores affald er blevet noget, vi
identificerer os med; måden, vi producerer det på, måden, vi omgås og behandler det på, synes at fortælle os noget væsentligt om, hvem vi er, og om vores tid
og kultur mere generelt. Det er også udgangspunktet for dette temanummer om
skrald, som lægger sig i rækken af andre kulturhistoriske manifestationer af den1

http://www.kk.dk/Borger/Miljoe/Affald/Affaldsforebyggelse.aspx, 1.9.2012.

2

http://www.kk.dk/Borger/Miljoe/Miljoeregnskab/Temaer/Affald/Behandling.aspx, 1.9.2012.

3

Wong 2004.

4

Gustavsson m.fl. 2011.
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ne optagethed. Igennem det seneste halvandet år, hvor dette temanummer blev
til, kunne man således på Nordiska Museet i Stockholm se en større udstilling
om skrald (Sopor, 18.2. – 25.9.11), og i samme periode viste Wellcome Collection
udstillingen Dirt: The Filthy Reality of Everyday Life i London (24.3. – 31.8.11).
I Danmark kunne man se en udstilling om nye intelligente affaldsteknologier og
designløsninger på Dansk Design Center (Challenge Waste, 8.12.11 – 22.1.12), et
nyt oplevelsescenter og skraldelaboratorium for store klasser og gymnasieklasser,
WasteLab, åbnede på Vestforbrænding ved Glostrup i 2011, og Rudersdal Museum i Søllerød åbnede udstillingen Hjem fra genbrugspladsen (24.3. – 21.8.11),
som var et helt hjem indrettet komplet med elektronisk udstyr, køkken, møbler og lamper, udelukkende skabt ved hjælp af udsmidte ting indsamlet på den
nærliggende genbrugsstation. I København åbnede udstillingen SKRALD! på
Københavns Museum (14.10.11 – 31.7.12), der viste byens sameksistens med
sit skrald gennem tiden; en udstilling, der i øvrigt udelukkende var opbygget af
klunsede materialer og genstande.
Genbrug og upcycling, dvs. den proces hvor skrald eller værdiløse genstande
konverteres til brugbare og værdifulde produkter og materialer, har også gjort
sin entre i medierne. I samme periode, som udstillinger blev vist, kunne man på
Danmarks Radio DR1 se de populære kokke, brødrene Price, lave gourmetretter
af kasseret mad fra supermarkedernes containere, og på den konkurrerende kanal
TV2 kunne man følge tv-værten Bubber, da han oplevede at være skralder og slog
følge med fortrinsvis unge, der af økonomiske eller idealistiske årsager supplerer
deres kost med den udsmidte mad i byens containere. I biografen kunne man se
den brasiliansk/amerikanske kunstner Vik Muniz’ prisvindende dokumentarfilm
Waste Land om hans kunstprojekt sammen med de fattige affaldsopsamlere på
verdens største losseplads uden for Rio de Janeiro. Livsstils- og designmagasinerne bugner med møbler lavet af genbrugsmaterialer eller reportager om køkkener
bygget af gamle døre og planker. Det ser ud til, at der er sket noget kvalitativt nyt
med vores (distancerede) glæde ved skraldet på det seneste. Man kunne eksempelvis sammenligne med den lidt ældre populære amerikanske tv-serie Sopranos,
der blev vist fra 1999 og frem. Hovedpersonen er mafiabossen, Tony Soprano, der
blandt sine foretagender har en affalds- og genbrugsvirksomhed som sin ubestemmelige, men dog lovlige facade udadtil. Her er der næppe tale om upcycling, men
om affaldshåndtering som en mere lyssky, tvivlsom praksis; affald, som noget der
skal skaffes af vejen, og noget der kan skjule.
Genbrugsmøbler og tv-programmer om upcycling kan måske nok gyde lidt
olie på vores kroniske dårlige samvittighed over at leve et liv, der essentielt er
forbundet med, hvis ikke defineret af, det moderne forbrugersamfund. Men affaldet fra vores brug-og-smid-væk-kultur er ikke blot et omfattende samfunds- og
miljøproblem. Skraldets miljøpolitiske slagside er filtret sammen med en række
andre konfigurationer og praksisser, der ikke nødvendigvis passer sammen med
7
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den nye værdsætning af det værdiløse. Det er eksempelvis oplagt at pege på hygiejnekategorierne rent og urent. Ud fra de kategorier fremstilles affaldet ofte som
ulækkert eller potentielt truende og sygdomsfremkaldende. Vores produktion af
og omgang med skrald er også bundet sammen af ideer om fortsat fremskridt og
forbedring. Fremskridtstanken er måske nok blevet kuldkastet på det større og
generelle samfundsmæssige plan, men lever i bedste velgående på mikroteknologiernes niveau. Det er således ikke ligefrem fremtidspessimisme, der præger billedet, når man eksempelvis betragter forventningerne til udvikling af mobiltelefonernes tekniske formåen. Også ordensprojekter omkring det ryddelige og pæne
over for skraldets uordentlige henkastethed spiller ind i vores forhold til affald.
Flere affaldspraksisser og betydningslag kunne nævnes, men den oplagte
pointe er, at skrald er et rigt og mangfoldigt kulturanalytisk emnefelt. De hensmidte cigaretskodder, store lossepladser og uspiste madrester afspejler den moderne forbrugerkultur. Vores affaldspraksis er fyldt med betydningskonfigurationer og værdier, sansemæssige reaktioner og affekter, ligesom skraldets betydning
og håndtering trækker lange spor tilbage i tiden og har sin egen kulturhistorie.
Undersøgelser af skrald placerer sig inden for det teoretiske og empiriske forskningsfelt, der har fået betegnelsen ’garbologi’.5 Dette temanummer vil undersøge,
hvordan skrald er en kompleks og omskiftelig størrelse, der er intimt forbundet
med vores liv. Med fire empirisk afgrænsede artikler vil vi diskutere skrald som
en historisk og kulturanalytisk kategori, og ikke bare som genstand for forskellige
betydningslag, men også som noget, der materialiserer sig og som gøres på forskellig vis. For affald er en integreret del af al menneskelig aktivitet og som sådan
et vidtforgrenet kulturfænomen i tid og rum, der kan bruges som et kulturelt spejl
for samfundets forandrings- og rationaliseringsprocesser.
Skraldehistoriske undersøgelser i bred forstand kan groft deles i to: De første
som har en konkret, stedspecifik håndtering af affald som deres emnefelt, og det
er denne håndterings konkrete udvikling og forandring, som står i centrum for
undersøgelsen. Andre undersøgelser bruger affaldet, skidtet eller skraldet som
analytisk optik for en bredere kulturhistorisk beskrivelse. Af førstnævnte undersøgelser bør i en national kontekst nævnes Hans Peter Hildens Skrald, storby og
miljø fra 1973. Her undersøger Hilden Københavns affaldshåndtering gennem
200 år. Af sidstnævnte kan blandt andet peges på Laportes kulturhistorie om lort,
History of Shit, fra 2000, Susan Strassers undersøgelse af det moderne samfunds
veje til at skille sig af med det uønskede i Waste and Want: A Social History
of Trash fra 1998, og i antologien Dirt: The Filthy Reality of Everyday Life, om
beskidthedsbegrebets historiske forandring udgivet i forbindelse med Wellcome
Collections udstilling af samme navn fra 2011.6

5

Rathje og Murphy 1992, s. 14.

6

Cox m.fl. 2011.
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Dette temanummers første artikel kombinerer de to tilgange, idet Bjørn Omel
Risom og Camilla Mordhorst i artiklen “Hundelorte, cigaretskodder og pizzabakker – storbyens gadeaffald og renholdelsesstrategier” netop sammenholder udviklingen af de faktuelle affaldsmængder og kategorier samt Københavns Kommunes renholdelsespraksis på den ene side, og den kulturhistoriske udvikling
i måden hvorpå borgerne opfatter forskellige affaldskategorier og deres grad af
gene på den anden. Undersøgelsen af perioden 1987-2009 viser både interessante
interaktioner og usamtidighed mellem det skrald, der faktisk bliver registreret
i de omhyggelige, ja pertentlige optællinger af skrald, Kommunen foretager, de
måder Kommunen forsøger at håndtere affaldet på i kampagner, indsamlingsmetoder og maskineri, og endelig i brugerundersøgelser, hvor der spørges til borgernes holdning til gadeskraldet. Pizzabakker som affaldsproblem er eksempelvis
forskelligt alt efter, om man undersøger dem vægtet i forhold til andet skrald,
værdimæssigt i forhold til fastfoodkultur, eller praktisk i forhold til opsamling og
affaldsbeholdere.
Risom og Mordhorsts artikel viser blandt andet, hvordan skrald kan ses som
indikator for samfundets sorterings- og kategoriseringsmønstre. Her lægger forfatterne sig i forlængelse af Mary Douglas’ argumenter i hendes efterhånden klassiske antropologiske studie af forskellige kulturers ritualer og struktureringer af,
hvad der er rent og urent, og hvorledes disse kategorier tilpasser sig alt efter den
kulturelle kontekst. Det urene er med andre ord et biprodukt og en afgrænsning af
den systematiske orden ethvert samfund søger at etablere.7 Hvis det vi smider ud
og det vi bevarer, eller det vi henholdsvis genbruger og det vi helst bare vil have
til at forsvinde, etablerer sig i sådanne systematikker, så er det ikke underligt, at
man ikke blot kan overtage fortidens praksis, selvom det kunne være gavnligt for
vores nuværende miljøproblematikker. Som nævnt er der eksempelvis et stort
madspild i den vestlige verden. En femtedel af den indkøbte mad (målt i kroner og ører) ryger direkte i skraldespanden hos de danske husholdninger. Dette
hænger formentlig sammen med, at over halvdelen af de danske husholdninger
sjældent eller aldrig udnytter resterne fra aftensmaden.8 Det kunne synes som en
oplagt strategi at få danskerne til at lære noget af 1950’ernes husmødre, der gjorde
en dyd ud af at bruge alle rester og udnytte alle dele af fødevarerne. Det er netop,
hvad forbrugermagasinet Samvirke med en million danske læsere foreslår i deres
januarnummer 2012. I artiklen ”Det havde været lettere straks at lægge pengene i
skraldespanden” forklarer Sigrid Leilund imidlertid, hvorfor en sådan overførsel
af en historisk praksis til nutiden ikke er mulig. Med udgangspunkt i et statsog livsformsanalytisk praksisbegreb og etnologen Lisbeth Haastrups udvikling
af husmoderen som en specifik praksis inden for denne teori, sammenholdt med

7

Douglas 2002 (1966).

8

http://www.stopspildafmad.dk/madspildital.html, 1.9.2012.
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en analyse af hendes interviews med husmødre, der var aktive i 50’erne, viser
Leilund, at husmødrenes praksis dengang var bundet op på helt andre parametre
såsom sparsommelighed, ressourceudnyttelse og kyndighed. De adskiller sig dermed fra en nutidig problematik om overforbrug af ressourcer og miljøproblematikker, der ses i såvel personlig som global sammenhæng. Man må, argumenterer
Leilund, bruge nutidige strategier, der forholder sig til nutidige kontekster, for at
få iværksat en praksisændring med henblik på at formindske madspildet.
Ligesom den forudgående artikel belyser Leilund således den historisk specifikke sammenhæng, affaldsproblematikken indgår i. Risom og Mordhorsts artikel
om storbyens gadeaffald og renholdelsesstrategier indeholder en oversigt over
den historiske udvikling i forordninger og praksis omkring skrald og renholdelse
i København siden 1400-tallet. Historien viser ikke bare forandringer i, hvad der
konstituerer skrald, og hvordan man fik det bortskaffet, men også en stor begrebshistorisk variation.9 Op til omkring 1900 blev affaldet i byen benævnt som skarn,
det kunne være fejeskarn, gadeskarn, husholdningsskarn og menneskeskarn.
Skarn blev opfattet som noget urent, ildelugtende og værdiløst. På landet blev
udtrykket møg brugt, primært om dyrs og menneskers ekskrementer, og afspejler
sig stadig i de skældsord, hvor møg indgår. Omkring 1900 afløses skarnbegrebet af skraldebegrebet som en almindelig betegnelse for opfej fra gaderne og for
køkkenfald. Ordet er egentlig en lyd (ligesom i tordenskrald) og stammer fra det
instrument af træ, som byens gadefogeder tilbage fra 1600-tallet svingede for at
fortælle borgerne, at det nu var tid til at bære skarnet ud, så de kunne opsamle
det. Begrebet affald vinder først udbredelse i løbet af 1900-tallet og henviser først
og fremmest til, at noget er en rest, altså et biprodukt af en produktion, som har
ringe værdi.10
Et eksempel på, hvordan den garbologiske metode kan bruges på historisk
materiale, kan i dette temanummer læses i Vivi Lena Andersens artikel om udgravningen af en 1700-tals losseplads på Esplanaden i København. Her beskriver
hun, hvordan fundene afspejler en udpræget genbrugskultur under enevælden,
hvor især hverdagsting som sko, tøj og almindeligt køkkengrej ses repareret igen
og igen eller genbrugt til nye formål, mens finere husgeråd som fx kinesisk porcelæn tilsyneladende blev smidt ud, hvis det gik i stykker. Det findes kun sjældent klinket. Samtidig viser undersøgelsen af lossepladsens udstrækning og dens
grænseområder, at etableringen af byens første egentlige lossepladsområder var
en langstrakt proces, som både bystyre og befolkning skulle vænne sig til.
Affaldet er også blevet analyseret som et stadie i værditilskrivnings- og afskrivningsprocesser, som det blandt andet kan ses i Michael Thompsons Rubbish
Theory fra 1979. I sin bog argumenterer han for, hvorledes ting kan inddeles i

9

Rathje og Murphy 1992, s. 9; Nygård 2004, s.19-20.

10 Mikkelsen 1991; Ordbog over Det Danske Sprog, bd. 19, 1940 og bd. 1, 1919.
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varige og flygtige, hvor de flygtige ting mister værdi over tid, mens de varige forøger deres værdi. Ting kan imidlertid springe fra den ene til den anden kategori,
hævder Thompson, fordi der findes en tredje, skjult ”rubbish”-kategori, altså affald, som ting kan henvises til på ubestemt tid, inden de bliver genopdaget og
tilskrevet ny værdi eller bliver kategoriseret som værdiløse for endelig at blive
destrueret. En indkredsning af transformationer fra det værdifulde til det værdiløse kan man finde i bidragene til Hawkins og Mueckes antologi fra 2003, Culture
and Waste. Hvor affaldet eller spildet (”wasting”) som kulturel proces er det centrale fokus for disse undersøgelser, ses også undersøgelser, hvor affaldsproblematikken bliver et resultat af kulturelle nedbrydningsprocesser, hvor fx omskiftelig
mode afskriver klæder, mad og møbler. Denne proces er blandt andet beskrevet
af etnologen Orvar Löfgren og i antologien Fortiden for tiden – genbrugskultur
og kulturgenbrug fra i dag fra 2007.11 Inden for genstandsforskningen ses denne
tilgang som en diskussion af tingenes recirkulationer og transformationsprocesser, som det kan læses hos Arjun Appadaurai m.fl. i de efterhånden klassiske
antropologiske studier over Tingenes sociale liv, og hos arkæologen Tim Ingold,
fx i artiklen ”Materials against Materiality”.12
Det forhold, at den samme ting kan springe fra en kategori til en anden, både
fordi den indgår i andre relationer, og fordi den gøres på anden vis, er netop udgangspunktet for temanummerets fjerde artikel, Jens Pedersens “Fix og færdig”.
Her undersøger Pedersen stofmisbrugeres kanyler som affald; en kategori de indtager i forskellige konstellationer, men afgørende i denne artikel er, at kanylerne
konstant transformeres fra en ting til en anden i deres vandring fra at være sterile
værktøjer til stoftransportør i stofmisbrugernes hænder, til truende, bloddryppende og smittefarlige nåle på asfalten eller bagtrappen for Vesterbros børnefamilier. Ligesom de cigaretfiltre, der bliver transformeret fra noget ganske intimt
mellem fingrene og læberne på rygere til et cigaretskod på fortovet, er kanylerne
som genstande multiple; de forandrer sig og konstituerer sig som forskellige materielle fænomener ud fra de måder, de gøres på.
Dette temanummer afspejler den analytiske og teoretiske mangfoldighed, som
kendetegner feltet. Gennemgående er dog det materielle aspekt, som er en integreret del af analyserne. De fire undersøgelser har forskelligt empirisk undersøgelsesgrundlag og dykker ned på forskellige geografiske og historiske lokaliteter,
men fælles for dem er, at de tager udgangspunkt i konkrete dagligdags håndteringer af bestemte materialegrupper. Mange af disse håndteringer er hverken
nedskrevne eller italesat, men foregår som en ’tavs’ forvaltning af de materielle
omgivelser, og det er denne ’gøren’, denne håndtering af det fysiske eller potentielle affald, og de vilkår hvorunder dette har mulighed for at udfolde sig, der er

11 Löfgren 2005; Brae og Hansen 2007.
12 Appadaurai 1986; Ingold 2007.
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undersøgelsesobjektet i de fire studier. For affaldet er om noget kendetegnet ved
at dukke op på de mest umulige steder på de mest påtrængende måder. Det er
samspillet mellem materiale, håndtering, betydning og kulturel og social kontekst, der aftegner affaldet som kulturanalytisk felt, og som også afspejler sig i
dette temanummers artikler.
Trods skraldetematikkens aktuelle popularitet er der ingen tegn på, at emnet
lader sig udtømme eller forælde – hverken som underholdning eller som forskningsmæssigt undersøgelsesfelt. Det er dette temanummers sigte at byde ind i
dette felt og gennem en tværfaglig tilgang at åbne for viden og refleksion om,
hvordan mennesker til forskellige tider har bortskaffet, deponeret, diskuteret og
fundet værdi i affald og spild, for derigennem at bidrage med nye perspektiver på
nutidens debat om affald som en udfordring for samfundet.

Litteratur
Appadurai, Arjun (red.) 1986: The Social Life of Things – Commodities in Cultural Perspective. Cambridge University Press, Cambridge.
Brae, Ellen og Maria Fabricius Hansen (red.) 2007: Fortiden for tiden: Genbrugskultur og kulturgenbrug i dag. Arkitektens Forlag, København.
Cox, Rosie m.fl. (red.) 2011: Dirt. The Filthy Reality of Everyday Life. Profile
Books, London.
Douglas, Mary 2002 (1966): Purity and Danger. An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. Routledge Classics, London.
Gustavsson, Jenny, Christel Cederberg, Ulf Sonesson, Robert van Otterdijk og Alexandre Meybeck 2011: Global Food Losses and Food Waste. FAO.
Hawkins, Gay og Stephen Muecke (red.) 2003: Culture and Waste. The Creation
and Destruction of Value. Rowman and Littlefield Publishers, Inc., Lanham.
Hilden, Hans Peter 1972: Skrald, storby og miljø. En beretning om Københavns
kamp mod affaldet gennem 200 år. Renholdningsselskabet af 1898, København.
Høst-Madsen, Lene og Rikke Søndergaard Kristensen 2005: ”Lossepladsen sladrer. Industriel arkæologi i København”. Fabrik og Bolig, s. 41-53.
Ingold, Tim 2007: “Materials against Materiality”. Archeological Dialogues, 14:7.
Laporte, Dominique 2000: History of Shit. MIT Press, Cambridge, Mass.
Lorraine, Daston 2000: Biographies of Scientific Objects. University of Chicago
Press, Chicago.
Löfgren, Orvar 2005: “Catwalking and Coolhunting: Mandrake thermodynamics”.
Orvar Löfgren og Robert Willim (red.): Magic, Culture and the New Economy.
Berg Publishers, Oxford.

12

Kulturstudier Nr. 2, 2012

Skrald!

8/8

Mayne, Alan og Tim Murray 2001: The Archaeology of Urban Landscapes. Explorations in Slumland. Cambridge University Press, Port Melbourne.
Mikkelsen, Anita 1991: Skarn, skrald og affald. Træk af affaldets kulturhistorie.
1840-1990. Speciale ved Europæisk Etnologi, Københavns Universitet.
Nygård, Henry 2004: Bare et ringe obehag? Avfall och renhållning i de finländska
städernas profylaktiska strategier 1830-1930. Åbo Akademis förlag, Åbo.
Rathje, William og Cullen Murphy 1992: Rubbish: The Archaeology of Garbage.
Harper Collins Publisher, New York.

13

Bjørn Omel Risom og Camilla Mordhorst
Bjørn Omel Risom er cand.mag. i historie fra Københavns Universitet og har været tilknyttet Københavns Museums undersøgelsesprojekt om storbyens spild og affaldshåndtering, der
blandt andet betød feltstudier i de kommunale arkiver, særligt i
forhold til Ren By kampagnerne.
Camilla Mordhorst er ph.d. og formidlingsleder på Københavns
Museum. Hun har gennem en årrække forsket i materiel kultur og genstandes fremtrædelse og betydninger, blandt andet
i hendes bog Genstandsfortællinger fra 2009 om de bevarede
genstande fra Ole Worms samling samt i antologien Materialiseringer: Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse fra
2011.

Hundelorte,
cigaretskodder og
pizzabakker
– storbyens gadeaffald og renholdelsesstrategier
Cigaretskodder, papiraffald, ølkapsler og udtrådte tyggegummier er alt sammen
en del af bybilledet. Hvem er ikke ’kommet til’ at tabe et stykke papir, skodde en
cigaret på jorden, smide et æbleskrog eller lægge pizzaæsken fra sig ved siden af
skraldespanden, fordi den ikke kunne være i den? Selvom de færreste vel kan
sige sig fri for at have kastet affald, er det samtidig noget som 90 % af danskerne
finder meget forkert.1

H

vert år bliver der i Københavns kommune brugt millioner af kroner på at
fjerne det affald, der ikke ender i én af de 8000 affaldskurve, der findes
rundt omkring i byen, og af disse affaldskurve må nogle tømmes seks gange i
1

Miljøstyrelsen 2008, s. 31.
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døgnet for at kunne holde trit med borgernes udsmidningsbehov. Kommunen
kører hvert år 3500 tons affald væk fra byens gader, svarende til over 9,5 tons
om dagen.2 På trods af et tæt net af funktionelt designede offentlige affaldskurve,
stadigt mere komplekse affaldsdistribueringssystemer, forfinede analyser af gadeaffaldets karakter og fordeling samt velgennemtænkte kampagner, bliver de uregerlige borgere tilsyneladende ved med at smide deres affald de forkerte steder.
Pizzabakken, kaffekoppen og busbilletten er funktionelle genstande, og i den
rette kontekst generer de ingen. Men i det øjeblik, hvor funktionen ophører –
pizzaen spist, kaffen drukket og busturen endt – opstår risikoen for, at de med
antropologen Mary Douglas’ ord bliver ”matter out of place”. I hendes klassiske
undersøgelse, Purity and Danger,3 viser hun, hvordan samfund opretholder deres orden gennem en nøje adskillelse af det, som er rent, og det, som er beskidt.
Skidt, skriver hun, er aldrig en enestående, isoleret begivenhed, men afhænger af,
hvad et samfund kategoriserer som rent.
Shoes are not dirty in themselves, but it is dirty to place them on the dining table;
food is not dirty in itself, but it is dirty to leave cooking utensils in the bedroom
or food bespattered on clothing; similarly, bathroom equipment in the drawing
room, clothing lying on chair; outdoor things indoors; upstairs things downstairs;
under-clothing appearing where over-clothing should be, and so on. In short, our
pollution behavior is the reaction which condemns any object or idea likely to
confuse or contradict cherished classifications.4
Hvis genstande som pizzabakker, kaffekrus og madrester rammer gaden i stedet for affaldskurven, ryger de ud af kontekst og bliver pludselig både synlige
og generende. Hvad, der er gadeaffald, og hvad, som ikke er, bestemmes således
i højere grad af, hvor meget det ”generer” end mængden af den pågældende affaldstype. Hestemøg blev f.eks. i mange år ikke betragtet som et særligt problem,
selv om det åbenlyst lå i Københavns gader, hvorimod hundelorte mange gange er
toppet listen over generende affald, selv om det på ingen måde fylder i statistikken over byens gadeaffald.
I Rathje og Murphys samtidsarkæologiske undersøgelser af skrald, Rubbish,5
skriver de, at en væsentlig pointe med at studere skrald er, at der er tale om fysiske fakta, ikke en mental realitet, og derfor kan skrald fungere som et nyttefuld
korrektiv, altså en måde at sammenligne det, vi siger, med det vi faktisk gør. F.eks.
viser én af deres undersøgelser, at amerikanske voksne måske nok køber grøntsa2

http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/RenBy/Kampagner/RenByKampagnen/RenholdITal.aspx,
30.04.2012.

3

Douglas 1966.

4

Douglas 1966, s. 44-45.

5

Rathje og Murphy 2001 (1992).
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ger, men de smider dem i stor stil uspiste ud igen, og at der således er forskel på
folks selvbillede (af at være sunde) og det, skraldet fortæller.6
I denne artikel vil forholdet mellem den mentale og det materielle anskues fra
et andet perspektiv, nemlig at selv om gadeskrald på mange måde er meget konkret, det fylder, lugter, er i vejen og kræver fysisk håndtering, er det samtidig en
diffus og flydende kategori og har været det historisk set. Teoretisk er denne artikel inspireret af Annemarie Mols radikale pointe, at fænomener ikke er stabile,
det er relationerne, der stabiliserer fænomenerne, jf. The Body Multible; Ontology
in Medical Practice.7 I hendes etnografiske undersøgelse på et hollandsk hospital
viser hun, hvordan beskrivelser, billeder og opfattelser af en sygdom som åreforkalkning hele tiden ændrer sig alt efter, i hvilke sammenhæng den håndteres i,
og i hvilke situationer den indgår. På samme vis vil en væsentlig pointe i denne
artikel være, at hundelorte, cigaretskodder, pizzabakker og andet gadeaffald således måske nok er enkle og konkrete spor på hverdagslivet i gadeplan – og kan
aflæses som en form for samtidsarkæologisk topografi8 – men samtidig, i den
måde gadeaffaldet omtales, håndteres og kategoriseres på, opløser affaldet sig til
en flerhed af praksisstrategier, der udspiller sig i et kompleks netværk af storbyens infrastruktur og teknologiske kunnen, af de foranderlige æstetiske idealer,
historisk betingede værdier og divergerende holdninger og positioner.
Konkret belyser denne artikel, hvordan en storby som København har forsøgt
og stadigt forsøger at håndtere problemerne med sit gadeaffald. Renovationsopgaven burde trods sit omfang egentligt synes ganske enkel: at samle det henkastede
op og at få folk til at smide deres affald i de anviste kurve. Ved nærmere undersøgelse viser gadeaffaldsproblemet sig dog langt fra så enkelt at løse, fordi såvel
affaldets mængde og karakter som udsmidningsmønstrene synes lige så foranderlige som borgernes adfærd og byens udvikling. I én sammenhæng kan gadeaffald
fremtræde som et synligt og presserende problem, mens det i en anden knapt nok
bemærkes, alt efter hvem der ser på det, og hvordan det håndteres. Kommunens
renholdelsesstrategier udspænder sig således i et bevægeligt felt og udmønter
sig som forskellige infrastrukturelle tiltag, implementering af teknologiske løsninger, påbud og motiverende kampagner over for byens borgere. Særligt Ren By
kampagnerne, der dukkede op i slutningen af 1980’erne, vil blive belyst i denne
artikel, fordi de om noget viser, hvor flydende gadeaffaldet er som kategori. Det
viser sig nemlig, at det skifter, hvad problemet består i, og hvem der kan gøre no-

6

Rathje og Murphy 2001 (1992), s. 64.

7

Mol 2002.

8

Affald som kilde til viden om menneskelig adfærd og færden har været en af arkæologiens dominerende
metoder til indsigt i forhistorien, men er siden blevet udviklet i forhold til studier af samtiden: ”If our garbage, in the eyes of the future, is destined to hold a key to the past, then surely it already holds a key to
the present”, Rathje og Murphy 2001 (1992), s. 11.
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get ved det. Ligesom man heller ikke kan sætte lighedstegn mellem mængden af
gadeaffald og borgernes opfattelse af problemets størrelse.
Denne artikel falder således i tre dele. Første del er en historisk gennemgang
af byens håndtering af sit gadeaffald. De mange tiltag og klager viser, at byen til
stadighed har måttet udvikle nye systemer for at fjerne mængderne af byens affald, men også at affaldet har ændret karakter, ligesom borgernes opfattelser af,
hvad det var, som skulle ryddes væk. I anden del undersøger vi Ren By kampagnerne, der ved hjælp af især holdningsbearbejdende borgerrettede kampagner har
forsøgt at mindske gadeaffaldsproblemet. Men også disse har måttet forholde sig
til ændrede opfattelser og praksisstrategier, ligesom kampagnerne sandsynligvis
selv har påvirket, hvad man fokuserede på inden for affaldshåndteringen. Afslutningsvis fokuseres på to affaldstyper, cigaretter og pizzabakker, der på hver sin
måde belyser det brogede praksisfelt, som gadeaffald udspiller sig i.

Byens tidlige bortskaffelsesteknologier
En af de tidligste kilder, der omtaler forsøg på at regulere gadeaffaldet i Købehavn,
er Christoffer af Bayerns stadsret fra 1443. I stadsretten blev det bekendtgjort, at
byens borgere ikke måtte kaste ”vrensle” (affald) fra gård, hus eller stald, der lå
længere end tre dage på gaden, uden at bøde med 3 Mark til kongen og byen.9
Stadsretten fra 1443 siger dog intet om, hvordan affaldet skulle bortskaffes eller
af hvem, og først ved senere reguleringer blev det nærmere præciseret. I 1518
blev opgaven med at fjerne affaldet fra byen pålagt byens vognmænd, og med
Christian II’s købstadslove fra 1521 blev et vigtigt princip i affaldsbekæmpelsen
nedskrevet, nemlig grundejernes pligt til at ”feje for egen dør”.10 Det blev befalet,
at ”lørdag aften og alle helligaftener skal borgerne deres huse og gårde rengøre,
skure deres gulve og bænke og holde dem pænt rene. Ligeledes skal de på disse
aftener, som altid, holde gader og rendestene rene ud for deres huse og gårde, og
skarnbunkerne skal lægges på gaderne foran deres huse.”11 Borgerne skulle derefter selv lave en aftale med en vognmand om at få fjernet deres affald fra gaden.
Det individuelle ansvar for gaderenholdelsen så dog ikke ud til at være en
stabil løsning. Gang på gang måtte grundejerne mindes om deres pligter, og i
1620 blev et nyt kollektivt baseret tiltag iværksat af bystyret.12 Der blev indført en
årlig renovationsskat, hvor indtægterne blandt andet blev brugt på vognmænd,
som skulle afhente husholdningsaffaldet og det sammenfejede gadeskarn. Byen
9

Nielsen 1872, s. 174.

10 Nielsen 1874, s. 216 og s. 402-11.
11 Møller 1980, s. 49.
12 Nielsen 1874, s. 619-25.
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blev opdelt i distrikter, formentlig efter de enkelte kvarterer, som hver især blev
udliciteret til vognmænd. Husholdningsaffaldet blev for første gang adskilt fra
gadefejet, da det blev forbudt at lægge på gaden. I stedet skulle husholdningsaffaldet bringes ud til vognmanden, når han kom forbi hver onsdag og lørdag.
Desuden blev det pålagt grundejerne at opfeje og skylle renderne på gaden foran
deres grund.
På dette tidspunkt var renderne blevet en del af bybilledet, og de fleste af
byens gader var brolagte. De brolagte gader havde enten dybe render eller rendesten, så regnvand kunne løbe væk fra gaderne og ud i havnen eller voldgraven.
Renderne var i ligeså høj grad til spildevand fra husholdninger, stalde, garverier,
bryggerier og andre erhverv. Det var dog meget andet end spildevand, som endte i
renderne, og ofte blev de tilstoppede og fyldt med ildelugtende slam. Selvom der
var slamkister ved rendernes udløb i havnen, så endte en del af det som opfyld
i havnebassinet til stor gene for skibene.13 For at kontrollere at påbuddet blev
overholdt, blev der ansat opsynsmænd, såkaldte gadefogeder, til at kontrollere
renholdelsen af gaderne. Heller ikke disse tiltag havde den ønskede effekt, og
i senere forordninger blev gaderne stadig beskrevet som fyldte med ”møeg och
wreensell”.14 Myndighederne forsøgte løbende at forbedre situationen dels ved at
indføre strengere straffe, når påbuddene ikke blev overholdt, og dels ved at gøre
det nemmere for borgerne at komme af med deres affald. I 1661 blev der ansat
endnu flere vognmænd, som skulle give ”liud och advarsel”, når affaldet skulle
afhentes.15 Denne ”liud” blev senere lyden fra en skralde, der blev svinget rundt,
og deraf kommer ordene skrald, skraldemand, skraldevogn osv.16
Hvor bystyret således forsøgte at mobilisere borgerne til selv at tage hånd om
deres husholdningsaffald, i det mindste til skraldevognen kom, forholdt det sig
anderledes med afskaffelsen af de menneskelige affaldsprodukter. Under Christian IV blev det ”betegnet som uærlig gerning at udbære menneskeuhumskhed
og kaste det på volden eller på fortovet foran døre eller på gaderne eller lade det
løbe gennem rendestenen”.17 Dette var i stedet en sag for bystyret, der hyrede
natførerlauget og deres vogne, der om natten kørte det til byens latrinkule ved
Vor Frelsers kirke inden for voldene. Senere i 1779, da kulen var blevet så fuld, at
indholdet flød ud i havnen til stor gene for skibe og tovværk, kørte natmændene
lige uden for Amagerport, hvor kulen blev brugt indtil 1854.
Fra tidligt i byens historie sondres således mellem gadens affald og det, som
nok var affald, men bestemt ikke hørte til gaden eller byens pladser, for den sags
skyld. Flere gange om ugen var der markeder på byens torve, hvilket skabte en del
13 Møller 1980, s. 48.
14 Nielsen 1877, s. 277.
15 Nielsen 1877, s. 520.
16 Ordbog over Det Danske Sprog, bd. 19, 1940.
17 Hilden 1973, s. 13.
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affald. Det er usikkert, hvem der har stået for oprydningen tidligere, men fra 1664
blev der lagt afgift på at køre gennem byens porte for bl.a. at dække udgifterne
til offentligt betalte gadefejere, som skulle stå for at renholde byens offentlige
pladser og torve.18
I 1777 blev der på ny gennemført en større omordning af renovationsforholdene.19 Afhentningen af skraldet blev skemalagt efter klokkeslæt, så husejerne
ikke var afhængige af at skulle lytte efter vognmandens skralde. Der blev ansat
renovationsbetjente, som udover at kontrollere om gaderne var renholdt tilfredsstillende, også skulle fjerne det affald, som vognmændene spildte. Det var dog
ikke spild fra skraldevognene, som blev det største problem. Husejerne fik uvist
af hvilken grund igen lov til at lægge deres husholdningsaffald på gaden, dog
tidligst en time før det skemalagte afhentningstidspunkt. Dette blev dog ikke altid overholdt, så det hændte, at husholdningsaffaldet blev spredt ud over gaden,
hvilket afstedkom mange klager.20
Fra 1806 blev grundejere derfor pålagt at sørge for at opstille en beholder i
gården, så husets beboere kunne smide deres husholdningsaffald i den i stedet.21
Som tidligere skulle grundejeren derefter sørge for, at beholderen med affaldet
blev tømt i skraldevognen, når skralden lød. Formålet med beholderne i gårdene
var at få husholdningsaffaldet væk fra gaden, men at det ikke altid lykkedes viser
denne beskrivelse, som kunne læses i ”borgernes læserbrevs-avis”, Politivennen
i 1820:
Gaderenovationen bestaaer af Feieskarn, Tørveaske, Affald af Kiøkkener, saasom
af Grønsel, Been m.m., Caffe og Theegruus; Sod af Ovne og Skorstene, Pludder af
Rendestenen; et lidet Qvantum Hestegiødning, som falder paa Gaderne, (et større
Qvantum samles paa Torvene), Affald hos Dreiere af Been, Horn o. desl., samt
hos nogle andre Haandværkere; af Hestehorn hos Beslagsmede, Sengehalm og
adskillige andre Ting.22
Befolkningstilvæksten i København i 1800-tallet var med til at øge fokus på håndteringen af gadeskraldet. Fra 1800 til 1850 var befolkningstallet inden for voldene
steget fra ca. 100.000 til ca. 125.000 indbyggere, hvilket medførte en forøgelse af
alle typer af affald og dermed også af gadeaffaldet.23 I samme periode kom hygiejne og sanitære foranstaltninger på de store byers dagsorden. Ikke mindst de

18 Nielsen 1889, s. 65-66.
19 Samling af Bestemmelser vedrørende Kjøbenhavns Kommune, 1607-1839, Schultz 1919, s. 317.
20 Larsen 2008, s. 16.
21 Samling af Bestemmelser vedrørende Kjøbenhavns Kommune, 1607-1839, Schultz 1919, s. 319.
22 Larsen 2008, s. 47.
23 Holm og Johansen 1941, s. 39-40.

19

Kulturstudier Nr. 2, 2012

Hundelorte, cigaretskodder og pizzabakker

7/29

Før kloakeringen af København i slutningen af 1860'erne havde gaderne åbne render, så spildevand fra huse og gader nemmere kunne løbe væk. Fotografiet viser Amagertorv i 1860’erne set
fra øst. Foto: Københavns Museum.

store koleraepidemier, der hærgede Europa i 1830’erne og 40’erne og København
i 1853, skabte et behov for nye gennemgribende tiltag.24
De systemer, man havde til håndtering af københavnernes affald – skarnbøtter,
latringruber, latrinvogne osv. havde svært ved at håndtere de stigende mængder
af affald. Selv da systemet virkede, kunne hverken latrin- eller husholdningsaffald i gaderne helt undgås, da vognene, der kørte affaldet, kunne være både
utætte og uoverdækkede. Ikke kun latrinaffaldet stank og var uhygiejnisk, men
også spildevandet, der blev ledt fra byens garverier, bryggerier og slagtere ud i
renderne, var en uhumsk affære. Renderne i gaderne, hvoraf hovedparten var
åbne, kunne efterhånden ikke kapere de store mængder af spildevand, som hver
dag løb ud i havnen eller kanalerne.
En løsning på det problem kom tilsyneladende, da man i 1860’erne indførte
en gennemgribende teknologisk løsning, nemlig at kloakere store dele af byen. På
grund af politisk uenighed måtte kloakkerne kun bruges til spildevand og overfladevand og ikke til latrin. Desuden fortsatte udløbet med at være i havnen og

24 Christensen 1912, s. 527-28; George 2011; Lindegaard 2001.
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Fra 1857 til 1908 havde fattiglemmerne fra tvangs- og arbejdsanstalten Ladegården eneret på
at feje gader og pladser i København. Her fejer de Højbro Plads omkring 1890. Foto: Københavns Museum.

kanalerne. Først da kloakudløbet blev flyttet til Øresund i 1903, blev det lovligt at
tilslutte vandklosetter til kloaknettet.25
Med indførelsen af kloakkerne forsvandt også det flydende komøg, der hidtil
ofte var blevet ledt ulovligt ud i renderne. I 1840’erne var der inden for voldene
ca. 1500 køer og 3000 heste. 26 Malkekøer i gårdene og transport- og arbejdsheste
var en integreret del af bylivet i 1800-tallet. Affaldet fra dyrene var selvfølgelig
først og fremmest deres efterladenskaber, men også strøelse og halm kunne ende
som gadeaffald. Møget fra arbejdshestene var en del af det affald, som livet på
gaden skabte. I modsætning til det menneskelig affald var transport-hestenes affald accepteret som noget, der lå på gaden og kun med jævne mellemrum skulle
fejes op og fjernes. En gennemgang af Politivennen viser, at trods utallige klager
over skidt og skarn, lugtgener og uhumske stræder blev der ikke én eneste gang
klaget over forekomsten af hestepærer på gaderne, ej heller den lugt, det måtte
have afgivet.27 Det meste af det hestemøg, som lå på gaden, forsvandt først med
industrialiseringen og mekaniseringen af transporten.
Ikke kun dyrenes efterladenskaber flød i gaderne i slutningen af 1800-tallet.
Selvom kloakkerne effektivt havde fjernet spildevand og afløb fra klosetter, havde
25 Hilden 1973, s. 73-78.
26 Mikkelsen 1991, s. 15.
27 Larsen 2008, s. 77.
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man stadig ikke fundet en effektiv måde at forhindre husholdningsaffaldet i at
ende på gaden. Først i 1886 blev afhentningen af dagrenovation i højere grad
systematiseret, da det blev besluttet, at alle grundejere i København skulle have
en standardiseret skarnkasse (skraldespand) med låg. Desuden blev det indført,
at det var skraldemanden, som skulle ind i gården for at afhente skraldet, og ikke
længere grundejeren selv, der skulle bringe skarnkassen ud til skraldevognen. Et
tiltag, der på flere måder gjorde det lettere for grundejerne at komme af med affaldet på lovlig vis.28
Det affald, der lå på gaden – gadefejet – skulle dog stadig fejes sammen i en
bunke på gaden, som skraldemanden så skulle feje op og tage med. Først i 1965
blev det bestemt, at husejerne i København skulle kaste det sammenfejede gadeaffald i deres egen skraldespand.29
Indførslen af de nye effektive renovationssystemer til husholdningsaffald,
spildevand og latrin fik frasorteret en hel del af gadens affald. Og med tiden indoptog borgerne de nye vaner i samspil med byens affaldshåndteringsteknologier:
Husholdningsaffaldet blev båret i poser til baggårdens containere, spildevandet
hældt ud i vaske eller riste, og toiletter med kloakforbindelse blev taget i brug
og udbredt. Men bladene fra byens træer og buske, pollen og støv, emballager og
flasker, hundelorte og alle de andre efterladenskaber, som brugerne af byen efterlader i det offentlige rum, forblev, og nye affaldskategorier kom til, mens andre
faldt fra.
Bilernes indtog i byerne forandrede gadebilledet. I takt med at flere og flere
biler kom til, blev der mindre plads til det liv, der traditionelt havde fyldt på
gaden, og omkring 1950 kunne København karakteriseres som en bilby. 30 Undersøgelser foretaget i 1968, 1986 og 1995 af bylivets udvikling i København viser
dog, at trods det, at bilerne var kommet til at fylde i bybilledet, skete det ikke på
bekostning af gadelivet. Omfanget af opholdsaktiviteter målt i antallet af personer, der opholdt sig i bymidten, steg således fra 1.750 i 1968 til 4.580 i 1986 og
5.900 i 1995. Specielt fortovscafekulturen har udviklet sig fra at være nærmest
ikke-eksisterende i København i 1968, til at antallet af pladser på udendørsserveringer blev øget fra ca. 3.000 i 1986 til 5.000 i 1995.31
Vigtigere for forandringen af sammensætningen af gadeaffaldet var indførelsen af engangsemballagen. Det var ikke nyt, at folk spiste og drak på gaden, men
affaldet ændrede karakter. Med Burger King og McDonald’s indtog på det danske
marked i hhv. 1977 og 1981 blev fastfoodkulturen og den tilknyttede engangsemballage en del af det københavnske byrum. Hvor markeder, fester og højtider tidli28 Hilden 1973, s. 65-67.
29 Notat fra R98, 1965: Meddelelse om ophør af opsamling af gadeaffald i Københavns kommune. R98s
arkiv.
30 Gehl og Gemzøe 2000, s. 11.
31 Gehl og Gemzøe 2000, s. 58.
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Københavns overborgmester
Egon Weidekamp skyder den
første Ren By kampagne i
gang og præsenterer samtidig byens første sugende
fejemaskine. Her gengivet fra
Københavns City Center og
Københavns Turistforenings
pjece, Københavnerliv fra
1987, s. 16.

gere havde givet madaffald, strøelse og rester fra boder, skaber begivenheder som
Copenhagen Jazz Festival, Kulturnatten, Copenhagen Marathon og Distortion i
bogstaveligste forstand tonsvis af engangsemballage i byens gader. Udbredelsen
af to-go-mad og -drikke kan tydeligt aflæses i statistikkerne over det affald, der
ikke havner i affaldskurvene. Samtidig skaber emballagerne nye distribuerede
måder at bruge byen på, hvor man kan spise og drikke alle vegne, og skaber dermed behov for nye måder at forsøge at holde byen ren på, hvor det ikke blot
handler om at skabe effektive systemer til at rydde op og holde rent, men også at
påvirke selve udsmidningskulturen hos den enkelte borger.

Ren By kampagnerne introduceres
Fra den første forordning i 1400-tallet havde man med love og regler forsøgt at
regulere og reducere affaldet på gaderne, men med de nye måder at bruge byens
rum på og ikke mindst fremkomsten af en ny type gadeaffald, kom nu også nye
tiltag til at forsøge at holde byen ren. I 1984 nedsatte Københavns City Center,
der repræsenterer erhvervslivet i indre by, en arbejdsgruppe kaldet ”Bedre by”.
Formålet var – og er – at gøre Københavns indre by mere indbydende og velfungerende for byens borgere og turister. I første omgang var renholdelse ikke

23

Kulturstudier Nr. 2, 2012

Hundelorte, cigaretskodder og pizzabakker

11/29

et af deres fokusområder, men da der i løbet af 1985 begyndte at komme klager
fra udenlandske turister over renholdet, kom det på gruppens dagsorden.32 Der
blev derfor nedsat et renholdelsesudvalg i samarbejde med Københavns Turistforening, hvis første opgave var at afholde en kampagne. Efter godt et års arbejde
med projektet blev den første Ren By kampagne sat i værk den 23. april 1987
under mottoet, ”Det er også din by – Ren by”.33
Formålet med Ren By kampagnen var at supplere lovgivningen med holdningsbearbejdende kampagner, der kunne ændre holdningen hos brugerne af
byen, så de ikke hver især smed så meget affald på gaden. Kampagnen benyttede
sig i høj grad af ’gulerod’ frem for pisk, hvilket blev klart formuleret i åbningstalen:
Jeg er af den absolutte mening, at det ikke hjælper at give bøder. I Singapore koster det 1000 kr., i London 100 kr. at tabe et stykke papir, men at vi ved at stole
på den enkelte dansker kan få skabt den lille holdningsændring, som skal til for
at give en indsats, når man har et stykke papir eller andet affald i hånden.(...)
Som motivation for en holdningsændring vil der hver dag i den næste måned gå
en kendt personlighed rundt og finde tolv vindere, som hver kan vinde 100 kr.
kontant (...).34
I kampagnen blev der ikke fokuseret på specifikke affaldstyper, men derimod på
helhedsindtrykket af byen. Målsætningen var at få byen til at fremstå æstetisk og
indbydende. Kampagnen blev en stor succes og var senere forbillede for en Ren
Danmark kampagne og Ren By kampagner i andre byer landet over. I 1988 blev
kampagnen tildelt EF’s miljøpris for det gode initiativ.35
Udover at få gjort byen renere gennem kampagnen var det også håbet, at den
øgede opmærksomhed på problemerne med renholdet i København ville skabe
politisk interesse for området. Kampagnen var uden tvivl medvirkende til, at
Københavns kommune fik mere fokus på området, og selvom kommunen ved
opstarten i april 1987 ikke var involveret i kampagnen, koblede den sig på med
sine egne tiltag et par måneder senere. Frem til 1992 var Københavns City Center
og Københavns Turistforening stadig primus motor i kampagnerne. Efterhånden
overtog Københavns kommune dog en stadig større del af ansvaret, og fra midten
af 1990’erne deltog hverken Københavns City Center eller Københavns Turistforening i Ren By kampagnerne. Kommunens initiativer i den første kampagne

32 Beretning og regnskab 1985, s. 8 og Bedre By – et handlingsprogram fra Københavns City Center 1986, s. 7.
33 I 1982 var en mindre kampagne med mottoet ”Vi elsker byen ren” blevet afholdt af Københavns City Center
og Københavns Turistforening. Der er dog intet, der tyder på, at kampagnen vakte særlig opmærksomhed,
eller gjorde byen renere.
34 Ren By. Åbningstale af Peter Tholstrup 23/4 1987.
35 Beretning og regnskab 1988, s. 2.
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Københavns Kommune fik omkring 1990 mange klager over hundenes efterladenskaber, og
man tog derfor et nyt våben i brug, hundeekskrementopsamlingsmaskinen. Her gengivet fra
Københavns Kommunes årsskrift Stadsingeniørens Direktorat fra 1991 s. 6.

og de følgende Ren By kampagner dækkede hele Københavns kommune, hvorimod Københavns City Center og Københavns Turistforening kun havde fokus på
indre by. Kommunens indsats kombinerede desuden en mere praktisk indsats
med en kampagneorienteret indsats og bestod bl.a. i opsætning af flere og større
papirkurve, mere mandskab til renhold og ekstra spuling af gaderne i Indre By
samtidig med, at der blev sendt breve til alle grundejere i Indre By for at minde
dem om, at de i henhold til renholdelsespligten skulle sørge for at feje 2,5 meter
ud fra deres grund.36
Det overordnede fokus for Ren By kampagnerne i både slutningen af 1980’erne
og i starten af 1990’erne var at få gjort København pænere, men i slutningen af
perioden fokuserede kampagnerne i højere grad på specifikke typer af gadeaffald
på baggrund af borgernes egne udsagn om hvilke typer affald, der generede dem
mest. Undersøgelserne baseredes på klagebreve til kommunen fra byens borgere
om renholdet i København. Især to typer af gadeaffald, hundelorte og papiraffald
afstedkom mange klager.37 Papiraffaldet forsøgte man at dæmme op for ved at
opsætte flere og større affaldskurv, og indsatsen mod hundelortene blev imødekommet ved, at der mange steder blev sat stativer op med affaldsposer, så ejeren

36 Handlingsplan for København – Ren By 27/5 1987.
37 Beretning og regnskab 1996, s. 19 og Notat fra Københavns kommune 1991.
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selv kunne fjerne lorten. Til Ren By kampagnen i 1991 blev der oven i købet
introduceret en særlig hundeekskrementopsamlingsmaskine.38 Den særligt byggede maskine var kun i brug i kort tid og var nok mere et navn end til gavn, men
fokuseringen på hundenes efterladenskaber som særligt generende på trods af, at
de mængdemæssigt hverken dengang eller siden har fyldt noget særligt i statistikkerne viser, at mængden af affaldstyper ikke nødvendigvis afgør, hvor meget man
gør ved den.
Den holdningsbearbejdende kampagne om ”fej for egen dør” havde tilsyneladende dog heller ikke denne gang − små 500 år efter ”fej for egen dør” princippet
blev introduceret første gang − den ønskede effekt over for borgerne. For renholdelsen i Indre By blev først markant forbedret, da kommunen mod betaling overtog de private grundejeres renholdelsesforpligtelse på Strøget fra 1. juli 1992.39 I
al fald var der i 1993 stort set ingen klager over affald i Indre By.40
Ren By kampagnerne blev i løbet af 1990’erne langt mere afdæmpede end
de første euforiske år, og fra midten af 1990’erne var det nu typisk oplysningskampagner, der bestod af en plakat og meldekort. Kampagnerne i slutningen af
1990’erne vakte så lidt opmærksomhed, at man i både medier og i kommunens
papirer kan finde udtalelser om, at Ren By kampagnerne først begyndte efter år
2000.41 På trods af den reducerede indsats i disse år kan meldekortene ses som
endnu et udtryk for kommunens fokus på borgernes udsagn som en metode til at
vurdere problemerne med gadeaffald. Meldekortene var fortrykte postkort, borgerne kunne sende, hvis de oplevede problemer med renholdet og f.eks. så overfyldte affaldskurve eller skrald på gaden. De kommunale strategier i forhold til
de tidlige Ren By kampagner lagde således primært vægt på borgernes opfattelser
af problemet og forsøgte at sætte ind dér, hvor utilfredsheden hos borgerne var
størst, snarere end gennem systematiske analyser af affaldets omfang og karakter.
Efter den afdæmpede periode i 1990’erne blev der fra år 2000 igen lagt mere
vægt på Ren By kampagnen. Indsatsen blev forsøgt professionaliseret bl.a. ved
ansættelsen af et eksternt kommunikationsbureau, lancering af en Ren By hjemmeside, og meldekortene blev afløst af en hotline, hvor borgerne kunne ringe
ind, hvis de oplevede problemer med overfyldte skraldespande og affald på gaden. Kampagnerne fik også en langt skarpere og mere provokerende profil. Kampagneslogans som ”Fej for egen dør – og andres”, ”Mange arbejder for en Ren
by – Hvad gør du?”, ”Din mor er her ikke” og ”Smøgsvin, tænk over hvor du
smider dit skod” lagde en mere konfronterende linje for kampagnerne. Specielt

38 Beretning og regnskab 1991, s. 29.
39 Beretning og regnskab 1992, s. 27.
40 Beretning og regnskab 1993, s. 27.
41 F.eks. Jyllandsposten 18.07.2002: ”Nu skal hovedstaden holdes ren” og Notat: Konstruktion i og perspek-

tiverne for samkøring af Ren By og Graffiti kampagnerne under Vej og Park. Bilag: Kampagnehistorik.
Fælles mål og interesser. 11.01.2006.
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I Ren By kampagnerne 2004
– 2006 blev tonen markant
skærpet og betegnelser som
gadesvin og affaldssvin blev
flittigt brugt. Ovenstående
Go-card er fra kampagnen i
2004. Foto: Center for Renhold, Københavns Kommune.

de såkaldte svine-kampagner fra 2004 – 2006 var med til at skabe mere opmærksomhed om Ren By kampagnerne, og den nye skarpe retorik mod ’gadesvinene’
var valgt bevidst. Den hårde sprogbrug skulle skaffe gratis omtale i medierne – og
forsøge at nedbringe mængden af cigaretskodder, kapsler og fastfoodemballage,
som var de affaldstyper, man fokuserede på i de år.42
Samtidig kom der fokus på at få en mere systematiseret dokumentation af
borgernes oplevelse af renholdet. Dette blev udmøntet i en række borgerundersøgelser fra 1998 til 2004, hvor formålet var at undersøge og dokumentere tilfredsheden med renholdelsen i København. Den første undersøgelse, Borgernes
holdning til ren- og vedligehold, blev lavet i 1998 og blandt spørgsmålene var,
hvilke typer af affald borgerne fandt mest generende på henholdsvis pladser og
i nærområdet. Svarmulighederne var fastlagt på forhånd og bestod af kategorierne nedtrådt tyggegummi, flasker, blade, papir, ekskrementer fra husdyr, ukrudt,
grus/sand, klæbrigt snavs på fliser og graffiti. Papir, flasker og hundelorte var

42 Konstruktion i og perspektiverne for samkøring af Ren By og Graffiti kampagnerne under Vej og Park.
Bilag: Kampagnehistorik. Fælles mål og interesser. 11.01.2006.
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topscorere. Overordnet fandt kun 56 % af de adspurgte, at renholdet af byen var
tilfredsstillende.43 Som forberedelse for kampagnen i 2004 uddybede kommunen
sine undersøgelser af borgernes oplevelse af gadeaffaldet ved at foretage en systematisk gennemgang af alle de borgerhenvendelser og presseomtaler, som i perioden fra 2000 – 2004 havde omhandlet renholdet i København. Konklusionen
på undersøgelsen af de 611 borgerhenvendelser og 212 presseomtaler var, at det
som optog borgerne mest, var manglende renhold af veje og pladser, manglende
tømning af affaldskurve, manglende fjernelse af ukrudt og cykelrod.44 I borgernes
bevidsthed var ukrudt og cykelrod en del af renholdet og viser, at det er tingenes
forkerte placering – en cykel uden for stativet, en plante mellem brostenene – der
gør tingene urene, snarere end at noget er skrald, og andet ikke er.
De systematiske undersøgelser af borgernes holdning til problemet udmøntede sig dog ikke direkte som konkrete handlingsanvisninger for, hvor der skulle
sættes ind. Der var mere tale om målinger af den generelle tilfredshed med byens
niveau af renhold eller manglen på samme. I renholdelsesstrategien fra 2005 blev
det beskrevet således: ”Renholdelse er vanskeligt at måle. BTF (Bygge- og Teknikforvaltningen) har derfor spurgt borgerne om deres oplevelse af byens renholdelse, samt hvad borgerne finder vigtigst, hvis niveauet skal ændres.”45
Med en ny teknik- og miljøborgmester på området fra 2006 fik kampagnerne
igen en ny profil, og en ny strategi blev udarbejdet. Den nye borgmester, Klaus
Bondam, ville væk fra den provokerende og konfronterende svineretorik, og i
stedet blev sloganet fra 2007 ”Det er en kunst at holde byen ren”. Samtidig satte
han det mål, som stadigt er gældende, at København skulle være den reneste by
i Europa i 2015. Økonomisk fik han også bedre muligheder end den tidligere
borgmester, Søren Pind, da de økonomiske rammer for kampagnerne 2007 – 2009
blev fastlagt. I budgettet for 2007 blev der afsat 90 mio. kr. ekstra over de følgende
tre år til øget renholdelse af byen. De 30 mio. kr. årligt skulle ikke kun bruges på
selve kampagnerne, men også på f.eks. flere affaldskurve og mere mandskab.46
For at nå det ønskede mål blev der lagt en strategi for kampagnerne, hvor man
til at begynde med identificerede en række områder, der ville løfte og synliggøre
renholdelsen i byen. Løftet skulle først og fremmest ske ved, at renholdelsen af
byen blev øget, hvilket kan ses i direkte forlængelse af den generaliserende tilgang til problemet i 2005. Eksplicitte synliggørelsesstrategier blev resultatet fra
kommunens side i form af at sætte ekstra og synligt mandskab ind til at holde
byen ren. I foråret 2007 blev der indsat ekstra mandskab i form af snappehold, og
der blev etableret en særlig gågadepatrulje, som satte ekstra fokus på renholdet
af Strøget. Desuden blev fejningsfrekvensen øget i udvalgte gader, og i løbet af
43 Renholdelsesprojektet Rapport 2000, s. 40.
44 Indlæg af Borgerbreve og fra Sakset, fordelt på positive og negative beskrivelser, fra år 2000 til 2004.
45 Renholdelsesstrategi 2005, s. 2.
46 Evaluering af renholdelsesstrategi 2007. 23.01.2008.
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I 2008 blev store skulpturer af skrald opsat i byen for at gøre opmærksom på byens gadeaffald som et led i Ren By kampagnen. Cigaretskoddet var naturligvis også med. Foto: Center for
Renhold, Københavns Kommune.

sommeren blev der opsat 450 flere affaldskurve. Yderligere overtog kommunen
renholdelsesforpligtelsen fra grundejerne på endnu flere strækninger i både Indre
By og andre steder i København.
For at undersøge effekten af den øgede og mere synliggjorte renholdelse hyrede Center for Renhold Gallup til at lave en undersøgelse af, hvorvidt initiativerne
resulterede i et renere København. Målestokken var, som i de tidligere borgerundersøgelser, borgernes oplevelse af renholdet i København. De fem målinger i
undersøgelsen ”Gadeinterview om Renhold i Københavns Kommune” blev udført fra marts 2007 til oktober 2007. Synliggørelsen af renholdet skete både ved
at profilere medarbejderne som ”Gadens helte”, men også ved gennem Ren By
kampagnerne at fortælle om den indsats kommunen gjorde for at holde gaderne
rene. Et centralt element i kampagnerne var seks skraldefigurer, som blev opstillet udvalgte steder i byen. Figurerne var overdimensionerede gadeaffaldstyper,
pizzabakke, dåse, tyggegummipakke, bananskræl, kaffekrus og en avis, som skulle minde københavnerne om at ramme skraldespanden.47 Fra 2008 blev figurerne
suppleret af et overdimensioneret cigaretskod. Denne var interessant nok i første
omgang blevet fravalgt, da man frygtede, at den i stedet ville opfordre til rygning.
Foruden kommunens tilfredshedsmålinger blev en ny strategi tilføjet til kommunens renholdelsespraksis i 2007, nemlig den systematiske analyse af gadeaffaldets udbredelse og variation. Analyseinstituttet Rostra Research blev sat til at
47 Renholdelsesstrategi 2007 – Implementering af delprojekter. 11.04.2007.
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optælle affaldsmængden på ti forskellige gadeaffaldsafhentningsruter i København. Man ønskede bl.a. at undersøge udviklingen af renholdelsen set over tid og
løbende at evaluere renholdelsesniveauet på de enkelte strækninger. Både hvilke
typer af affald, der skulle indgå i undersøgelserne, og hvilke områder/gader, der
skulle være med i undersøgelsen, blev fastlagt af kommunen, men på en sådan
måde at deres medarbejdere ikke havde kendskab til den præcise rute. På den
måde kunne der ikke snydes med renholdet og opnås falske resultater. De udvalgte gader var Østerbrogade, Nørrebrogade, Vesterbrogade, Amagerbrogade, Strøget, Købmagergade, Gothersgade, Store Kongensgade, Kongens Nytorv og Indre
Nørrebro. Optællingsområdet var fortove og torve. Strækningerne havde hver en
længde på ca. 500 meter. Affald, der lå op til 15 cm ude på vejbanen, blev også registreret. Alle optællinger fandt sted mandag til torsdag mellem kl. 13 og kl. 19, så
optællingerne kunne repræsentere en periode, hvor byen blev brugt, og der blev
smidt affald, men uden at der var for mange mennesker til, at det kunne forstyrre
optællingen. Af samme grund blev tidsrummet fra fredag til søndag fravalgt.48
Fra 2009 ændredes tidsrummet for målingerne dog til tre forskellige tidsrum.
Formålet var at undersøge, om der var forskel på affaldsmængden på forskellige
tidspunkter af døgnet. Endvidere blev området for optællingerne udvidet, så det
dækkede hver af kommunens ti bydele, og antallet af optællinger blev sat ned fra
fem til tre om året.
Affaldet blev registreret efter 11 forskellige kategorier: Cigaretskod, pizzabakker, drikkekrus, fastfoodemballage (inkl. pølsepapir), dåser (øl/sodavand), glas
(glasflaske/glasskår/bunke af glasskår), bygningsaffald, frugt (æbleskrog/bananskræller), papiraffald, kapsler og andet (papir, plast, cigaretpakker, tændstikker,
blade, grene, slikkepinde). Mængderne af affald blev opgjort per enhed, så f.eks.
et cigaretskod talte ligeså meget som en ølflaske.49

Specificering af indsatsen – Cigaretskodder og pizzabakker
Ved hjælp af de første affaldsoptællinger blev to specifikke typer affald udvalgt
til særlige indsatsområder i Ren By kampagnerne i 2008, 2009 og 2010: Cigaretskodder og fastfoodemballage.50 Som affaldstype er en skoddet cigaret ikke noget,
der fylder ret meget, men for kommunen er cigaretskodder et dyrt og besværligt
bekendtskab. Fejemaskinerne har svært ved at fange skodderne, så oftest skal de
opsamles med håndskraft. At fjerne et enkelt cigaretskod koster derfor kommu-

48 Optælling af affald Københavns Kommune. Marts 2007, s. 3-5.
49 Optælling af affald Københavns Kommune. April 2009 (Nye ruter, måling 1), s. 3-5. (Papiraffald er ikke
nævnt i oversigten, men er medtaget som kategori i selve optællingen).
50 Fra 2010 og frem har Ren By kampagnernes fokus været mere generelt.
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Kampen mod cigaretskodderne tog til i 00'erne og i samarbejde med erhvervslivet fik Københavns Kommune udviklet et askebæger, man kunne påsætte byens affaldskurve. Foto: Center
for Renhold, Københavns Kommune.

nen ca. to kroner.51 Eftersom det også er den mest udbredte gadeaffaldstype, er
der således væsentlige økonomiske og logistiske grunde til kommunens valg af
indsatsområde.
Ud fra brugerundersøgelserne kan man imidlertid også se cigaretskoddet træde frem som et tydeligere og tydeligere problem. Der er med andre ord sket en
udvikling i, hvor generende cigaretskodderne bliver opfattet. Således er det værd
at bemærke, at cigaretskodder slet ikke var nævnt i den første brugerundersøgelse
fra 1998 som mulig valgkategori. Måske blev de opfattet som en ”naturlig” del
af gadebilledet, på samme måde som hestemøget havde været det hundrede år
før? Usynligheden i den kommunale kategorisering blev dog ikke helt modsvaret
af borgerne, i det flere respondenter noterede cigaretskodder under kategorien
’Andet’.52 De henkastede skodders usynlighed som affaldsproblem var ændret
seks år senere. I 2004 Ren By kampagne optrådte cigaretskodder nu som særlig
affaldskategori, hvilket medførte flere henvendelser om manglende askebægre i
byrummet. Kommunen udviklede derfor et askebæger, der kunne integreres i lågene til affaldskurvene.53 I brugerundersøgelsen om renhold fra 2007 kom cigaretskodderne yderligere i fokus. Nu blev de nævnt blandt de tre mest generende
51 Se Ren By Kampagnens side om cigaretskodder, http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/RenBy/Kampagner/RenByKampagnen/Cigaretskodder.aspx 01.05.2012.
52 Brugerundersøgelse 1998. Bilag 2 og 3.
53 Renholdelsesstrategi 2005, s. 34.
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typer affald. Sammen med glas og hundelorte toppede de statistikken i alle fire
målinger, der blev foretaget i undersøgelsen.54
Rygelovens indførelse i 2007 satte yderligere fokus på cigaretskodderne i byens gader, og i flere artikler i byens aviser kunne man læse, hvordan antallet af
skodder var steget.55 Det kom også til udtryk i den måling i brugerundersøgelsen
fra 2007, der blev lavet efter rygelovens indførelse, hvor cigaretskodderne endnu
mere markant blev identificeret som den mest generende type affald.56 Rygeloven
betød også, at kommunen intensiverede indsatsen mod skodderne bl.a. ved at
udsende breve til restauratører, uddannelsesinstitutioner mv. for at minde om
deres renholdelsespligt.
Et vigtigt element i den overordnede strategi for renholdelse var, at kommunen skulle indgå partnerskaber med nogle af de store grundejere/erhverv, hvis
brugere og kunder i særlig grad var med til at efterlade affald i gaderne. Partnerskabsaftalerne var et forsøg på at give de private aktører et medansvar for at
reducere mængderne af affald på gaden. Særlige indsatsområder var gratisaviser, fastfoodkæder og cigaretskodder.57 På initiativ af Københavns City Center
blev der i 2008 afholdt partnerskabsmøder, hvor bl.a. Horesta, Tivoli, House of
Prince, Movia og Metro deltog i indsatsen mod cigaretskodder. Det stod hurtigt
klart, at rygeloven medførte et øget behov for flere askebægre i byrummet, og via
partnerskabsmøderne blev ideen om et specielt Københavneraskebæger udviklet.
Kommunen stod for produktion og opsættelse, og de første askebægre blev opsat
i december 2008. Som en del af Ren By kampagnen blev der endvidere uddelt op
mod 40.000 lommeaskebægere under bl.a. Copenhagen Jazz Festival, Copenhagen Pride, Kulturnatten og J-dag.58
Der er ingen tvivl om, at både borgere og kommune havde fokus på cigaretskodderne på gaden, og optællingerne af affald viser da også, at det var den klart
mest dominerende affaldstype. I den første optælling af affald fra marts 2007
blev der i alt registreret 21.144 stykker affald. Heraf var de 17.633 cigaretskodder, hvilket svarer til en andel på 83 % af det optalte affald.59 Selvom der lokalt
var stor forskel på, hvor mange skodder der blev optalt, var det på samtlige ruter
den mest fremherskende affaldstype. Set over hele perioden var cigaretskodderne
den mest udbredte affaldstype: I 2007 udgjorde de 82 % af den samlede gadeaf-

54 Gadeinterview om Renhold i Københavns Kommune 2007. Der blev i alt foretaget fem målinger, men
spørgsmålet om det mest generende type affald er kun med i runde 2-5, figur 26.
55 F.eks. Ekstra Bladet 28.09.2007: ”De slås med dine skod” og Jyllandsposten 31.10.2007: ”København
drukner i skodder.”
56 Gadeinterview om Renhold i Københavns Kommune 2007, figur 26.
57 Status på renholdelsesstrategi 2008, s. 3.
58 Ren By Kampagnens hjemmeside, http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/RenBy/Kampagner/RenByKampagnen/Cigaretskodder.aspx, 01.02.2012.
59 Alle beregninger og omtale af statistik vedr. gadeaffaldsoptællinger er foretaget på baggrund af Optælling

af affald Københavns Kommune. 2007, 2008 og 2009.
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faldsmængde, i 2008 74 % og endelig i 2009 lå de på 70 %. I tal svarer det til, at
der blev optalt hhv. 71.446 cigaretskodder i 2007, 62.183 i 2008 og 40.181 i 2009.
Selvom formålet med denne artikel ikke er at undersøge kampagnernes effekt, kan det ikke udelukkes, at faldet i antal optalte cigaretskodder måske kan
tilskrives en vis positiv effekt af kampagnerne og kommunens tiltag med askebægre i lågene på skraldespandene og Københavneraskebægret fra 2009. Den megen fokus på cigaretskodder kan også have gjort grundejere og kommunen mere
opmærksomme på at få fjernet skodderne. Både fra kommunal side og blandt
byens borgere var der derimod helt klart en opfattelse af, at rygeloven betød en
markant forværring af problemet med cigaretskodder på gaderne, men statistikkerne fortæller en anden historie. I den første måling efter rygelovens indførelse
faldt antallet af optalte cigaretskodder fra 14.349 til 13.072. Hvis faldet i antal
optalte skodder skulle kunne forklares med, at der generelt blev optalt mindre
affald, burde cigaretskoddernes andel af den samlede mængde affald stige. Heller
ikke dette bekræftes af statistikken, hvor cigaretskoddernes andel af den samlede
mængde affald tværtimod falder.
Diskrepansen skal måske findes i det øgede fokus på cigaretskodderne. Ved at
skabe ekstra opmærksomhed på cigaretskodderne kan borgerne have fået skærpet
deres opmærksomhed for de skodder, der lå på gaden, selv om der faktisk var
færre af dem. Men også kategorien ”cigaretter” er i samme årrække blevet mere
problematisk og dermed mere synlig gennem sin forskydning fra hverdagsfænomen til samfundsproblem i takt med skærpelsen i tonen omkring rygningens
skadelige virkninger og den politiske vilje til at indføre forbud mod rygning i en
række offentlige rum. På trods af at indførelsen af rygeloven ikke kan aflæses i
statistikkerne i form af flere cigaretskodder på gaden, giver optællingerne af cigaretskoddernes udbredelse og omfang i byrummet dog statistisk argumentation for
kampagnernes indsats. Denne sammenhæng er imidlertid lang fra givet, hvilket
indsatsen mod de henkastede pizzabakker viser.
Ligesom med cigaretskodder er fastfoodemballage en affaldstype, der er kommet mere fokus på, og tilsvarende finder borgerne det i højere grad stærkt generende. I den første brugerundersøgelse fra 1998 var fastfoodemballage ligesom
cigaretskodderne ikke en svarmulighed på spørgsmålet om hvilke typer affald,
der udgjorde det største problem. Endnu mere tydeligt end med cigaretskodderne
optræder de dog alligevel i kategorien ’Andet’, hvor pizzaæsker og fastfoodaffald er nævnt utallige gange. Og i Brugerundersøgelse − Hvad mener Københavns
kommunes borgere om byens veje og parker? fra 2004, blev det konkluderet, at
større affald som pizzabakker var blandt de typer affald, som var mest uønskede i
gadebilledet.60 Også i brugerundersøgelsen fra 2007 blev fastfoodbemballage udpeget til at være den mest generende affaldstype målt ud fra hvilke affaldstyper,
60 Renholdelsesstrategi 2005, s. 27.
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På trods af at pizzabakkerne var en forholdsvis lille bestanddel af det affald, som flød i gaderne,
så lagde befolkningens mange klager et stort pres på Københavns Kommune, som fik udviklet
en speciel pizzaaffaldskurv. Foto: Center for Renhold, Københavns Kommune.

der oftest lå i top 3 i målingerne.61 Dette blev bakket op af klager og læserbreve,
hvor fastfoodaffaldet blev udnævnt til en af de helt store syndere. Blandt andre
af debattøren Peter Olesen: ”Det er værst i København, men tendensen er den
samme i hele landet. Cigaretskodder, gratisaviser og pizzabakker bliver smidt på
gaden”.62 Det særlige fokus på fastfoodaffald i kampagnerne fra 2008-2009 understøttes derfor af borgernes udsagn om affald.
Allerede i 2005 var den nyudviklede pizzaaffaldskurv blevet opsat ti forskellige steder i byen. Blandt andet i Gothersgade, hvor der ofte var blevet klaget over
problemer med pizzabakker på gaden.63 Med 2008-2009 kampagnernes fokus
på fastfood blev yderligere 20 såkaldte pizzaaffaldskurve opstillet, der dog også
var designet til at kunne rumme andet fastfoodaffald som drikkekrus og burgeræsker.64
For at synliggøre problemet med fastfoodaffald blev der ved kampagnens start
i 2008 opsat en container med sider af plexiglas på Kongens Nytorv. Den efterfølgende uge blev alt det gadeaffald, man havde opsamlet i Nyhavn og i Gothersgade
puttet i containeren. Idéen var, at Københavns borgere ved selvsyn skulle se, hvor
61 Gadeinterview om Renhold i Københavns Kommune 2007.
62 Politiken 23.11.2007: ”København er for snavset for turisterne”.
63 Jyllandsposten 09.06.2005: ”Velkommen til pizzaskraldespanden”.
64 Pressemeddelelse 2008: ”30 kæmpe pizzaaffaldskurve til københavnerne”.
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meget affald der blev smidt på gaden. Som kampagneevent blev der også opsat
”talende” affaldskurve i Gothersgade og i Nyhavn, som skulle opfordre forbipasserende til at smide deres affald i affaldskurvene. Fastfoodområdet blev også
gjort til en del af partnerskabsstrategien. Københavns kommune samarbejdede
bl.a. med McDonald’s, Burger King og 7-Eleven, som tilsammen uddelte 340.000
servietter med Ren By-logo til deres kunder.65 Derudover blev der lavet en særlig
aftale med 7-Eleven i Indre By, hvor kommunen mod betaling tømte deres affaldspande.
Skulle man udvælge den mest dominerende type fastfoodemballageaffald
baseret på mediernes og kampagnernes omtale, er der ingen tvivl om, at valget
falder på pizzabakken. Fastfoodemballageaffald er generelt ulækkert, men pizzabakken er tillige svær at håndtere, fordi den fylder. Der er således tale om noget
gadeaffald, der i høj grad er ”a matter out of place” i Mary Douglas’ forstand. Det
snaskede papstykke burde være i husholdningsaffaldet og generer ikke blot ved
sin størrelse og dermed synlighed, men også ved at kunne ”snaske andet til”,
f.eks. ved at en jakke eller hånd ved et uheld strejfer den henkastede bakke med
resterne af pizzasovsen og således står i fare for at brede sig som ”a matter out
of place” til endnu flere områder, nu f.eks. som en synlig plet på jakken. Ud fra
denne logik kan det ikke undre, at forestillingen om de store snaskede pizzabakker, der ikke kan proppes i de tilgængelige offentlige affaldskurve, fremtræder
som et stort problem.
I statistikkerne er pizzabakkerne derimod nærmest umulige at få øje på: I hele
2007 blev der kun registreret 32 pizzabakker ud af de i alt 86.962 optalte stykker gadeaffald. Tilsvarende i 2008 hvor kun 13 pizzabakker blev optalt ud af en
samlet mængde på 83.733 stykker affald. I selve kategorien fastfoodemballage
blev der i 2007 registreret 195 stykker, 103 i 2008 og i 2009 kun 11 stykker affald.
Drikkekrus, der også er en form for fastfoodemballage, blev der registreret hhv.
462, 152 og 57 styks af fra 2007 – 2009. Statistikkerne viser dermed, at i løbet af
de tre kampagneår formåede andelen af fastfoodemballage ikke i en eneste af de
i alt 13 optællinger at komme over 1 % af den samlede affaldsmængde. Selv ved
at inkludere de i optællingerne særskilte kategorier pizzabakker og drikkekrus
ligger andelen af fastfoodemballage stadig under 1 % af den samlede affaldsmængde. Fjerner man cigaretskodderne fra den samlede mængde, når andelen
af fastfoodaffald inklusive drikkekrus og pizzabakker kun op på knap 5 % af
den samlede affaldsmængde. Hverken i opstartsåret 2007 eller i 2008 og 2009,
hvor der var særligt fokus på fastfoodemballage, kan statistikkerne understøtte,
at dette var et særligt problematisk område.
I modsætning til cigaretskodderne kan optællingerne altså ikke dokumentere
en sammenhæng mellem det valgte fokus, borgernes udsagn og det affald, der lå
65 Evaluering af renholdelsesstrategi 2008. 23.01.2009.
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på gaden. Den interessante forskel peger ikke blot på, at noget gadeaffald fylder
mere i folks bevidsthed end andet. Gadeaffald er således ikke bare gadeaffald,
men kan være mere eller mindre problematisk. Den moralske og sanselige oplevelse spiller også en rolle. Cigaretskodderne er blevet mere og mere problematiske som gadeaffald i takt med, at det er blevet mere og mere samfundsmæssigt
forkasteligt at ryge. Andet gadeaffald, som f.eks. store papstykker med madrester,
bliver simpelthen set som værende så ulækkert, at det får en uforholdsmæssig
stor rolle i borgernes bevidsthed. Dette kan forklare divergensen i forhold til både
fastfoodemballage og i øvrigt også hundelorte, hvor hundelortene på lignende vis
kun udgør en brøkdel i optællingerne, hvorimod de gentagne gange topper statistikkerne over det mest generende affald.
Forskellen mellem opfattelser og optællinger peger dog også på begrænsningen i de præmisser, man foretager de ”objektiverende” målinger ud fra. Optællingerne af byrummets affald foregår på udvalgte strækninger, som afspejler de kommunale skraldebilers indsamlingsruter. Borgernes opfattelse af renholdet bygger
sandsynligvis i højere grad på en helhedsbetragtning af skraldet i byrummet, der
afspejler deres mangfoldige ruter og anvendelser af byen på forskellige tider af
døgnet. Fravalget af parker og opholdsarealer i tilknytning til grønne områder er
også værd at tage med i denne sammenhæng og skyldes sandsynligvis den strukturelle organisering af affaldshåndtering inden for kommunen, hvor ét center i
kommunen tager sig af renholdet af byens gader og stræder, mens et andet center tager sig af renholdelsen af byens parker og grønne områder. Skraldebilernes
indsamlingsruter og dermed optællingerne inkluderer således ikke byens grønne
områder og det affald, som findes der − hvor man kunne forestille sig, at der var
særligt gode steder for indtagelse af pizzaer, jf. borgernes klager over pizzabakkeproblemet i Gothersgade, der ligger lige op ad Kongens Have. Endeligt må optællingernes resultater også ses i lyset af indsamlingstidspunkterne, der tilpasses
arbejdsmarkedets logikker, idet optællingerne finder sted inden for den almindelige arbejdsdag i hverdagene, ikke i weekenderne og sent om aftenen, hvor andre
typer af adfærd i byrummet giver andre typer af affald.

Flydende kategorier og divergerende strategier
Ligeså snart en genstand defineres som affald, er den ude af kontekst, når den
ikke befinder sig i skraldespanden, på lossepladsen, forbrændingsanstalten eller
en anden samfundsmæssig acceptabel kontekst. Tørveaske, affald fra køkkener
og spildevand på gaderne forsvandt som typisk gadeaffald lige så meget på grund
af ændrede hverdagsrutiner blandt byens borgere som på grund af effektive renovationssystemer til at håndtere husholdningsaffaldet, latrinen og spildevandet.
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Definitionen på gadeaffald har således ændret sig i takt med, at både samfundet
og byen har udviklet sig.
Bilerne fortrængte hestevogne og blev et markant indslag i bybilledet. Processen med at få færre biler i byen og indførelsen af gågader skabte nye måder at
bruge byen på.
Ren By kampagnen opstod i 1987, da den nye byrumskultur med udendørscafeer, fastfoodrestauranter og langt flere aktiviteter fik byens gader til at flyde med
helt nye typer affald. Kampagnerne var en anderledes måde at bekæmpe gadeaffaldet på, da myndighederne som supplement til lovgivning benyttede sig af
holdningspåvirkende kampagner i forsøget på at gøre byen renere.
Cigaretskodder og fastfoodaffald var i centrum for Ren By kampagnerne i
2007-2009, hvilket resulterede i kampagnetiltag som uddeling af lommeaskebægre, opstilling af en glascontainer med indsamlet fastfoodemballageaffald og
talende skraldespande. Valget af både fastfoodaffald og cigaretskodder kan uden
problemer begrundes ud fra borgernes udsagn om gadeaffald. Affaldsoptællingerne viser dog, at disse udsagn ikke nødvendigvis giver et retvisende billede
af problemerne med gadeaffaldet målt på hvor meget, der ligger af den enkelte
type gadeaffald. Specielt med hensyn til optællingerne af fastfoodaffaldet var der
uoverensstemmelser mellem borgernes udsagn om affald og optællingernes resultater. Selv ved at slå kategorierne fastfoodemballage, pizzabakker og drikkekrus sammen udgjorde det tilsammen under 1 % af det samlede affald.
Selvom formålet med denne artikel ikke har været at undersøge virkningen af
kampagnerne, kan det dog ikke udelukkes, at en forklaring på diskrepansen kan
ligge i netop effekten af disse. Øget fokus og medieomtale har formentlig en effekt
på borgernes oplevelse af en bestemt affaldstype eller affaldsproblematik. Kampagnerne fanges således i et selvforstærkende mønster, hvor kommunens forsøg
på at løse bestemte typer af affaldsproblemer, samtidig synliggør den pågældende
affaldstype og dermed skærper borgernes opmærksomhed omkring en bestemt affaldstype som problem.66 Specielt pizzabakken bliver i medierne ofte udråbt som
gadeaffaldssynder nummer ét, og dette kan være en forklaring på, hvorfor den og
andet fastfoodemballageaffald opfattes så problematisk. Øget fokus og medieomtale har formentlig også haft indflydelse på borgernes holdning til cigaretskodder. I 2004 resulterede den første skodkampagne i flere klager over manglende
askebægre, og ved rygelovens indførelse i 2007 gav både borgere og kommunen
udtryk for, at problemet med cigaretskodder blev voldsomt forøget. Analysen af
optællingerne lavet efter rygelovens indførelse kan dog ikke dokumentere dette,
men viser i stedet et fald i antallet af optalte cigaretskodder. For cigaretskoddernes vedkommende var dette dog den eneste afvigelse mellem optællingerne og
66 Bowker og Star beskriver dette fænomen i deres analyse af klassifikationssystemernes påvirkning af praksis. For at en praksis kan standardiseres, skriver de, må den være synlig, og det kræver, at den udpeges og
synliggøres, jf Bowker og Star 1999, kap. 7.
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borgernes udsagn. Optællingerne viste tydeligt, at på trods af at antallet af optalte
skod faldt, var denne affaldstype massivt forekommende, og et kampagnefokus
på denne type affald kunne begrundes ud fra borgernes udsagn.
Undersøgelsen har vist, at der altså ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem det affald, borgerne opfatter som generende og det affald, der rent faktisk
ligger på gaden. Faktorer, som at noget affald er mere ulækkert eller generende
end andet og kampagne- og mediefokus, spiller højst sandsynligt en rolle for borgernes holdning til gadeaffald. Gadeaffald er også afhængig af, hvordan vi bruger
byrummet, og byrumsudviklingen er derfor endnu en faktor, som har indflydelse
på både, hvad der ligger på gaden, og hvordan det opfattes af borgerne. Det københavnske gadeaffald og kommunens forskellige strategier til at komme det til
livs peger således på, at skraldet som kategori tager form efter de praksisser, det
indgår i. Der findes med andre ord ikke en eller anden fast kerne, et materielt
forankringspunkt, som kommunen kan tilrettelægge sine renholdelsesstrategier
efter på trods af, at gadens skrald umiddelbart fremtræder som en meget konkret
og enkelt målbar kategori. Som Annemarie Mol viste i sit etnografiske studie af de
praktiske håndteringer af sygdommen åreforkalkning, er der ingen fast referent,
uanset om alle tror, de taler om og håndterer det sammen.67 Alle parametre, hvorudfra skrald kan kendes og genkendes er variable, om det, der ligger på gaden, er
synligt, problematisk, kan betegnes som skrald, er et problem, bør samles op eller
ej, ændrer sig, alt efter hvilke aktører, teknologier og praksisser, det udspiller sig
for eller i. Det er i sandhed ”en kunst at holde byen ren”.
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Dog shit, cigarette butts and pizza boxes – urban street trash and
sanitation strategies
The garbage found on city streets reflects the consumption patterns of a city and
its street life. At one time, horse droppings were left in the streets of Copenhagen,
and no one seemed to take any notice. The waste from the horses was considered
to be an unavoidable part of city life. The malodorous stench coming from the
filthy gutters and the sewage created by craftsmen and shopkeepers, however,
were cause for complaint. Today, a few greasy discarded pizza boxes can lead to
major campaigns, and fag butts have become more and more visible as garbage,
despite the fact that fewer of them are being tossed on the streets.
The garbage on Copenhagen’s streets and the municipality’s different strategies to handle it suggest that the concept of “street garbage” is difficult to grasp.
There is no obvious connection between the street garbage that a citizen finds
problematic and the amount of the garbage that is actually found on the street.
Some types of street garbage are considered to be more disgusting or morally
troublesome than others. The city’s campaigns against street garbage and the way
that garbage is categorised also contribute to people’s opinions. The Clean City
campaigns (Ren By kampagnerne) that took place in 1987 are particularly interesting to analyse because, on the one hand, they reflect the city’s ongoing efforts to
utilise new strategies to keep the city clean; on the other hand, these campaigns
demonstrate how difficult it can be to manoeuvre between divergent political
positions and ways of analyzing the problem while also considering economic
priorities and changing cultural values.
The city’s street garbage – no matter how practical and simple a problem
it may seem to be – proves difficult for a city like Copenhagen to manage and
find effective solutions for because the concept of “street garbage” is constantly
changing, just like the everyday routines of the city’s residents and the city’s
technological capabilities.
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Sigrid Leilund er cand.mag. i europæisk etnologi og ansat som
ekstern lektor ved Københavns Universitet, Saxo-instituttet. I
hendes kandidatspeciale fra 2011 Farsrand og bonevoks. En
stats- og livsformsanalytisk undersøgelse af praksisser for
husmødre i 1950’erne, arbejdede Sigrid Leilund med differenterede praksisformer for periodens husmødre og undersøgte både de materielle og ideologiske dimensioner af 1950’ernes
husmoderpraksisser.

Det havde været mere
rationelt straks at
lægge pengene i
skraldespanden…
Madspild og husmoderdyder mellem materialitet og
ideologi

1950’ernes husmødre var eksperter i at udnytte alle husholdningens ressourcer.
Både når det gjaldt egne kræfter, hvis karkluden skulle vrides den ene eller anden
vej, eller madens potentiale når gårsdagens rester skulle bruges i morgendagens
middagsmad. I dag opfordres vi til at lade os inspirere af datidens sparsommelige
dyder og indgående fødevarekundskab for at undgå madspild og at føre en mere
bæredygtig husholdning. Men hvilken praksis var 1950’ernes sparsommelige
husmoderdyder egentlig indlejret i – og er det enkelt for os at reproducere den i
dag? Med udgangspunkt i husmødres hverdagspraksis i 1950’erne analyserer og
diskuterer artiklen, hvordan den gode, ressourceudnyttende mad og husførelse
blev til i en forening af en ideologisk og materiel praksis, der tænkte og gjorde
husholdning på ganske anderledes måder, end vi gør nu.
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Forsiden af Samvirke, januar 2012, er prydet af idealet om en ny bæredygtig praksis: gamle
husmoderdyder forenet med nutidens madvaner. Foto: Jacob Carlsen
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Introduktion

I

januar 2012 udgav magasinet Samvirke et temanummer om madspild. På forsiden var der et billede af en særlig hybrid. En 1950’er-inspireret husmoder,
der i hænderne holdt en stabel opbevaringsglas fyldt med nutidens madrester:
pastaskruer, bagte rodfrugter m.m. Bladet og billedet var en opfordring til læserne
om at ty til fortidens glemte husmoderdyder for at bekæmpe madspild i nutidens
husholdning. I lighed med 50’ernes husmødre skal vi atter lære at lugte, om mælken er sur, vide hvordan man frisker et slattent salathoved op, og tænke mere
over hvordan en rest ærter kan indgå i morgendagens middagsmad. Med denne
artikel vil jeg gøre 1950’ernes husmødre og deres evner til at bruge – og bruge op
til genstand for en analyse af, hvordan den sparsommelige husholdning var forankret i en praksis, der på én gang var ideologisk og materiel, og som derfor gør
det vanskeligt at se, hvordan husmoderdyderne uproblematisk kan overføres til
forbrugere i dagens Danmark.

En ny, gammel materiel praksis
Madspild indtager en central rolle i diskurser om bæredygtighed. Politisk er
madspild blevet et indsatsområde for såvel Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri som Miljøministeriet, ligesom forbrugerbevægelser sætter fokus på
madspildets betydning for jordens ressourcer og klima.1 Industri, detailhandel og
private husholdninger gør sig i dette lys skyldige i at transformere brugbare råvarer og madrester til ubrugeligt affald, der ender i supermarkedernes affaldscontainere eller i skraldespanden hjemme i køkkenet. I Danmark estimeres det, at det
årlige madspild er 280 kg pr. person, heraf kommer 95 kg fra husholdningerne.
Resten stammer fra produktion og detailhandel.2 For supermarkederne, siges det,
er problemet bl.a. en ufleksibel datomærkning, der systematisk kasserer brugbare varer. For forbrugernes vedkommende henføres problemet ofte til manglende råvarekundskab. Vi stoler blindt på ”Mindst holdbar til” datoen på varernes
pakning, og vi mangler praktisk kendskab til, hvordan maden skal opbevares
for at holde sig og aner fx ikke, hvad man stiller op med bare en lille rest sovs.
Græsrodsbevægelser som fx stopspildafmad.dk samt forbrugermagasinet Samvirke er gået ind i debatten om, hvorvidt nutidens husholdere og forbrugere kan

1

Disse oplysninger er d. 4.6.2012 hentet fra: http://www.fvm.dk/skjult_madspild.aspx?ID=44991mindremadspild.dk, stopmadspild.dk, CONCITO 2011; Kjær & Werge 2010.

2

CONCITO 2011, s. 4. Disse tal er forbundet med en vis usikkerhed, da det er vanskeligt at vurdere, hvor
stor en del af husholdningsaffaldet der kan kategoriseres som spiseligt og derfor som madspild. I en
undersøgelse fra Landbrug og Fødevarer estimeredes madspildet i husholdningerne til 65 kg pr. år/pers.
Landbrug og Fødevarer 2009.
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Den satiriske illustration til
nedenstående citat understreger, at det i princippet
var mere rationelt at smide
pengene direkte i skraldespanden, frem for at kassere
rester der, udover udgiften til
råvarer, tillige rummede værdien af husmoderens arbejde.
(Illustration: Dorte Kortzau)

lære noget af de rutiner og den viden, som 50’ernes husmødre tilsyneladende
besad. Den tids danske husmødre havde udpræget fornemmelse for og indsigt i
råvarer og husholdningsøkonomi, som de havde opnået gennem fx deltage i husholdningskurser, plads som pige i huset, ved oplæring hjemme ved mors kødgryder og årevis af erfaring i eget køkken.
Selvom det måske kan synes oplagt, er det efter min mening problematisk
at reducere 1950’ernes traditionelle husmoderdyder til en materiel praksis, en
særlig knowhow, der automatisk fulgte kvinder, der passede mand, hjem og børn.
På denne måde risikerer man nemlig at overse, at det ikke udelukkende var, fordi kvinderne var hjemmegående husmødre – i socioøkonomisk forstand – at de
blev kyndige i at føre hus. Den materielle praksis – ressourceudnyttelsen og husmoderdyderne – hang uløseligt sammen med en ideologisk praksis, der tilskrev
kvinderne det overordnede ansvar for husførelsen på en helt specifik måde.
Alt hvad De kasserer af småting i husholdningen, har De måske samme dag betalt i klingende mønt. Det havde været lettere straks at lægge pengene i skraldespanden, fremfor at gå den omvej først at købe for dem, slæbe varerne hjem,
tilberede dem og derefter lægge resterne i skraldespanden. 3

3

Jepsen 1955, s. 114.
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Citatet stammer fra Danmarks Radios udsendelse ”Husmoderens 2 Minutter”, der
dagligt adresserede emner, som danske husmødre burde være optaget af. Opfordringen var autoriseret og kom fra Statens Husholdningsråd. Målgruppen var den
almindelige danske husmoderstand. Det umiddelbare budskab var, ligesom det
ofte høres fremført i dag, at det er fråds at smide noget brugbart i skraldespanden. Citatet rummer dog også noget andet karakteristisk og tidstypisk, nemlig et
særligt blik på fråds: Husmoderen må huske at rette opmærksomheden imod alle
værdier i husholdningen, og den nøjsomhed bør hun integrere i sit arbejde. Nok
blev hun opfordret til at forestille sig, at der blev smidt klingende mønt direkte
i skraldespanden, men det var ikke kun penge, der røg ud. Det var også den arbejdskraft, hun havde brugt på at planlægge, indkøbe varer og tilberede mad, som
hun skulle tænke sig materialiseret i den lille rest suppe, brød eller kød, der blev
kasseret. Det var de værdier, hun havde samlet i husholdningen, og som hun var
den primære ansvarlige for, der blev klattet med og spildt.
Tidens dygtige husmoder skulle ikke bare være økonomisk rationel. Hun skulle
også lære at se potentialer, der trak på hele hendes faglighed som husmoder:
hvordan hun kunne udnytte vitaminerne, kalorierne, kroner og ørene og hendes
egne fysiske kræfter bedst muligt. 1950’ernes husmoder skulle ikke bare vide,
hvordan madrester kunne genanvendes for at spare penge. Hun skulle kunne se
de abstrakte værdier i den samlede husholdning, der refererede både til familiens
egen økonomi såvel som til statens bruttonationalprodukt og dertil forholde sig
til den nyeste videnskabelige viden. Og hun skulle kunne omsætte det alt sammen i en materiel praksis.

Kildemateriale
Denne artikel er baseret på min specialeafhandling fra 2011.4 Her analyserede
jeg differentierede praksisser blandt kvinder, der havde været aktive husmødre i
1950’erne. Min undersøgelse tog udgangspunkt i kvalitative interviews med 10
kvinder, der på undersøgelsens tidspunkt var mellem 76 og 100 år . Interviewene
blev i de fleste tilfælde udført i informantens eget hjem. Materialet blev suppleret med feltoptegnelser, der komplementerede kvindernes oplysninger med mine
observationer af deres praksis. I afhandlingen brugte jeg interviewmaterialet sammen med præskriptiv litteratur fra perioden 1940-1960, fortrinsvis kogebøger og
håndbøger i husførelse. Analysen tog udgangspunkt i kvindernes egne fortællinger og var, og er, det primære kildemateriale i såvel specialeafhandlingens som
denne artikels empiriske afsnit.
4

Leilund 2011.
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Den historiske fremkomst af en ny husmoderpraksis
Husmoderen er ikke nogen entydig størrelse – hverken som analytisk begreb
eller empirisk fænomen. I almindelig sprogbrug, som fx Samvirke gør brug af,
identificeres husmoderen typisk med hjemmegående kvinder, der er dedikerede
til husholdningsarbejde i større eller mindre grad. En kvinderolle, der i dansk
sammenhæng har været mest fremtrædende i 1950’erne5 – dvs. efter velstandsstigning efter 2. verdenskrig og før kvindeoprørene i 1960’erne og 70’erne. Denne
definition bliver problematisk, fordi den ikke differentierer principielt mellem de
forskellige måder, hvorpå kvinder har taget ansvar for husholdning igennem de
sidste par hundrede år.
I kulturhistoriske analyser er det almindeligt at skelne mellem en husmodertype, der udbredtes i det 20. århundredes første halvdel, og de husmødre der
tidligere havde ansvar for fx bonde- eller borgerhusholdninger. De sidstnævnte
var karakteriseret ved at stå i spidsen for et større hushold. Husmoderens funktion var ikke udelukkende at drage omsorg for familien, men at lede medlemmer
af en produktionsenhed, i den borgerlige familie fx koordinere tjenestepigernes
arbejde. Ifølge historiker Søren Mørch defineres en husmoder netop ved sin funktion som leder af husarbejdet – ikke ved selve udførelsen af arbejdet. Det giver
derfor ikke mening, skriver han, at tale om husmødre, efter at mindre hushold og
mindre komplicerede arbejdsprocesser i løbet af det 20. århundredes første halvdel overflødiggjorde behovet for tjenestepiger. Da husmoderen stod alene med
husarbejdet, ophørte hun med andre ord med at være husmoder.6
I modsætning hertil argumenterer historiker og kønsforsker Bente Rosenbeck
for, at den moderne husmoder modelleredes over arbejder(kerne)familien og den
forbrugerhusholdning, kvinderne her stod i spidsen for.7 I hendes udlægning opstod husmoderen, som varetager af madlavning, rengøring, børnepasning mm.,
først sammen med det 20. århundrede.
Det interessante ved disse tilsyneladende modsætningsfyldte udlægninger er
det betydningsskift i begrebet husmoder, der finder sted omkring 1900, som jeg
vil argumentere for dækker over introduktionen af en helt ny praksis som nødvendiggør, at der er tale om en ny husmoder. Som Mørch og Rosenbeck på hver
deres måde argumenterer for, findes den husmoder, der kan defineres på hver sin
side af århundredeskiftet, ikke umiddelbart som forstadie eller videreførelse i
den modsatte periode. Den moderne husmoder, i Rosenbecks udlægning, opstår
som noget nyt, der ikke blot er ”nedsivning” af et borgerligt kvindeideal – selvom
denne forklaring er hyppigt anvendt,8 bl.a. fordi det hushold, der betingede den
5

Her angivet statistisk ved den største andel af hjemmegående, gifte kvinder. Christoffersen 1993, s. 114.

6

Mørch 1982.

7

Rosenbeck 1990, s. 286.

8

Fx Larsen 2006; Åström 1986; Oakley 1974.
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Husmødre står for 50-60%
af BNP »– et ansvar hun bør
lære sig at være sig bevidst«
(Foto: ukendt, fra hæftet
Håndbog for kvinde og
hjem)9

gamle husmoderrolle, var opløst. Vil man forstå, hvordan 1950’ernes husmødre
tilsyneladende blev i stand til at administrere husholdningen på ganske anderledes måder, end det er set både før og siden, er det derfor afgørende at have begreb
for hvordan der i det 20. århundredes første halvdel dannedes en ny praksisform
for, husmødre, der sammenknyttede husmoder og husførelse på en både historisk
og analytisk specifik måde. 9
Etnolog Lisbeth Haastrup har argumenteret for at betragte den husmoder, der
vandt udbredelse igennem det 20. århundredes første halvdel som en specifik
praksis, der i første omgang påkaldtes og anerkendtes i forbindelse med 1. verdenskrig.10 I stedet for, som Rosenbeck, at fokusere på, hvordan en ny type husholdning medførte en ny type husarbejde, og dermed husmoder, fremanalyserer
Haastrup, hvordan én bestemt praksis blev formet og søgt fremmet under specifikke historiske vilkår.

9

Hiort & Rasmussen 1950, s. 14.

10 Haastrup 2000; u.å.
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I en analyse af perioden 1880-1925 har Haastrup undersøgt, hvordan husholdning – og dermed ansvaret for husholdningen – kom til at stå centralt for statens
styrke både indadtil og udadtil. Med en befolkningsforskydning fra land til by og
en dermed stigende grad af forbruger-, modsat selvforsyningshusholdninger, blev
administrationen af de private husholdninger i denne periode synlig og af interesse for staten. 1. verdenskrig understregede husholdningsforbrugets afgørende
betydning, i en situation hvor Danmark som neutral stat måtte navigere mellem
de krigsførende stater med sin handel. Gennem eksport skabtes alliancer og tjentes gode penge, hvorimod en afhængighed af importerede varer kunne være problematisk for både neutralitet og befolkningens forsyning. Forud for krigen havde
husholdningssagen allerede været diskuteret i forhold til kvinders anerkendelse
som statsborgere.11 To fløje var repræsenteret i denne diskussion, der begge tog
kvindernes naturlige relation til husholdningsarbejdet for givet. Striden stod om,
hvorvidt kvinder skulle opnå statsborgerskab gennem en professionel varetagelse
af husholdnings- og omsorgsarbejdet, som fx sygeplejesker, dvs. ligesom mændene i kraft af deres arbejde i samfundet eller gennem deres plads i familien
som kyndige varetagere af velfærden. Den fremvoksende husholdningsbevægelse
leverede ammunition til begge sider gennem deres kamp for en fagliggørelse af
husholdningsarbejdet, der yderligere forstærkede den husholdningsansvarlige
kvindes nøgleposition – ansvaret for husholdningen var ikke noget alle og enhver
kunne klare, det krævede en kvindes omsorg og faglige kyndighed.12 Konklusionen blev, at det var på deres position i familien, at gifte kvinder anerkendtes
og opfordredes til at varetage ansvaret for husholdningen under hensyntagen til
skiftende anvisninger fra stat og videnskab. Denne pointe, at kvinderne tænktes ind i samme homogene praksisform, er et vigtigt kendetegn. Den tilspidsede
forsyningssituation under krigen havde gjort det nødvendigt at kunne tale til –
og forvente lydhørhed fra – netop alle husholdningsansvarlige kvinder, uanset
livsform, husholdningstype eller socialt tilhørsforhold. Der etableredes dermed
et nyt ansvarsområde, der definerede den nye husmoder – og i modsætning til
tidligere forventedes dette at være det samme for alle husmødre.
Hermed var der etableret grundlag for en husmoderpraksis, der tog imod anvisninger og indrettede sin daglige husholdning efter samme princip: at husholdningen var noget, husmoderen måtte have et refleksivt forhold til og indrette efter
de for tiden gældende anvisninger, hvad end de kom fra staten og drejede sig om
fx rationering eller fra husholdningsbevægelsens mange organer, og drejede sig
om hensigtsmæssig husførelse eller ny videnskabelig viden. De konkrete måder,
ansvaret for husførelsen udformedes, blev forhandlet, etableret og formidlet af
de fremvoksende videnskaber, fagligheder og institutioner, der indtog deres nye

11 Haastrup 2000, s. 83.
12 Haastrup 2000; Petri & Kragelund 1980.
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rolle i denne periode: ernæringsvidenskaben, bakteriologien, husholdningsbevægelsen, statslige kommissioner m.fl.13
I de følgende årtier udbredtes et finmasket net, der sørgede for den fortsatte
interpellation af piger og kvinder til husmødre. Over hele landet oprettedes husholdningsskoler og -kurser, skolekøkkener og husmoderforeninger, der på hver
deres måde bidrog til at opdrage kvinderne til en ideologisk forståelse af deres
ansvar for husførelsen og dennes værdi og give dem den kyndighed, der satte
dem i stand til at omsætte anvisningerne til en virksom materiel praksis i deres
egne husholdninger.

Husmoderen som teoretisk begreb
Haastrups forståelse af husmoderen er baseret på et stats- og livsformsanalytisk
praksisbegreb, introduceret først af etnolog Thomas Højrup som forskellige livsformers relation til produktionsmåden.14 Livsformernes praksis er relationen
mellem den ydelse, fx arbejdstid, der leveredes og den modydelse, fx løn, der
gjorde det muligt at reproducere hverdagen. Ydelse og modydelse kan oversættes
til praksisbegrebets mål-middel relation.
Praksisbegrebets forskellige mål-middel relationer medfører, at begreber som
fx arbejde, fritid, familie mm. har principiel forskellig betydning for de enkelte
livsformer. De må hver især manipulere eller tilgå omgivelserne på en særlig
måde for at opnå deres mål og foranlediges derfor til at opfatte verden som kausalt sammenhængende på netop denne måde.
Livsformsanalysens særlige forståelse af praksis er interessant for min analyse, fordi den rummer en forening, af hvordan mennesker tænker, og hvordan
denne ideologi arbejdes sammen med den materielle verden. I forhold til husmoderens praksis indebærer dette fx et blik for sammenhængen imellem at tænke
ressourceudnyttende og at kunne omsætte denne målsætning i praksis gennem
en materiel kyndighed. Med henblik på artiklens senere analyser er det i den konkrete empiriske praksis for husmødrene ikke muligt at sortere i et fænomen som
værende enten materielt eller ideologisk. Det vil i praksis altid være sammenfiltret. Men en skelnen mellem materialitet og ideologi er af stor teoretisk betydning
og er i denne analyse et vigtigt argument for analytisk at kunne vise, hvordan den
materielle knowhow var forankret i et samtidigt ideologisk projekt.
Livsformsanalysen har i de sidste 30 år udviklet sig til en stats- og livsformsanalyse, hvor praksis ikke alene udlæses af samfundets produktionsmåder, men
tillige af forudsætningerne i familie og stat.15 Argumentet er, at statsperspektivet
13 Schmidt & Kristensen 1986; Overgaard 2005; 2008; Haastrup u.å.
14 Højrup 1983.
15 Højrup 1996.
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muliggør praksisformer, der henter deres eksistensbetingelser i en statslig interpellation, hvilket betyder, at subjekter påkaldes til en specifik adfærd eller praksis, der udfylder en væsentlig funktion for staten.16
Bl.a. interpellationsbegrebet gør det muligt for Haastrup at fremanalysere et
husmoderbegreb, der knytter sig til den kulturhistoriske proces beskrevet i forrige afsnit. Hun argumenterer for, at husmoderen skal udlæses af familien, som
varetager af ansvaret og omsorgen for denne og som formidler mellem markedet
og staten. Som ansvarlige for familiernes velfærd og husholdningernes forbrug
anerkendtes husmødrene på en praksis, hvor de til gengæld varetog dette ansvar
på en specifik måde. De skulle i deres praksis internalisere en refleksivitet over
for husførelsen, der gjorde dem til lydhøre modtagere af skiftende anvisninger,
der stemte overens med statens målsætninger.
Dette er kernen i det husmoderbegreb, jeg læner mig op ad i artiklen. Der er
tale om en praksis, der dukker op på den historiske scene, der i kraft af en statslig
interpellation søges gjort almen for danske, gifte kvinder og som understøttes
gennem en lang række institutioner, fagligheder og videnskaber, som den reflekterede varetager af husholdningen. Dét, der gjorde, at husmoderen kunne være
en så udbredt figur i det 20. århundredes første halvdel, var dermed ikke blot
udbredelsen af forbrugerhusholdning eller kvindernes overtagelse af et borgerligt
kvindeideal,17 men i stedet en praksis, der under de givne omstændigheder viste
sig nødvendig for Danmark i varetagelsen af befolkningens velfærd.

1950’ernes dannede husmoder
Den proces, Haastrup har beskrevet begyndelsen til – eller Husmoderprojektet,
som det også er blevet kaldt18 – bliver fuldt udfoldet 1950’erne. Det er her, der
findes den hidtil største andel af hjemmegående kvinder, og hvor mange er dedikerede til den nye husmoders ansvarsområder.19 Udbredelsen af husgerningsundervisning bidrager til at understrege dette. Den påbegyndtes i det små i slutningen af 1800-tallet og var i 1937 blevet et obligatorisk fag i folkeskolen.20 Hermed

16 Jespersen, Melchior & Sandberg 2006, s. 16.
17 Jf. Rosenbeck 1990; Larsen 2006; Åström 1986.
18 Schmidt & Kristensen 1986; Olesen & Thorndahl 2004.
19 Christoffersen 1993, s. 114.
20 Petri & Kragelund 1980.
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Kogebog brugt af informant i forbindelse med et husholdningskursus. Omslaget blev syet som
del af forløbet. Foto: Sigrid Leilund.

skulle alle piger sikres den basale opdragelse i – konkret – huslig økonomi21 og
mere abstrakt til den ideologiske forståelse af hjemmet og husholdningen som dét
domæne, det var deres ansvar at varetage. Også husholdningsskoler og aftenskoler nåede i øget omfang ud til de unge kvinder. Fra 1932 til 1942 steg det årlige
deltagerantal ved aftenkurserne i husholdning således fra 5.781 til 23.337.22 Af
mine informanter har otte ud af de 10 deltaget i et kursus af den ene eller anden

21 Lærebog i huslig økonomi, Blicher & Rasmussen 1913, er titlen på en undervisningsbog i hjemkundskab,
der udkom og blev brugt i gentagne oplag fra 1913 frem til 1961, Thisted 2001, s. 3. Dette antyder et af de
fremmeste principper i den læring, pigerne skulle modtage i skolen, der tilsvarende understreges i undervisningsbogen Køkkenbog for unge piger (1943), brugt ved aftenskolekurser, der indledes med følgende
opklaring: "Så snart en ung pige begynder at lære om de arbejder, der hører under den huslige kvindes
område, vil hun få en fornemmelse af, i hvilken betydning begrebet økonomi kan anvendes i forbindelse
med husførelse. Det bliver først og fremmest i betydningen at få det størst mulige udbytte af de penge, der
er til rådighed i husholdningen, dernæst i betydningen: at bevare de værdier, hjemmet har samlet." Harrekilde Petersen, Eggert & Weinreich 1943, s. 7. Som det fremgår, handlede økonomi ikke kun om penge,
men snarere om en nøjsommelighed i forhold til alle de værdier, husholdningen rummede.
22 Braae, Pedersen & Stoumann 1952, s. 538.
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art, for, som de siger: ”Jamen, det gør man da. Man skal da gå på et husholdningskursus. Det gjorde man dengang.”23
Jeg vil argumentere for, at man i 1950’erne kunne se virkningerne af hen ved
40 års interpellation af danske kvinder til den praksis, der indebar den refleksive
varetagelse af det ansvar, de opfattede som ubetvivleligt deres.

Om at blive en rigtig husmoder
Sammenhængen mellem husholdningsskolernes dannelse og den praksis
1950’ernes husmødre opfordredes til at påtage sig, og i mange tilfælde påtog sig,
kan illustreres ved historien om Ellen.
Ellen (f. 1936) var arbejderbarn i Århus og var, som så mange andre fra denne generation, vokset op i en 2-værelses, gået ud af 7. klasse og fortsat direkte
i fabriksarbejde. Begge forældre havde arbejdet ude – faren på havnen og moren med rengøring. Som 19-årig blev Ellen tilbudt en friplads på et 3 måneders
husholdningsskoleophold gennem den religiøse forening Moralsk Oprustning,
så hun, som hun selv formulerer det, kunne få nogle oplevelser og ”komme videre i livet.“24 I første omgang betød det at få et andet arbejde end på fabrikken,
nemlig som ung pige i huset – og måske siden som sygeplejerske. Men for Ellen
blev opholdet ved husholdningsskolen – og den praksis hun her blev opdraget
til – af afgørende betydning for det liv, hun kom til at føre, da hun ikke lang tid
efter blev gift og siden blev hjemmegående med to børn i et af de nybyggede, sociale boligområder i en forstad til København. Opholdet på husholdningsskolen
betød at hun fik en ny selvopfattelse som – ifølge hende selv – rigtig husmoder.
Denne nye selvopfattelse hang nært sammen med de færdigheder, hun lærte på
skolen, og de måder det adskilte sig fra husførelsen i hendes barndomshjem. Ellen fortæller: ”At være på den skole, det var en svir på den måde at man fik så
meget ind på en rigtig måde.”25 Her lærte hun fx, hvordan boligen kunne indrettes
mest hensigtsmæssigt, hvordan måltiderne skulle sammensættes, så de i energi
og næringsmidler svarede til en hårdtarbejdende mands behov, og hvordan rammerne om det gode måltid skulle indrettes. Dette stod i kontrast til hendes egen
mor og den tilfældighed og manglende koordination, der nu var blevet synlig for
hende: ”Hjemme hos os [i barndomshjemmet] var man ligeglad med om skeen lå
til højre eller venstre eller oppe foran. Og sådan gør man jo ikke.”26 Hendes nye
selvopfattelse, som hun fremstiller den for mig, og det, som jeg vil betegne som
hendes nye praksis, er to sider af samme sag. Ifølge Ellens rationaler lærte hun,
23 Irene s. 5.
24 Ellen s. 6.
25 Ibid. s. 10.
26 Ibid. s. 20.
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hvordan bl.a. husarbejdet kunne gøres rigtigt og forkert, når man ville være noget,
dvs. være en rigtig husmoder. Fra en analytisk betragtning tilegnede hun sig en
sammenhæng mellem et specifikt ansvarsområde som husmoder og vigtigheden
af at udfylde sit ansvar på den korrekte, refleksive måde, hun lærte på husholdningsskolen. Hun tilegnede sig, med andre ord, en ny praksis som husmoder.
Ellen fortæller med tydelig begejstring om ernæringstabeller og regler for madlavningen, som det var vigtigt for hende at følge, især da børnene kom til i slutningen af 50’erne, og hun gik hjemme med dem:
Der er også noget af det der jeg har tegnet ind selv [i kogebogen], af hvad der er
vigtig af jern og sådan for at man kan eksistere. Det var også nyttigt da jeg fik mine
egne børn. De fik hakket grønkål under leverpostejen, på den måde forsøgte jeg
også at lave sund mad til dem.27
På husholdningsskolen lærte hun ikke blot, hvordan karkluden skulle vrides på
den korrekte måde, forstået som en lavpraktisk detalje i hverdagen. Hun lærte
hvordan dét at være husmoder på en særlig måde kunne medføre en helt anden
position – eller i analytisk optik; en helt anden praksis, end dén hvormed hendes
egen mor havde fået enderne til mødes. At have kendskab til vitaminindholdet i
grønkål og småbørns behov for dette var derfor ikke kun en materiel sagkundskab,
men hang sammen med hele den praksis, Ellen tog til sig. Hun var stolt, når hun
hakkede grønkålen og fordelte den under leverpostejen, fordi hun bekræftede
sig selv som rigtig husmoder, der gjorde sig fortjent til det værdifulde hverv – og
markerede den tydelige forskel til det liv, hun ellers kunne have haft.
Ellen er den af mine informanter, der tydeligst betoner, hvordan husholdningsuddannelsen ændrede hendes liv og gøremåder. Men hun var bestemt ikke
den eneste, der fortalte om, hvordan de beskrevne arbejdsrutiner blev en naturlig
del af hverdagen. Ellen havde blot en mere tydelig italesættelse, bl.a. fordi hendes personlige historie rummer en stærk kontrast imellem en dannet og udannet husmoderpraksis. Modsætningen imellem barndomshjemmet og hendes eget
voksenliv. Hvor det at være rigtige husmødre for flere af de andre informanter ofte
lå i naturlig forlængelse af fx deres mødres tilværelse, var forskellen eksplicit i
Ellens tilfælde. Hendes historie er derfor god til at illustrere, hvordan 1950’ernes
husmoderpraksis kan ses som en specifik dannelse, der legitimerede det ansvar
og den subjektposition, Ellen og mange andre husmødre tildeltes og (ofte glædeligt) påtog sig – og ændrede de måder, de i dagligdagen varetog husførelsen på.

27 Ibid. s. 12.
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Sparsommelig mad mellem dyd og nødvendighed
Det er nærliggende at forestille sig fortidens sparsommelige husmoderdyder som
udslag af en begrænset økonomi – og tilsvarende, at nutidens overforbrug henter
sin begrundelse i en manglende økonomisk motivation.28 Samtlige af mine informanter forholdt sig økonomisk til deres husførelse, især til madlavningen. Ofte
blev en begrænset økonomi forklaring på, hvorfor de havde lavet den mad, de
gjorde: ”Jamen når du kigger ned på pungen og der er det og det, så… Jamen, så
finder man ud af hvad man skal have.”29 På trods af nødvendighedens indlysende
dyd vil jeg i det følgende argumentere for, at en sparsommelig tilgang til madlavning må analyseres differentieret i forhold til forskellige praksisser. Maden
blev ikke til som et entydigt svar på økonomi, men som af en afvejning mellem
rationaler og materielle vilkår, der ikke var fælles for alle i 1950’erne, endsige alle
husmødre.
”Da jeg ringer til Anna og aftaler vores interview, kan jeg høre hende planlægge
hvad vi skal spise, mens jeg er der. Vi aftaler, at jeg skal komme kl. 10.30, og at
interviewet vil vare nogle timer – hun konkluderer derfor, at vi hellere må få både
kage og frokost. Det kan man sagtens kombinere på en god måde, siger hun. (…)
Ved spisebordet i stuen er opstillet kaffekande, kaffestel, et sølvfad med sukker og fløde og en lille tallerken med to slags hjemmebagte småkager. (…) Anna
foreslår, at vi tager frokosten. Hun har bare lavet lidt let til os, siger hun. Jeg går
på toilettet, og da jeg kommer tilbage, er der dækket bord og anrettet to fade med
”snitter”. Der er ét fad med snitter på rugbrød og et med franskbrød. (...) Hun
har lavet tre forskellige slags på rugbrød. Brødet er skåret trapezformet, smurt og
nederst er lagt et salatblad. Der er én med skinke, en lille klat remoulade og en
halv cherrytomat. Én med rullepølse garneret med to skiver agurk, skåret på skrå,
med et lille snit, så skiverne kan stå dekorativt i en bue på pålægget. Den tredje
snitte er med kamsteg, garneret med et lille stykke hjemmekogt æble og en sveske.
Der er en lille kagespade til fadet, så snitterne nemt kan transporteres fra fad til
tallerken. Efter snitterne er der kaffe og kage. Anna er meget glad for at bage og
har altid hjemmebag, fordi det er nemt at have i fryseren. Hun serverer to slags
småkager: en lille lys, sprød kage med chokoladestykker og en halvmåneformet
kransekagevariant, drysset på toppen med hasselnødder.“30
Som det fremgår, havde Anna koordineret vores møde nøje, og dette forarbejde
var lige netop synligt, da jeg kom hjem til hende. Kaffen og kagerne stod klar på

28 Som det fx kommer til udtryk i Landbrug og Fødevarer 2009, s. 8; Kruse 2012, s. 29.
29 Agnes s. 4.
30 Udsnit fra feltdagbog, Anna.
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bordet som en materialisering af den plan, der var lagt for dagen. Men der var
faktisk indlejret meget mere planlægning i kagerne end blot mit besøg:
Småkager kan man jo altid lige have i en kasse, dem behøver man ikke lige spise
den dag man har bagt dem. Og det meste af det andet kan man jo fryse, og hvis
der så kommer nogen, så har jeg altid noget. Men jeg køber også altid meget marcipan, men det er sørme blevet dyrt. De koster faktisk ca. 2 kroner hver i materialer, at lave de der brød. Men de smager godt.31
Der er planlagt mange andre besøg, men lige så interessant er den økonomiske
betragtning, Anna gjorde sig. Det var ikke helt ligegyldigt, hvad kagerne kostede.
Anna har været direktørfrue og har derfor haft væsentligt mere økonomisk
råderum end de fleste af mine øvrige informanter og behøvede derfor i princippet
ikke at spare på småkagerne. Inden sit ægteskab gik hun på husholdningsskole
og tog endda en uddannelse som husholdningslærerinde ved Suhrs Seminarium.
Det sidste betød, at hun igennem 1950’erne havde forskellige unge piger i huset,
der blev oplært med hende som forbillede. Som det fremgår af ovenstående citat,
blev der i det at tilberede og servere en småkage indlejret et arbejde med at udregne prisen på hver enkelt kage. Det ændrer ikke ved, at hun serverer en, for hende,
kostbar kage, men det illustrerer, hvordan selve bevidstheden omkring, hvad ting
koster, er relevant for hendes praksis – selv nu. I lighed med opfordringen til
husmoderen der (i overført betydning) smed mønter i skraldespanden, har Anna
tillagt sig en bevidsthed omkring madlavningen eller husholdningens værdier,
der gør det synligt for hende, hvad den rummer. Hendes udregning af prisen på
en enkelt kage udspringer således ikke af et økonomisk behov, men af et hensyn
til den gode husførelse og den kyndige husmoder, der tager stilling til og agerer
efter de potentielle værdier.

Forskellen på frikadellen
For mange i 1950’erne var husholdningsøkonomien præget af de magre efterkrigsår med rationering frem til 1953, udbredt arbejdsløshed og lav økonomisk
vækst. Den konstante hensyntagen til at bruge og bruge op kan ikke løsrives fra
det kulturhistoriske vilkår, at selv når man ser bort fra krig og krisetider, var Danmark hverken et overflods- eller velfærdssamfund i århundredets første halvdel.32
Husmoderens blik for udnyttelsen af alle ressourcer må derfor studeres i et spændingsfelt mellem økonomisk nødvendighed og et rationale om sparsommelighed,
der ikke entydigt knyttede sig til de enkelte husholdningers formåen. Vil man

31 Anna s. 24.
32 Busck, Poulsen & Paludan 2002, s. 361–364.
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forstå, hvordan ressourceudnyttelsen blev mulig ude i køkkenerne, er det derfor
relevant at undersøge de tilfælde, hvor sparsommelighed ikke var hensigtsmæssig – dvs. hvor husmoderens blik ikke var tilstrækkeligt optaget af de potentielle
værdier. Dette kan illustreres ved forskellen på Grethe og Agnes husførelse.
Agnes (f. 1927) var vokset op på landet og havde hjemmefra lært, hvad man
stiller op med en nyslagtet gris. Hun vidste, hvordan flæskestegen kunne henkoges, og hvad det var bedst at bruge skanken til. Som ung pige havde hun både
været i huset og deltaget i et husholdningskursus – selvom det ikke sagde hende
meget at sidde bænket og regne madens kalorieindhold ud, når hun nu godt vidste, hvordan man lavede den. Hun havde ikke et meget italesat forhold til, hvordan maden laves mest hensigtsmæssigt, men til gengæld havde hun en nærmest
kropslig fornemmelse for, hvornår den ikke var:
Altså bearnaisesovs det er godt nok, men det er, når man ikke har noget at lave
sovs af. Hvis man har den gode sky, så synes jeg, at det er vildt at give sig til at
lave bearnaisesovs. (…) Altså, jeg kan jo godt nok lide det, men det spiser jeg
altså ikke så meget af. Det synes jeg ikke, man kan.33
Det gik grundlæggende Agnes imod at skulle lave en bearnaisesovs, der ville indebære ikke at udnytte det potentiale, der fandtes i skyen – også selvom denne
ikke repræsenterede en økonomisk værdi. Og på samme måde kunne hun ikke
lade være med at more sig over veninden, der købte en culotte for at koge suppe
på den! – for det er jo et meget fint stykke kød som steg.34 Selvom de to udskæringer kan have været til salg til nøjagtig samme pris, var det for Agnes at ødsle med
værdien i det bedre stykke kød ikke at udnytte dets fulde potentiale.
Grethe (f. 1927) gik til gengæld ikke meget op i madlavning tilbage i 1950’erne.
Dengang havde familien ikke mange penge, og hun fandt ingen spændende udfordring i at lave den mad, hun kunne servere på et meget begrænset budget. Senere i livet, da parret fik flere penge mellem hænderne, blev Grethe meget optaget
af især gæstemad. Af denne grund synes hun heller ikke, at der er så meget at
fortælle om den mad, hun lavede tilbage i 1950’erne:
Og så var maden jo så færdig, da han kom hjem, og det var jo så mest frikadeller
og medisterpølse og hakkebøf og sådan noget. Og så lidt desserter. Så havde vi
nogle gæster, og jeg havde ikke nogen penge, vi tjente ikke ret meget, og dér lavede
jeg pandekager, lavede tusindvis af pandekager og syltetøj fra min mors have.35
For Grethe medførte den stramme økonomi forskellige variationer over retter med
33 Agnes s. 6.
34 Ibid. s. 15.
35 Grethe s. 1.
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Partering af en gris. På de sidste sider af Lærebog i huslig økonomi, har en elev selv indtegnet,
hvilke udskæringer der findes på en gris, og hvilke retter de er bedst egnede til. Foto: Sigrid
Leilund.

fars. Det var nemt og billigt – og så kunne familien lide det. Det interessante ved Grethes udlægning af maden er ikke frikadellerne i sig selv – der var ganske givet rigtig
mange familier, der i 1950’erne holdt af frikadeller og andre farsretter. Det interessante er, at frikadeller blev gjort til standardsvar på en begrænset økonomi. Det hentyder til en forestilling, om at billig mad ikke indebar de store overvejelser – fordi
økonomien så at sige tog valget for én og tydeliggør dermed én distinkt strategi i den
sparsommelige husførelse, der står i tydelig kontrast til Agnes syn på madlavning:
Men der var jo også en del der, hvis de fik en gris, så tog de den ved halen og kørte
den igennem kødhakkemaskinen og så lavede de frikadeller af det meste af det. 36
Ligesom Agnes næsten ikke kunne spise bearnaise eller morede sig over suppen
kogt på culotte, havde hun ikke meget til overs for de husmødre, der lavede hele
grisen til frikadeller, og dermed ikke udnyttede råvarernes muligheder. Agnes
havde, som Grethe, også måttet håndtere en stram økonomi, men i hendes optik var det ganske enkelt spild, når man som hun vidste, hvordan de forskellige
udskæringer kunne anvendes. For hende var Grethes standardsvar nærmest det
modsatte af sparsommelighed.

36

Agnes, s. 17.
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Med denne modstilling vil jeg pege på, hvordan sparsommelighed i høj grad
handler om, hvordan husmødrene lavede mad og den kyndighed, der var nødvendig for den ressourceudnyttende mad.
Forskellen på per automatik at lave fx frikadeller og de kontinuerlige overvejelser over den optimale udnyttelse af ressourcerne kan belyses med Haastrups
husmoderbegreb. Principielle forskelle på Agnes og Grethe kan i denne optik
ses som forskellen på en dannet og ikke-dannet husholdningspraksis – og pege
tilbage, på hvordan den rigtige husmoder, jf. Ellens historie, kom til udtryk i den
konkrete, sparsommelige madlavning.
Inden for en husholdningsfaglig praksis var målet ikke blot at servere det billigste, men også at kunne tage kvalificeret hensyn til udnyttelse af ressourcerne,
både den enkelte husholdnings ressourcer og de på markedet tilgængelige. At
den dannede husmoder skulle lære ikke bare at klare husholdningen for få midler, men snarere have en viden om hvordan man kunne få meget ud af lidt, og
kunne omsætte det forhåndenværende til fx ordentlig mad kan illustreres med
følgende eksempel:
Hendes [Magdalene Lauridsen37] praktiske dygtighed og erfaring blev desuden
brugt i en større sammenhæng, som da hun fastholdt, at det var muligt at bruge
op til 20 % bygmel blandet i hvedemel til brød. Industriens repræsentanter sagde,
det var urealistisk, hvis brødets kvalitet skulle holdes – men næste dag mødte
hun op med flotte og velsmagende brød med 20 % bygmel og sagde med selvbevidsthed: ”Naar vi i de private Husholdninger kan bage godt Brød med Bygmel,
saa maa Industrien vel ogsaa kunne lære det.”38
Husholdningslærerinden Magdalene Lauridsen demonstrerede den for husholdningssagen så vigtige pointe, at husmødre med praktisk og teoretisk kyndighed
var de bedste forvaltere af husholdningen. Hendes viden om husholdning som
håndværk understregede, hvor meget den kyndige husmoders materielle praksis
betød for de private husholdninger såvel som for statens økonomi. Med brødet
som aktiv ”talsmand” for sine kvalifikationer berettigede hun sin egen plads i
kommissionen, husholdningsbevægelsens ekspertstatus og – ikke mindst – kvindernes betydningsfulde arbejde i husholdningerne, hvor de med få midler stod
vagt om folkesundheden.
Også 1950’ernes kyndige husmoder havde glæde af viden om, hvordan råvarer
skulle håndteres. Situationen var en ganske anden end 1. verdenskrigs akutte

37 Magdalene Lauridsen (1873-1957) var én af de fremtrædende personer i den danske husholdningsbevægelse og medlem af Den Overordentlige Kommission i forbindelse med 1. verdenskrig, hvorfra dette
eksempel stammer.
38 Haastrup u.å., s. 121.
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rationering, men den kyndige sparsommelighed antog en kulturhistorisk specifik
form over for de krav, husmoderen mødte i husholdningen.
Det var ikke økonomisk nødvendigt for Agnes at spæde rugmelet op med den
billige bygmel, og der var heller ikke så ofte brug for at tilberede eller gemme alle
dele af en gris, da familien, i modsætning til barndomshjemmet, primært havde
en forbruger- og ikke selvforsyningshusholdning. I stedet kunne hun bruge sin erfaring og viden til at udnytte de indkøbte varer, så de kunne strækkes til flere måltider eller holde sig i det køleskabsfrie-køkken, der i højere grad stillede krav om
henkogning, syltning og tilberedning af retter, der ikke nemt blev fordærvet. Også
derfor var den specifikke kyndighed vigtig – husmoderen måtte kende et bredt
spektrum af teknikker for at få maden og køkkenet til at ”samarbejde” optimalt.
Heroverfor kan Grethes frikadeller og manglende interesse i madlavning bl.a.
tolkes som et udtryk for en manglende erfaring med, eller uddannelse i, husholdning – eller måske snarere en manglende interpellation. Det fremstod ikke bydende nødvendigt for hende at reflektere over de potentielle værdier i husholdningen, og det er slet ikke sikkert, at hun ville vide, hvordan hun kunne bruge penge
eller råvarer på en (ifølge husholdningsfaglige logikker) mere rationel måde. Men
denne ”ikke-dannede” praksis er måske forskellig fra, men samtidig implicit del
af husmoderens praksis og fortæller os derfor noget om, hvordan den gode sparsommelighed konstrueredes i tiden. En praksis, hvor husmoren ikke forholdt sig
kvalificeret til sin husførelse, var netop objektet for dannelsen eller interpellationen til en anden, mere hensigtsmæssig praksis, som det især kommer til udtryk i
oprettelsen af faget husgerning.
Målgruppen var i begyndelsen af 1900-tallet især arbejderpiger, og hensigten
var gennem oplæring i huslig økonomi at forbedre sundheden for arbejderne som
befolkningsgruppe.39 Arbejderkvinder havde sjældent tid, råd eller mulighed for
at dyrke husholdning endsige muligheden for at oplære deres døtre til en hensigtsmæssig husførelse. Skolekøkkenerne blev derfor det oplagte sted at sætte ind
for at opdrage den kommende generation.40 Rugbrød, fedt, (daggammelt) wienerbrød og kaffe er blevet fremstillet som den både økonomisk og socialt dårligt stillede arbejderfamilies ernæringsgrundlag.41 I husgerningsundervisningen skulle
de lære at lave sund og ernæringsrigtig mad ud fra samme økonomiske grundlag.
Potentialet i et lille husholdningsbudget måtte anskues på en anden måde, og
skulle pengene i praksis kunne omsættes til sund og ernæringsrigtig mad, måtte
pigerne oplæres i husførelse. End ikke hjemmegående husmødre var født med at
vide, at det var spild af ressourcer at koge suppe på en culotte.

39 Petri & Kragelund 1980, s. 19–24; Haastrup 1987, s. 122,138.
40 Til forskel fra husholdningsskoler, der bl.a. pga. kursusafgiften i højere grad rettede sig mod borgerskabets piger. Haastrup u.å., s. 79.
41 Mørch 1992, s. 318-319.
61

Kulturstudier Nr. 2, 2012

At lægge pengene i skraldespanden…

20/30

Tilberedning af fars, som både husmødre og kogebøger beretter, at det skulle gøres. Foto:
Morten Bencke.

1950’ernes statistikker over såvel hjemmegående husmødre som forbrug af fødevarer dækker dermed over grundlæggende forskellige måder at få enderne til at
mødes på. Som eksemplet viser, kan tilsyneladende ens frikadeller tolkes inden
for vidt forskellige måder at udnytte de tilgængelige ressourcer. I stedet for at se
sparsommelighed som en entydig bestræbelse mener jeg derfor, at det er vigtigt
med udgangspunkt i en praksisnær empiri at differentiere mellem praksisser, der
indskriver sig centralt i datidens diskussioner om den gode husmoder. Det giver
nutiden et indblik i hvilken form for sparsommelighed, der i dag fremhæves som
efterlignelsesværdig, og hvad dens forudsætninger var.

Farsranden i praksis
Idéhistorikerne Lars Henrik Schmidt og Jens Erik Kristensen har, med udgangspunkt i ”husmoderprojektet” som organiseret omkring et hygiejnisk regime, forklaret, at det 20. århundredes nye husmoder havde en særlig sans for uorden.42
Hun skulle instinktivt se snavs og rod som en potentiel forfaldssituation, der
måtte forhindres. Jeg vil argumentere for et lidt bredere perspektiv – med samme
metaforik. Husmoderen skulle have en sans for husførelsen som sådan, for det
mange-facetterede ansvar, der sammenføjedes hér, og som hun måtte føle som
42 Schmidt & Kristensen 1986.
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sit. I det følgende vil jeg træde et skridt nærmere maden og analysere, hvordan
sansen for husholdningens værdier arbejdede sammen med kyndigheden, som
jeg har præsenteret i forrige afsnit. Helt konkret vil jeg sætte farsranden under
analytisk lup for at vise, hvordan den var en materialisering af det sparsommelige
rationale, der gjorde husmoderdyderne relevante.
Jeg kan huske, at når jeg lavede frikadeller, det lærte jeg hjemmefra, nej, det lærte
jeg der hos hende, Kirsten Hüttemeier [på husholdningskursus], når du har kødet, så deler du det i fire dele, og i den ene fjerdedel, der kommer du mel i og så
salt og peber og æg og alt det der og blander det. Så passer det. Så kan du røre
mælken i, så det passer.43
Irene (f. 1926) beskriver, hvordan man kunne få den rette fordeling af ingredienser i en fars ved at dele det hakkede kød i fire og udfylde et af hjørnerne med mel
og herefter tilsætte mælk efter fx følgende opskrift:
250 g oksekød
250 g svinekød
50 g hvedemel
25 g kartoffelmel
2 tsk. salt
¼ tsk. peber
ca. 5 dl mælk
evt. løg44
Det karakteristiske ved denne opskrift er forholdet mellem mælk og kød, der er
én til én, hvorimod en opskrift på fars i dag typisk angiver 1-2 dl. væske pr. 500
g kød.45 Ifølge det materiale, jeg har undersøgt, var denne opskrift meget typisk.
Jeg har endda i én af mine informanters kogebøger kunnet se, at denne opskrift
har været brugt og på et tidspunkt rettet til – men alene på saltmængden, ikke
mængden af mælk. Der er med andre ord gode indikationer på, at en opskrift som
denne har været fulgt og ikke blot foreskrevet.
Grunden til, at jeg understreger mælken, er, at en fars med så meget mælk skal
behandles på en særlig måde. Røres ingredienserne bare sammen, vil farsen blive
ganske tynd og skille, men tilsættes mælken lidt efter lidt, og rører man kraftigt,
helst med en dertil indrettet farsrører, der formet som et kraftigt piskeris, effektiviserer arbejdet, vil man kunne få en fast fars, der kan formes til frikadeller:

43 Irene s. 14.
44 Harrekilde Petersen, Eggert & Weinreich 1943, s. 118.
45 Suhr 2003, s. 347; Fogt 2006, s. 201.
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Farsranden dampes over vandbad. (Foto: Morten Bencke)

Farsen røres derefter med Mælk. Om Sommeren med kogt, kold Mælk, idet man
til at begynde med kun tilsætter én Spiseskefuld ad Gangen. I almindelighed kan
Farsen tage lige saa meget Mælk, som det hakkede Kød vejer. Farsen skal røres
mindst ½ time, til den bliver sejg og sammenhængende og har en passende Konsistens. Den stilles hen og røres af og til, indtil den skal bruges.46
Mekanismen i denne fremgangsmåde er i princippet, ligesom ved æltning af
en gærdej, at proteinet strækkes, så massen bliver sammenhængende. Kødet og
mælken virker sammen og gør massen fast, eller rettere elastisk.
Forud for disse anvisninger går en længere beskrivelse af, hvordan man fjerner
sener og hinder fra det hele stykke kød, vasker det, skærer det og hakker det tre,
eller gerne op til 8-10 gange igennem kødhakkemaskinen.47 Resultatet af denne
fremgangsmåde er væsentlig mere fars, der kan blive til flere frikadeller eller, ikke
at forglemme, flere af de kostbare kalorier pr. øre – men er samtidig en ekstremt
findelt, ensartet masse, uden en tydelig kødstruktur, men blød og lettere svampet.
Det, der er vundet ved denne fremgangsmåde, er helt tydeligt mængden. Det er
under hensyntagen til, hvor meget væske kødet kan tage, at forholdet afvejes, og
lige netop denne opskrift viser altså med al ønskelig tydelighed, hvordan sparsommelighed kunne være indlejret helt ind i måden at røre fars på.

46 Carla Meyer 1940, s. 165.
47 Braae, Pedersen & Stoumann 1952, s. 728.
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Den enkelte husmor har måske ikke behøvet at kende den tekniske begrundelse bag den rørte fars, men de har alle praktiseret dette princip, der forener
målsætninger og materialitet. De husholdningsprofessionelle har kunnet udføre
beregninger, forsøg o. lign. og dermed sørge for, at de mest hensigtsmæssige opskrifter var tilgængelige, mens selve uddannelsen har haft til hensigt at implementere en refleksivitet over for arbejdsprocessen, hvilket fx kommer til udtryk
hos Ellen:
Husmoderens daglige femøre, det var fordi, når du lavede kage eller fars, skulle
du have alt med, de sidste fem øre, det er en hel krone i dag, den sidste femøre
lå i skålen og den skulle med, når du steger en frikadelle. Nogle gange når du
steger, er der meget tilbage i skålen, eller når du bager, fordi du ikke bruger en
dejskraber til at få det sidste med. Det var den skive mere, du skulle have, eller
den frikadelle mere du skulle have.48
En dejskraber og muligheden for ekstra tjente fem øre var en materialisering af
sparsommeligheden. Hver gang husmoderen stod med en skål, en gryde eller en
tallerken, skulle hun i stedet for en bagatelagtig rest, se en femøre. Den lille bevægelse rummede langt mere end konkret ressourceudnyttelse: den rummede så
at sige hele det projekt, der har gjort det muligt og relevant for husmoderen at se
de ekstra penge.
Det er muligt, at det er en tilberedningsmetode som den her beskrevne, der
senere har været med til at give kødranden dens blakkede gastronomiske ry. Fx
har kokken Claus Meyer og ernæringsforsker Arne Astrup erklæret denne periodes madkultur for et historisk lavpunkt med henvisning til bl.a. farsretterne.49
Også madhistoriker Else-Marie Boyhus fremhæver husmødrenes mad som eksempel på en gastronomisk set uinteressant periode.50 Farsrand pyntet med ærter,
blomkål og hvid sovs understreger kun maden som en art ”kongens nye klæder”:
Ingenting forklædt som mere. Selvom periodens æstetisering af mad muligvis
kan betragtes som en kompensation for både mængde og smag,51 vil jeg påstå,
at afsættet i smag som mere eller mindre universelt parameter først og fremmest
er etnocentrisk. Ved alene at forholde sig til denne bliver farsretterne uvægerligt
uinteressante – og tilsyneladende også i et analytisk perspektiv, alene fordi der
ikke er tale om godt, gastronomisk håndværk.
Omvendt vil jeg argumentere for, at denne type fars er ekstremt relevant, fordi
den kræver overvejelser over, hvordan kødet, væsken, melet og farsrøreren m.m.
virker sammen med rationalet eller målsætningen om sparsommelighed. Den un48 Ellen s. 10.
49 Astrup & Meyer 2002, s. 30.
50 Boyhus 1998.
51 jf. Overgaard 2002; Mennell 1985.
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derstreger, hvordan maden bliver til i en praksis, der ikke kan begrænses til husmoderens eget køkken, men inddrager hele sin tid og en historisk specifik måde
at være husmoder på. Samtidig bliver farsen – især i relation til nutidens smag
– central som en understregning af den mad, der ofte var resultatet af husmoderdyderne. Og som derfor kan fremhæve et karakteristika, der gør det vanskeligt
for nutidens ganer at omfavne husmoderdyderne. Farsen her er et lille – men
praksisnært – eksempel på, hvordan det blik og håndelag, der gjorde ressourceudnyttelsen mulig, gjorde det meningsfuldt at gå på kompromis med den smag,
Meyer, Boyhus m.fl. efterspørger, fordi den gode mad hentede sin berettigelse et
andet sted.
Hvor den sparsommelige husmoder, eller rettere den økonomisk rationelle
forbruger, i senere årtier, efter køleskabet, kummefryseren og supermarkedets
indtog, kunne indrette sin madlavning og indkøb efter mængderabatter og nedfrysning af rester, fordrede 1950’ernes kyndige sparsommelighed andre materielle praksisser. Som Kirsten (f. 1927) forklarer, var det en indlejret del af madlavningen at planlægge, hvordan det ene måltid kunne blive til to, her godt nok ikke
med fars, men med en tilsvarende problematik:
Der er nogen, der synes, at det lyder forfærdeligt, men vi elskede plukfisk. Det er
kogt torsk i hvid sovs med stuvede kartofler, så med det her torskekød i. Heldigvis
kunne vi lide det alle sammen. Det var, når der var en rest torsk tilbage, så fik vi
lige sådan. Hvad enten der var en lille smule torsk, så kom der lidt i, eller et pænt
stykke så kom der rigeligt i. Men der kunne sagtens blive til en eller to middage af
sådan noget, som ellers ikke var til noget, og som mange ville smide ud i dag. Til
trods for at de endda kan fryse det ned eller køle det ned.52
Citatet understreger, at hverken det materielle eller ideologiske var afgørende. I
princippet var det besværligt for Kirsten at bruge alle rester, det krævede viden,
opfindsomhed og lidt vilje til at gå på kompromis med en dagligt varierende
kost. Det understreger dog kun tydeligere, hvordan den optimale udnyttelse af
ressourcer i praksis blev overflødig med muligheden for at fryse. Ikke fordi det er
besværligt eller uhensigtsmæssigt, men fordi der i mange tilfælde ikke længere
var det ideologiske incitament, forsvandt plukfisken og de stuvede kartofler fra
det daglige repertoire.

52 Kirsten s. 9.
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Konklusion – husmoderdyderne som fossil?
Artiklen har taget afsæt i husmoderdyderne, der bl.a. i Samvirke, udlægges entydigt som en materiel praksis: Som råvarekundskab og erfaring med madlavningen. Igennem min analyse af sparsommelighed og ressourceudnyttelse har
jeg omvendt argumenteret for, at dyderne må forstås i lyset af en mere kompleks
praksis. Den er både materielt og ideologisk funderet, men den er samtidig principielt forskellig fra de måder, vi kan forsøge at reproducere husmoderdyderne i
dag ved at være indskrevet i en interpelleret praksis for husmødrene, der tilskrev
dem ansvaret for husførelsen på en historisk specifik måde.
Der er sket meget, siden mine informanter var ansvarlige for den daglige plukfisk og farsrand. Deres måder at håndtere madlavningen på ændrede sig ikke med
et slag, men de generationer, der fulgte dem, fandt ikke på samme måde en tilskyndelse til at tage ansvar for den lille rest, der gemte sig i bunden af skålen.
Med 1960’erne fulgte ændrede kønsroller og forbrugsmønstre, og kvinderne blev
ikke længere på samme måde anerkendt på deres evner til at føre hus. Den nye
familie bestod ikke af en forsørger og en husmoder, men af to lønmodtagere, og
det arbejde, der førhen krævede en husmoders omsorg og faglighed, kunne (på
papiret) overtages af husholdningsapparater og maskiner.53 Fra at være anerkendt
på en praksis, der drejede sig om se den kompetente varetagelse af husførelsen
som deres specifikke ansvarsområde, anerkendtes kvinderne, ligesom mændene,
på deres lønnede arbejde. Dermed blev husførelsen til et husarbejde, som kønnene ideelt set skulle bruge lige meget tid på, dog uden en revision af, hvordan ansvaret så skulle fordeles.54 En væsentlig forudsætning for at husmødrene
kunne se de mønter, der potentielt blev smidt i skraldespanden, var den sammenhæng, der, med husmoderens praksis, blev etableret mellem husholdningen
som ansvarsområde, og de værdier hun var ansvarlig for at samle og bevare – også
selvom de pegede ud over hendes konkrete husholdning. Med udfasningen af en
husmoderpraksis, der entydigt var tildelt ansvaret for husholdningens værdier,
mistede de fem øre deres synlighed – for hvem var det, der skulle have blik for
dem? Det, min analyse med andre ord peger på, er, at selve konfigurationen af
husholdningen som ansvarsområde var en væsentlig forudsætning og derfor på
samme tid væsensforskellig fra, hvordan man i dag som forbruger påkaldes til at
tage ansvar for sit ressourceforbrug.

53 For en problematisering af denne mekanistiske forklaring: Cowan 1983; Olesen & Thorndahl 2004.
54 Lausten & Sjørup 2003 viser, hvordan kvinderne stadig bruger mere tid på husarbejde end mænd, og forklarer dette med, at kvinder socialiseres til at tage sig af dette. Både den kvantitative tilgang til husarbejde,
som noget der opgøres i tid, og forventningen om at kønnenes ligelige ansvar for dette naturligt vil følge
med den øvrige ligestilling, er symptomatisk for, hvordan husmoderen og hendes ansvarsområde blev
udfaset, men i grunden ikke aktivt erstattet af nogle nye ansvarsfulde subjekter.
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(…) social-fossilisation is in essence a process of breaking existing combinations of existing elements. This leads to the further proposition that social fossils are materials, ideas and skills that once formed part of an integrated social practice but that have become separated and stranded.55
Sociolog Elizabeth Shove og økonom Mika Pantzar argumenterer i ovenstående
citat for, at kulturelle fænomener efterlades og overlejres ligesom pæleontologiens fossiler, der vidner om forgangne livsformer, økosystemer mm. På tilsvarende
vis kan kulturelle fossiler være et vidnesbyrd om fortidige praksisser, der er overlevet som et isoleret fragment, uden den hele praksis der gjorde den ”levende”.
Det kan være materielle genstande, der bliver fremmedartede og ubrugelige, fordi
der ikke længere er nogen, der har kundskaben til at bruge dem. Eller ideer, der
fremstår løsrevne fra en ny social virkelighed. Jeg har i artiklen argumenteret for,
hvordan de sparsommelige rationaler, kyndigheden, husmoderdyderne og den
konkrete ressourceudnyttende mad hang sammen i husmoderens praksis. Jeg har
bl.a. vist, hvordan farsrand blev til som et kulturelt specifikt produkt, der blev
muligt på grund af disse forskellige aspekter. Med Shove og Pantzar bliver det
relevant at rejse spørgsmålet, om ikke denne praksis er blevet brudt, og at de forskellige dele nu fremstår lettere afstumpede og derfor svære at gøre virkningsfulde for nutiden? Farsranden og plukfisken, der var gode og meningsfulde i deres
oprindelige praksis, fremstår i dag kuriøse, eller ligefrem uappetitlige, fordi det
ideologiske aspekt, der begrundede dem, er afløst af et andet rationale, der vægter
smag. Boyhus, Meyer mfl. vurderer måske først og fremmest farsretterne etnocentrisk, fordi de står over for et fossil og en masse missing links.56 På samme måde
vil jeg argumentere for, at husmoderdyderne, som Samvirke forsøger at reintroducere dem, er kulturelle fossiler, en løsreven know-how som ganske vist var
afgørende for, hvordan 1950’ernes husmødre kunne udnytte ressourcerne, men
som mangler væsentlige links for at kunne være virkningsfulde i dag. Der mangler, jf. forrige afsnit, den overordnede ramme, der gør, at nutidens forbrugere føler
sig påkaldt til at tage ansvar for den husholdning, husmoderdyderne skal iværksættes i, og der mangler de rationaler, der gjorde vigtigt at komme ekstra mælk i
farsen. Den afsluttende pointe er, at viden omkring de komplekse praksisser, der
i 1950’erne gjorde ressourceudnyttelse mulig, kan være afgørende for, hvordan
man i dag vil opfinde og opfordre til nye bæredygtige husholdningspraksisser.
Min analyse peger på, at det ikke vil være tilstrækkeligt at være imponerede eller
fascinerede af husmoderdyderne og tro, at vi skal genlære disse. I stedet for at
forsøge at overtage resterne af den tids praksis kan man tage ved lære af kultur-

55 Shove & Pantzar 2006, s. 59.
56 Shove & Pantzar 2006.
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historien ved at anerkende behovet for at producere en ny praksis, der rummer
såvel ideologisk ansvar som materiel kyndighed.

Utrykte kilder
Feltnoter
Observation fra interview med Anna (3.11.2010).
Informanter, dato for interview i parentes.
Alle navne er pseudonymer.
Agnes (12.1.2011), f. 1927.
Anna (3.11.2010), f. 1914.
Ellen (4.11.2010), f. 1936.
Eva (11.1.2011), f. 1910.
Grethe (5.10.2010), f. 1927.
Irene (12.4.2011), f. 1926.
Johanne (16.11.2010), f. 1928.
Kirsten (17.1.2011), f. 1927.
Lilly (8.4.2011), f. 1925.
Tove (1.11.2010), f. 1924.
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It would have been more rational to just throw the money in the
trash – food waste and household virtues as ideology and materiality
In the 1950s, Danish housewives were experts at making ends meet and ensuring
that nothing was wasted. Essentially, they seemed to be good at preventing useable resources from ending up as useless garbage. To address increasing problems
with food waste today, the Danish magazine Samvirke encourages its readers to
adopt these bygone household virtues. The assumption is that if modern consumers could learn how to keep produce fresh and repurpose last night’s dinner leftovers for today’s lunch, they too could create more sustainable households. But
was it only this practical knowledge that made housewives skilled at preventing
waste? Through an analysis of the everyday practices of women who were housewives in the 1950s, this article argues that they were able to make the most out of
the resources available to them due to an ideological attribution of responsibility for the household’s resources simultaneously combined with the knowledge
needed to implement this particular kind of frugality.
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Stadens Ureenlighed
Lossepladskultur i 1700-tallets København
Larmen fra den flere tons tunge gravemaskine er øredøvende, og al menneskelig
kommunikation foregår via råb, håndtegn og viftende arme. Gentagne vink betyder stop, mens en rullende bevægelse med hånden betyder grav videre. Og videre
graver maskinen og løfter endnu et læs. Stanken fra det opgravede er lige så indtrængende som larmen, men man vender sig overraskende hurtig til begge gener.

Å

ret er 2003, og stedet er Esplanaden 50, A.P. Møller-Mærsks hovedsæde i
København. Adressens placering i den nordøstlige del af Frederiksstaden,
tæt ved kysten nord for det indre København, betyder, at man rammer en del af en
losseplads fra 1700-tallet, når en skovl stikkes dybt nok ned. På denne matrikel
udgravede arkæologer fra Københavns Museum i 2003 og 2004 tre meter tykke
affaldslag indeholdende en mangfoldighed af velbevarede objekter og fækalier fra
1700-tallets københavnere; mennesker såvel som dyr. De færreste, der bor i denne
bydel i dag, ved, at der neden under asfalten og de prominente palæer gemmer sig
en 300 år gammel losseplads. Det er en funktion og en periode af områdets fortid,
som yderst sjældent nævnes i den almene historiefortælling.
Udgravningen af lossepladsen under Esplanaden 50 viste sig at være starten på
en ny æra for det arkæologiske arbejde og satsningsområder ved Københavns Museum, som i de seneste 10 år har opprioriteret udgravninger og forskning inden
for nyere tids arkæologi og affaldsarkæologi. Udgravningen vakte også national
og international interesse. Det skyldtes dels, at genstandsmaterialet traditionelt
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set blev vurderet til at være for ungt til, at det kunne have arkæologisk interesse
i Danmark og dels, at det var usædvanligt at foretage en arkæologisk udgravning
af en losseplads.1
Det er sidenhen blevet til adskillige udgravninger på lossepladsområdet under
Frederiksstaden, og det var derfor naturligt, at denne, nu velundersøgte, losseplads skulle indgå i et forskningsprojekt om storbyens affald, som denne artikel
er en del af.
I begyndelsen af 2011 fik Københavns Museum bevilliget midler fra Kulturstyrelsen til at gennemføre det tværfaglige forskningsprojekt ”Storbyens Spild –
undersøgelser i den moderne velfærdskulturs affaldshåndteringer”. Projektet bestod af fem individuelle undersøgelser, som ved hjælp af etnologiske, historiske og arkæologiske metoder studerede, hvordan byen i praksis håndterer og har
håndteret forbrugets efterliv, i form af affaldet, fra 1700-tallet og frem, og hvordan
dette har materialiseret sig. Undersøgelserne dannede desuden baggrundsmateriale for museets særudstilling om skrald, der åbnede i oktober 2011. Denne artikel
omhandler den ene af de fem undersøgelser, som skildrer en af de første lossepladser i enevældens København og giver et sjældent indblik i en skjult lokalitet
i det urbane rum.
I mit magisterkonferensspeciale fra 2007 analyserede jeg 1156 af de fundne
sko og skodele fra lossepladsen under Esplanaden 50 med fokus på genstandstypen og dennes udsagnsværdi.2 Desuden viste studiet på nogle punkter uoverensstemmelser mellem det arkæologiske, historiske, kartografiske, ikonografiske
og etnologiske kildemateriale samt åbnede op for flere spørgsmål om selve konteksten, lossepladsen – herunder dens funktionsperiode. Hensigten med denne
artikel er med en kulturhistorisk indgangsvinkel at genoplive en ofte overset lokalitet i byrummet, samt at sammenholde de forskellige typer af kildemateriale
om lokaliteten og endelig at reflektere over, hvilke perspektiver et fortsat arbejde
med dette område synes at rumme.
Med lossepladsen opstod et helt nyt samfundsfænomen i håndteringen af affaldet og et nyt rum i det urbane landskab blev dannet, men hvad viser det fundne affald om affaldskulturen i enevældens København? Hvordan så lossepladsen
ud? Hvornår opstod behovet for lossepladsen under Frederiksstaden?
Undersøgelsens metodiske udgangspunkt er den arkæologiske i form af de
registrerede udgravninger, de arkæologiske tilsyn og de dertil hørende fund og
anlæg. De relevante udgravningers beretninger, tegninger, fotos, fundrapporter,
genstandsregistreringen, sagsregistreringen, det topografiske arkiv og de naturvidenskabelige- og geotekniske rapporter ved Københavns Museum udgør fundamentet for undersøgelsen. Udgravningen på Esplanaden 50 er den mest omfangs-

1

Høst-Madsen og Harnow 2012, s. 39ff; Andersen 2006.

2

Andersen 2007 og 2009.
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rige og veldokumenterede af udgravningerne, og den spiller derfor en væsentlig
rolle i denne undersøgelse i samspil med de øvrige udgravninger. For at besvare
ovennævnte spørgsmål inddrages både geotekniske, skriftlige, kartografiske, ikonografiske og naturvidenskabelige kilder. Dermed opnås et mere nuanceret indblik i en af enevældens tidlige lossepladser og den datidige affaldshåndtering.
De forskellige kildegrupper giver både mulighed for at supplere det arkæologiske
materiale og desuden for at reflektere over kildegruppernes udsagn i forhold til
hinanden.3
I Gyldendals encyklopædi beskrives losseplads som ”et deponi, en plads
hvor affald henlægges i større mængder”. Med denne definition har fænomenet
angiveligt eksisteret, så længe mennesker har været til, med jægerstenalderens
køkkenmøddinger som et af de tidligste på dansk grund.4 Set i det lys går lossepladsens forskningshistorie tilbage til midten af 1800-tallet, men forskningen
inden for lossepladser fra nyere tid er dog ganske ung og som oftest begrænset
til et meget teknisk og naturvidenskabeligt fokus. Den eksisterende litteratur om
lossepladser er i overvejende grad karakteriseret af lossepladsernes forureningsmæssige indvirkning på det nutidige naturmiljø.5 Enkelte beskæftiger sig med
lossepladserne i et byplanmæssigt perspektiv, men med fokus på de nuværende
bebyggelsesmiljøer, som blev etableret oven på affaldet frem for affaldet selv.6 I
skraldets kulturhistorie er det primært perioden fra 1800-tallet og frem, der har
været behandlet.7
For emnet affald er disciplinen ’Garbage archaeology’ en uundgåelig indfaldsvinkel, men også denne beskæftiger sig primært med nutidens affald. Garbage
archaeology, også kaldet Garbology, er det videnskabelige studie af affald og den
måde, hvorpå det reflekterer livsstilen hos en affaldsproducerende gruppe af
mennesker. Begrebet blev først introduceret i den akademiske verden i 1971 af
professor William Rathje fra University of Arizona i en tid, hvor der kom fokus
på jordens ressourcer og menneskets affald.8 Disciplinen har en både arkæologisk, etnologisk og antropologisk tilgang til affaldet og har vundet popularitet
i de seneste årtier med den stadigt øgede opmærksomhed på nutidens forbrug,
affaldshåndteringsadfærd og de miljømæssige konsekvenser af måderne at håndtere affaldet på. I Garbology er affald en værdifuld kilde til hverdagen og harmo-

3

Damsholt et al. 2009.

4

Betegnelsen ”losseplads” er af forholdsvis nyere dato. Betegnelsen findes tilsyneladende ikke på skrift i
dansk sammenhæng før 1718. Nielsen 1872, KD, Bind VIII, nr. 704. Politi- og Kommercekollegiet 20. maj
1718. ”…lodsepladserne her i staden, hvor ureenligheden skal aflegges,…”. Før dette ord blev gængs, blev
fænomenet omtalt som en plads til henlæggelse af urenlighed, møg eller skarn samt plads til opfyldning
– og lignende formuleringer. Nielsen 1872 nr. 535 og nr. 1065 som eksempler herpå.

5

Lanzky og Olsen 1999; Pedersen 2004; Pade og Paamand 2008.

6

Seasholes 2003.

7

Hilden 1973; Mikkelsen 1991; Eriksen 1996.

8

Rathje 1981; Schiffer 1981, s. 67; Rathje & Murphy 1992; Hawkins & Muecke 2003.
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nerer godt med den historiske arkæologis og den nyere tids arkæologiske tanke
om også at være stemme for de dele af samfundet, der ikke kommer tydeligt til
udtryk i eksempelvis de skriftlige kilder og i billedkunsten, idet alle efterlader
affald.9 Forholdet mellem reel og ideel opførsel er også central i garbologien, da
studier af affald og interviews med de affaldsproducerende grupper viser, at det
vi siger, og det vi gør, ikke altid stemmer overens. Mindre frugtbar er garbologien,
når affaldet studeres uden kendt affaldsproducent, hvilket er vilkår, som man ofte
må arbejde med inden for arkæologien.
Den kulturhistoriske og affaldsarkæologiske vinkel er ført videre på dansk
grund af bl.a. arkæologerne Lene Høst-Madsen og Rikke Kristensen, som i 2005
udgav artikel om lossepladsudgravningen på Esplanaden 50 i tidsskriftet Fabrik
& Bolig på et tidligt stadie i efterbearbejdningen. De kulturhistoriske undersøgelser af lossepladser i Danmark er stadig på et tidligt stadie i udviklingen, og der er
behov og grundlag for mange flere bidrag.
Denne artikel er bygget op efter hvilke vinkler, der kan hjælpe til at besvare
spørgsmålene, som omhandler affaldskulturen, behovet og tidspunktet for lossepladsens opståen, hvordan den så ud og materialiserede sig lokalt i byrummet.
Der indledes med lossepladsen i en lokalhistorisk, topografisk og udviklingsmæssig kontekst. Derefter undersøges dens datering, det fundne affald og lossepladsens udseende. De forskellige typer af kilder inddrages løbende artiklen igennem.
Artiklen afsluttes med refleksion over fremtidige muligheder på området.

9

Deetz 1996 (1977); Andrén 1997; Moreland 2001.
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Frederiksstaden i nutidens København. Grafik: Karen Green Therkelsen, Københavns Museum.
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Arkæologisk udgravning på Esplanaden 50, København, 2003. Foto: Vivi Lena Andersen, Københavns Museum.
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Kort over udbredelse af lossepladsen under Frederiksstaden (skravering) ud fra de arkæologiske
udgravninger og iagttagelser, som er foretaget i området. Den oprindelige kystlinje er markeret
med lyse blåt i højre side af kortet. Grafik: Karen Green Therkelsen, Københavns Museum.
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København – affald og byudvikling
København er siden den tidligste bosættelse i jægerstenalderen vokset ved en
kontinuerlig opfyldning med forskellige former for affald. I en tid, hvor fænomenet skraldemand endnu ikke eksisterede, var folk selv ansvarlige for håndteringen af deres eget affald. Det betyder, at arkæologer, der graver i København, finder
middelalderens affald centreret inden for den datidige befæstning, der hvor folk
boede, arbejdede, handlede og levede. I baggården eller haven, på gaden, i voldgraven, ved havnen, langs kysten m.v., hvilket er kendetegnende for middelalderbyer i al almindelighed.10 Byen ekspanderede fra middelalderen og frem ud i
kystområdet samt i højden ved opfyldning med affald.11
Den første officielle, af bystyret bestemte, plads til henlæggelse af affald blev
formentlig først etableret i midten af 1500-tallet, da sejlrenden ved Bremerholmen skulle opfyldes og gøre denne holm landfast.12 Og senere, i 1617, da anlæggelsen af Christianshavn blev påbegyndt, foregik dette også med bevidste opfyldninger med bl.a. affald.
Som det fremgår af indledningen, er et af de fornemmeste bykvarterer i København bygget oven på en losseplads fra enevældens tid. Fundamentet til Skt.
Annæ Kvarter, også kaldet Frederiksstaden, der i dag huser bl.a. Amalienborg og
Mærsks hovedsæde, kom til i løbet af 1600- og 1700-tallet i form af affald fra den
befolkning, der levede inden for byens befæstning.
Mange matrikler i Frederiksstaden har haft og har stadig arkæologisk interesse
grundet tilstedeværelsen af en af enevældens lossepladser på stedet, og det er
disse udgravninger, denne undersøgelse tager sit udgangspunkt i. 13

Frederiksstadens topografi
Området under Frederiksstaden har oprindeligt været vådområde med strandsand indeholdende muslingeskaller. Derunder ses istidens moræneler.14 Der
er arkæologisk ikke fundet kulturhistoriske spor i dette område fra tiden før
1600-tallet, så det tyder på, at området indtil da har ligget hen som sump uden
egentlig funktion.15
I begyndelsen af 1600-tallet påbegyndtes planlægningen og anlæggelsen af
Sankt Annæ Skanse mod nord, det senere Kastellet, og denne blev forbundet

10 Jörpeland 2001, s. 62f; Bitter 2011, s. 7.
11 El-Sharnouby og Høst-Madsen 2008, s. 147ff.
12 Jensen 2006, s. 12.
13 Høst-Madsen og Kristensen 2005.
14 Høst-Madsen 2003, s. 2.
15 Ibid.
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med søerne som et led i udvidelsen af byens fæstningsværker.16 Dette medførte,
at de våde og sumpede engområder, som lå omtrent, hvor Bredgade ligger i dag,
kom til at ligge beskyttet og blev dermed attraktive til bebyggelse. En egentlig
byudvikling påbegyndtes dog først med byplanen af 1649, der med havnegader
og kunstige øer ville have inddraget området aktivt i det såkaldte Nykøbenhavn,
hvis planen var blevet gennemført. Kun få grundarealer blev imidlertid udlagt til
bebyggelse i dette område, inden planerne ændredes markant i 1660´erne.17
I 1660 opkøbte Dronning Sofie Amalie området mellem det nuværende Bredgade og den daværende kystlinje for at opføre et sommerslot, omtrent hvor Amalienborg ligger i dag. Slottet brændte ned under en teaterforestilling i 1689.18 Området ved det nuværende Amalienborg blev herefter brugt som park og til lysthaver,
indtil Frederik IV opførte en eksercerplads i 1729.
Arealet nord herfor, tættere Kastellet, henlå helt frem til 1680’ernes slutning
som et lavvandet udkantsområde uden egentlig funktion. Først med forlængelsen
af Toldbodgade i øst frem til den nordligt liggende Toldbod i årene efter år 1700,
blev området endegyldigt afsnøret fra havnens vand, og en egentlig opfyldning af
området kunne begynde.19
Fra 1749 begyndte byggearbejderne i det nye kvarter mellem Bredgade og havnen med anlæggelsen af en fornem bydel, som var inspireret af italienske byplaner. Bydelen blev navngivet Frederiksstaden efter den regerende konge, Frederik
V, og her rejste sig en række adelspalæer; heraf de fire Amalienborgpalæer. Tømmerpladserne, der lå nord for Amalienborg, flyttede fra Toldbodgade i 1755, således at Frederiksstaden kunne rundes af med en passende havnefront.20 Man ønskede med andre ord at opgradere området fra søsiden ligeså. Ved Toldboden og
den foranliggende Toldbodplads, syd for Kastellet, var der et mangfoldigt leben
af ud- og indgående skibe og fartøjer og folk der, især om sommeren, forlystede
sig med udsigten til havnen og værtshusene her.21 Folk boede, levede og færdedes således tæt på de områder, hvor der samtidig, skiftevist har været transport,
aflæsning og deponi af affald.

Lossepladsen under Frederiksstaden – omfang og placering
De rundt regnet 30 arkæologiske udgravninger og registrerede iagttagelser af lossepladsaffald, der siden 1947 har været i området for Frederiksstaden, viser, at
16 Dahl 2006, s. 1f.
17 Stadsingeniørens Direktorat 1947, s. 99.
18 Bobé 1889.
19 Dahl 2006, s. 6.
20 Dahl 2002, s. 8; Dahl 2006, s. 6ff.
21 Elling og Hermansen 1932.
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udstrækningen af lossepladsen snor sig fra Churchillparken ved Kastellet i nord
til Sankt Annæ Plads i syd og fra havnefronten ved Amaliehaven og Kvæsthusbroen i øst til Bredgade i vest som værende lossepladsens yderpunkter.22 Især
den vestlige afgrænsning af lossepladsen på det mere faste land er ikke lige i sin
afgrænsning. Eksempelvis har man fundet lossepladslag i den sydlige del af Bredgade (Bredgade 20-24 og Sankt Annæ Plads 2) mens afgrænsningen lidt længere
nord for går til omtrent den vestlige ende af Esplanaden.
En klarere afgrænsning har der dog været ud mod havet i form af Toldbodgade samt bolværker langs havnen. Ved Sankt Annæ Plads, hvor det nuværende
Skuespilhus er placeret, havde man fyldt affald mellem bolværkerne og bygget
nye bolværker uden på de gamle, således at hver fase af udbygningen let lader
sig datere ud fra det affald, der blev brugt som fyld i mellem de enkelte stolper.
Samme princip ses i andre byer. Eksempelvis i Køge, hvor de kontinuerligt udbyggede bolværker langs Køge Å gemmer på genstandsmateriale i form af affald
fra omkring 1550 til begyndelsen af 1700-årene.23 Det er i området tættest på kysten under Frederiksstaden, at der er fundet mest affald. Vandets dybde er blevet
udnyttet til fulde og har skjult en del af affaldet af vejen samt dannet nyt land.
Ved at se på det tilgængelige kortmateriale fra enevælden bliver man ikke
klogere på lossepladsens nærmere omfang og opdeling i de forskellige perioder
under Frederiksstaden, for det var tilsyneladende ikke almindeligt at afbillede
eller markere lossepladser på kort.
I det nordligste område af Frederiksstaden strækker dateringen af de arkæologisk fundne genstande sig helt op til slutningen af 1700-tallet med en udfasning fra 1760’erne.24 Med de arkæologiske fund in mente burde vi have mulighed for at se en del af lossepladsen aftegnet på ingeniørofficer Christian Geddes
perspektivkort over København, som blev færdigt i 1761. Kortet var bestilt af
kongemagten, og den kongelige ingeniør udarbejdede det kartografiske grundlag.25 Geddes arbejde indeholder righoldige detaljer, bygningsrids, haveplaner
og udførlige opmålinger, alt sammen udført med stor omhu. På Geddes kort er
der skrevet ”Friederichsstad” på pladsen mellem Amalienborgpalæerne (den nuværende Amalienborg Slotsplads). Andre palæer med gårdhaver er skudt op i
området mellem Norges Gade (nuværende Bredgade), Amalie Gade og Nye Told-

22 Arkæologiske undersøgelser foretaget i Frederiksstaden, hvor der er fundet lossepladslag findes i beretninger på Københavns Museum med følgende id-numre: KBM 409, 498, 1655, 2307, 2831, 2909, 2973,
3043, 3099, 3100, 3298, 3330, 3433, 3458, 3488, 3492, 3500, 3543, 3608, 3648, 3667, 3672, 3673,
3749, 3825, 3826, 3861, 3904 og 3955. Derudover er der foretaget undersøgelser i Amaliegade 39 (Reg.
1947:142-171c) og Amaliegade 37(1970). Se topografisk arkiv på Københavns Museums antikvariske
enhed og sagsdatabasen. Nogle ældre iagttagelser er ikke blevet registreret og forefindes kun som avisartikler og noter uden sagsnummer.
23 Rasmussen 2005, s.106ff.
24 Andersen 2007, s. 90ff.
25 Dahl 2002, s. 8 og s. 25.
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bode Gade ved havnen. Nord for Amalienborg ses Frederiks Hospital (nuværende
Designmuseum Danmark), som blev oprettet af Frederik V og opført i 1752-1757.
På nogle matrikler på kortet ses kun træer eller beplantning, mens der på andre
matrikler, især ved Nye Toldbode Gade, intet er på matriklen, hvilket kan betyde,
at området var udstykket, men på dette tidspunkt endnu ikke købt eller bebygget.
Nordøstligst ses Kastellet, men lige under det ses et område ned mod Toldboden
ved havnen, som er opdelt af Amalie Gade. Området udgøres af to store matrikler,
der begge er omkranset af en mur med seks porte i. Der er tale om Københavns
anden Botaniske Have, som kun lå der i få år, men der er ingen signaturer på den
botaniske grund. Der illustreres blot et tomt indhegnet område. Kortet må vise et
forslag til en udstrækning af Botanisk Have, da denne plan angiveligt ikke blev
fuldstændig effektueret. Den østlige del blev aldrig brugt som Botanisk Have.26
Det ser derfor ud fra kortet ud til, at arealet var udstykket til botanisk formål, men
realiteten har været en anden. Lossepladsen var, ifølge de arkæologiske fund fra
området, i funktion i netop det område, mens kortet blev tegnet, men lokaliteten
blev ikke vist.
Selvom det ikke var normen at markere lossepladser på kort, så er der muligvis et enkelt eksempel på det for Frederiksstadens vedkommende. På et kort over
Frederiksstaden af Sibrandt, udgivet af Christian Gedde og dateret til begyndelsen af 1730’erne, er aftegnet et cirkulært morads i området mellem Toldboden,
Esplanaden og nuværende Amaliegade, som står i klar kontrast til kortets øvrige
meget ordnede og lineære afbildning. Det tolkes almindeligvis som et vådområde, men ifølge dateringen af de arkæologiske fund, som næste afsnit omhandler,
har der været losseplads i det område på denne tid. Så måske er det sumpede
morads, som er aftegnet på kortet, samtidig også indikator for losseplads, idet
opfyldningen af dette område har været i gang.
I en senere henvisning, Generalstabens ”Ledetraad i Detailmaalingen” fra
1877, angives en lang liste over terrænelementer, som bør fremgå på en kartografs
kort. Den lange liste indeholder intet mindre end 85 elementer – eksempelvis
enge, bakker, skove, huse, holdepladser, brønde, smedjer, teglovne og toldsteder
– men ingen signatur for lossepladser er at finde på listen.27 Fraværet kan muligvis skyldes, at disse pladser til affald i samtiden blev opfattet som et midlertidigt
forhold.28 Derudover var den primære hensigt med udarbejdelsen af datidens
kort ikke at afbillede en overfladebeskrivelse med samtlige topografiske elementer, men derimod at fremhæve fysiske træk ved byen, som havde relevans for
udlodning af grunde og afklaring af skelgrænser.29

26 Botanisk Haves hjemmeside: http://botanik.snm.ku.dk/Ombhm/Havens_historie/have2/ (23.11.11).
27 Generalstabens topografiske afdeling 1877.
28 Ifølge korrespondance med Bjørn Westerbeek-Dahl.
29 Dahl 1991, s. 7; Korsgaard 2006, s. 25 og s. 30ff; Skriver 2008, s. 13.
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Kort fra ca. 1730 udført af Sibrandt og udgivet af Gedde i 1744. Yderst til venstre ses Nyhavn
og i midten det senere Amalienborg. Det cirkulære område, nederst i højre hjørne, er enten
gengivelse af område med affald eller et vådområde, som er rede til at blive fyldt op. Rigsarkivet.

Ligesom man ikke fandt det relevant at afbilde lossepladsen, fandt man det
heller ikke relevant at anbringe affaldet uden for byen, hvilket umiddelbart kunne
virke som det mest rationelle. Hvorfor blev denne losseplads anlagt inde i byen?
Hvis målet var at få affaldet væk fra byens gader, torve, voldgrav og beboelse, kan
det undre, hvorfor affaldet ikke blev kørt helt ud af byen, ud gennem portene og
ud til oplandet. I stedet valgte man at beholde affaldet inden for byens mure.
Ser vi på andre byers grundplaner og placering af affaldspladser, så er København ikke et enkeltstående tilfælde. De gamle byers lossepladser var oftest
kystnære med opfyldning ud i selve vandet eller på de lavtliggende kystområder
inden for byens rammer, med bl.a. Stockholm, Boston og London som eksempler
herpå.30 Dette mønster var gældende lokalt helt op til vore dage ved opfyldning
af vådområder via anlæggelse af lossepladser i Frihavnen i nord og hele godsbaneområdet i syd samt Kongens Enghave og Valby, der senere blev udlagt til parker
og kolonihaver.31 Et af de nyeste eksempler er lossepladsen under Amager Strandpark, hvis kystnære placering nu bruges som rekreativt område i form af strand.
Ved at deponere affald på de lavtliggende områder i byens periferi, blev der skabt
landindvinding, og de nydannede områder langs kysten blev sidenhen brugbare
til andre formål.32 Dette fremgår også af politimester Johan Bertram Ernst, som i
år 1714 skrev: ”…, tilholdes at udføre deris møg eller andet, som kand tiene til
opfyldning, til forskrevne elleve pladtzer … ”.33 Geotekniske undersøgelser viser,
at en tredjedel af Indre København er beliggende uden for den naturlige kystlinje,
30 Jörpeland 2001, s. 62f; Seasholes 2003; Egan 2005.
31 Eriksen 1996, s. 14.
32 Eriksen 1996, s. 16.
33 Nielsen 1872, nr. 535.
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hvoraf dele af det er skabt gennem systematisk opfyldning, blandt andet af byens
affald, som tilfældet er under Frederiksstaden.34 Affaldskulturen har således indgået aktivt som et led i byudviklingen.

Datering af en losseplads
Ved arkæologiske udgravninger kan de ellers gængse naturvidenskabelige dateringsmetoder C14 og AMS35 være altafgørende for dateringen af et kompleks anlæg eller en genstand, men disse metoder er ikke tilregnelige i den nærværende
kontekst, da indholdet af kulstof i atmosfæren fra 1650’erne og frem er for højt til
at kunne give præcise målinger.36 Dette skyldes den industrielle udvikling i den
vestlige verden, da fossilt brændsel i form af kul blev brændt af i store mængder. Kulstoffet i atmosfæren påvirker samtidens levende organismer (træ, planter,
mennesker, dyr), således at det naturlige indhold af kulstof forøges, og derved
giver et forvansket resultat i forhold til det naturlige indhold af kulstof.
Den traditionelle, arkæologiske, stratigrafiske metode, hvor de fund, der ligger
nederst er ældre end de fund, der ligger oven over disse, kan heller ikke bruges
i denne lossepladskontekst, idet opfyldningen af lossepladsen skete både vertikalt og horisontalt. Lossepladsen ved Esplanaden blev sandsynligvis fyldt op
startende fra det trods alt mere faste land (eksempelvis ved Toldbodvejen) og ud
i vandet og i de mere fugtige områder således, at man har kørt hestevognen ud
på det i forvejen liggende affald og læsset nyt affald af eller oven på det affald,
der allerede lå der (horisontal aflejring) og trillende ud over siden på bunken ud
mod kysten (tilnærmelsesvis vertikal aflejring). Dette opfyldningsmønster tyder
de arkæologiske udgravninger i al fald på, hvor affaldslagene kan aftegnes som i
følgende figur.
Som figuren viser, kunne det under udgravningerne konstateres, at der var
forskellige områder og lag med lidt forskellig substans, struktur og farve og med
koncentrationer af forskellige genstande såsom kvægstejler og -kranier, glasflasker, sivmåtter, læder og sko, grene etc., sandsynligvis fordi et læs affald bestående af én bestemt type er blevet smidt ud på samme tid – eksempelvis affaldet
fra en skomagers værksted. Men generelt er det vanskeligt at iagttage forskel i
jordlagene fra område til område på lossepladsen. Det kan formodentlig skyldes
nedbrydning, ensartede læs af affald og sekundær omrokering af affaldet. Eksempelvis fortæller en befaling fra Politi- og Kommercekollegiet dateret 6. maj
1710: ”De kontraherende Vognmænd skal strax efter Oldermandens løfte jævne
34 Eriksen & Eriksen 2002, s. 229.
35 AMS er forkortelse for Accelerator Mass Spectrometry, som er en dateringsmetode på blot få milligram
kulstof.
36 Deetz 1996 (1977), s. 24.
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Illustration af hvordan affaldet har dannet forskellige lag. Profiltegning fra udgravning på Esplanaden 50. Selvom alle lagene er affald, så adskiller de forskellige lag sig her en anelse ud fra
deres indhold (eksempelvis ved koncentration af en genstandstype), struktur og farve. Grafik:
Karen Green Therkelsen, Københavns Museum.

den Urenlighed, som er kastet ved Luses Hul og Tolbodvejen, hvor Træerne staar,
saa at Vejen er skikkelig, og holde stedse uden Klagemaal ved lige…”. Det blev
således befalet at jævne affaldsdyngerne ved Toldbodvejen, da området allerede
var godt fyldt.37 Senere, i 1726, skriver kongen til Politi- og Kommercekollegiet
om udvisning af pladser til renovation ved Vesterport, Nørreport, Christianshavn
og ved Toldboden: ”Naar nu Afladningen og Opfyldningen paa alle oven specificerede Stæder skeer, saa skal alle og enhver saavel Indbyggerne og renovations
Contrahenterne som Natmanden være pligtige strax at lade planere det, som Enhver haver henført…”.38
Det må antages, at planering af affaldet jævnligt har fundet sted. Derudover
kan der være sket mindre omrokeringer af affaldet, når klunsere eller tilsynsmænd har rodet i det. Fundsammensætningen i de enkelte områder viser også, at
yngre og ældre fund optræder i samme kontekst, hvilket kan være udtryk for de
forskelligartede genstandes asynkrone omløbstid, men også at affaldet er blevet
omfordelt via senere udjævninger.
For at datere lossepladsen arkæologisk er man nødt til at se på den typologiske datering af de genstande, der udgraves. Af de rundt regnet 100.000 genstande, som kom frem under udgravningerne, er majoriteten forsøgt dateret ud
fra en kombination af materiale, form og dekoration. De ældste fund stammer
fra 1600-tallet og de yngste fra 1700-tallets slutning. I dette regnestykke skal til-

37 Nielsen 1892, s. 331.
38 Nielsen 1872, nr. 1065.
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lægges betragtninger om en genstands omløbstid – dvs. en genstands livscyklus.
Finder man eksempelvis bundskåret fra en fornem vase, der er produceret i slutningen af 1600-tallet, så kan denne være smidt ud 100 år senere som antikviteten, der faldt ned fra bordet. Det er derfor vigtigt at se de store sammenhænge i
det omfattende fundmateriale, samt fokusere på de genstandstyper, som har en
hurtig omløbstid såsom kridtpiber og sko. Ud fra dateringen af servicet og køkkentøjet fra lossepladsen under Esplanaden 50, dækker lossepladsens fund hele
1700-tallet med en overvægt på første halvdel af århundredet og særligt midten af
1700-tallet.39 Enkelte fund stammer fra hhv. slutningen af 1600-tallet og slutningen af 1700-tallet. Kridtpiber, der er talrigt repræsenteret, er forholdsvis lette at
datere inden for en kortere periode på ca. 40 år, og nogle kan endda dateres meget
eksakt, i fald kridtpiben har årstal eller værkstedsstempel på sig.40 Derudover
havde kridtpiber en ganske kort levetid på angiveligt kun 14 dage.41 Det skyldes,
at de blev brugt ofte, var skrøbelige i deres lange, tynde form og af tyndt, keramisk materiale og derfor nemt gik i stykker, når de blev tabt. Endvidere fandtes
også offentlige, fælles kridtpiber, som herrerne kunne låne, mens de befandt sig
på datidens værtshuse. Når man lånte en kridtpibe, knækkede man den øverste
del af stilken af, så man fik et rent mundstykke at ryge på. Disse små, afbrækkede
stykker af stilken findes i store mængder arkæologisk, og de viser den korte omløbstid for sådanne piber.
Skoene er ligeledes gode i dateringsmæssigt øjemed, idet de bruges ofte, hurtigt bliver slidt og efterfølgende kasseres. Man mener, at en sko fra perioden har
haft en omløbstid på mellem to og fire år.42 Ud fra skomoden i denne periode er
det muligt at datere sko inden for et tidsafsnit på 20 år. Dateringen af alle de daterbare sko og skodele fra lossepladsen under Esplanaden 50 stemmer fint overens med dateringen af servicet og køkkentøjet, da det primært er sko fra midten
af 1700-tallet, der er blevet læsset af her, og der er fundet sko fra såvel 1680’erne
som 1780’erne. En mønt fra 1762 samt enkelte stykker engelsk industriporcelæn
sætter som nogle af de yngste fund det tidsmæssige punktum for deres produktionstidspunkt til 1760’erne, men tidspunktet for hvornår, de er deponeret på
lossepladsen, kan være senere end det.
En samlet datering af alle genstandstyperne fra lokaliteten på Esplanaden 50
strækker sig over knap 100 år. Hvordan harmonerer dette med oplysningerne fra
de skriftlige og kartografiske kilder? Påbegyndelsen af opfyldningen i området
passer fint med årene omkring år 1700, mens afslutningen på opfyldningen har
sine uoverensstemmelser. Det er det generelle indtryk ud fra både de skriftlige og
de kartografiske kilder, at opfyldningen slutter omkring 1750, da anlæggelsen af
39 Kristensen 2004.
40 Oswald 1975.
41 Rahbek og Pram 1794, s. 181.
42 Andersen 2007, s. 85ff ; Gräslund 1996.
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kvarteret og byggerierne påbegyndes på dette tidspunkt, men affaldslagene fortæller en anden historie. Affaldet viser, at der fortsat blev læsset affald af i det pågældende område indtil slutningen af 1700-tallet, og det må være det sidste område til officielt at blive inddraget i Frederiksstaden som led i prestigebyggeriet.
Planerne har muligvis været nogle andre, men med periodevis anden benyttelse
må enten skraldemændene eller Københavns indbyggere fortsat have benyttet
området til bortskaffelse af noget af deres affald.
Sammenlignes dateringerne af fundene fra Esplanaden 50 med de øvrige arkæologiske udgravninger i Frederiksstaden, ses levn fra en lang periode, men
det er samtidig også tydeligt, at den tidligste opfyldning primært skete nord for
Nyhavn (ved Sankt Annæ Plads), nemlig i midten af 1600-tallet, og bevægede sig
længere nordpå op langs kysten først i 1700-tallet for til sidst at indfinde sig massivt ved Esplanaden i midten af århundredet og derefter tynde ud mod 1700-tallets slutning.

Behovet for en losseplads
Med affaldspladsen fremkom et nyt rum i det urbane landskab, men hvorfor opstod behovet for lossepladsfunktionen på netop det tidspunkt? Én af de mest iøjnefaldende faktorer er den høje befolkningstæthed inden for byens rammer, som
har gjort det gradvis vanskeligere for den enkelte uforstyrret at henkaste sit affald.
København var i 1700-tallet Danmarks hovedstad med både adelige, politiske,
militære, kommercielle og kulturelle aktiviteter. Indbyggerantallet var højt med
ca. 90.000 indbyggere i slutningen af århundredet. Til sammenligning var der
i Danmarks næststørste by Odense kun noget over 5.000 indbyggere i samme
periode.43 I løbet af 1700-tallet steg befolkningstallet primært som følge af stigende levealder, fald i fødselsdødeligheden samt en lang periode uden Danmarks
deltagelse i krig.44 Befolkningstallet i København voksede med 40 pct. i slutningen af 1700-tallet. Den voldsomme stigning i befolkningen i København betød,
at affaldsmængden voksede og blev et større og mere påtrængende problem, som
krævede forordninger og handling. Desuden var århundredet begyndt med en
voldsom pestepidemi i 1711, som også kan have forstærket nødvendigheden af,
at affaldet blev fjernet til afsides liggende pladser. Frederik IV skrev til politimester Johan Bertram Ernst d. 6. maj 1712,
”Vor Bevaagenhed tilforn. Saasom vi ugierne have maat fornemme, at Skarnet
og Ureenligheden ligger i Mængde paa Gaderne i vores etc. Kiøbenhafn ubortført,

43 Bregnsbo 2009, s. 133; Henningsen 2009, s. 326.
44 Eriksen 1996, s. 16.
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endskiønt der saa meget contribueres af Huszene til deris reenholdelse, som da
der af endnu kunde foraarsages smitsom Sygdom, i det Børn og gemeene Folk
derudi kunde søge efter Lumper og andet Tøy, som af de Huse, hvorudi Contagion haver været, kunde vere bleven udkast, og saaledes dermed ny Ulykke
antændes, saa er vores etc., at du aldeelis lader dig vere angelegen, at ald saadan
Ureenlighed uden ringeste ophold og forsømmelse bliver ført ud af Byen og henlagt saaledes, at der af ingen Fare kunde vere at befrygte og Gaderne altid holden
reene.”45
Kongen frygtede med andre ord, at kasserede ejendele fra pestsyge kunne
smitte, hvis det lå i gaderne, og ønskede dette fragtet bort.
Den af bystyret bestemte losseplads opstod dog før pestepidemien og faldt
snarere sammen med indførelsen af de første matrikler i byen i 1689.46 Enevælden, der indføres i 1660 af Frederik III, var en centralisering af magten og statsadministrationen, således at kongen havde det fuldstændige herredømme over
København. Enevældens idé gik ud fra, at uden fælles styring lever folk i alles
krig mod alle. En centralmagt skulle indføres for at beskytte mennesker mod hinandens overgreb. Et af de vigtigste mål var at bringe orden og ensretning i landet
og i hovedstaden, hvilket blev forsøgt gennem adskillige love og forordninger
om alt lige fra gaderenholdelse til skatteopkrævninger. Ved at opmåle grunde og
registrere deres ejerforhold blev det lettere at indkræve skatter. Dette nye system
af ejerforhold og indførelsen af skarp skelgørelse kan have været medvirkende
årsag til, at affaldet skulle bortskaffes til et neutralt sted, hvortil ingen indbyggere
havde ejerforhold.
Matrikuleringen kan have udviklet denne øgede ejerfornemmelse af grund og
skel og gjort affaldet til ”matter out of place”, som antropolog Mary Douglas beskriver det.47 Ifølge Douglas findes snavs (”dirt”) ikke. Snavs, eller her affald,
bliver først et problem, når et samfund klassificerer det som værende uorden,
hvilket defineres af dets kontekst.48 Under enevældens organisering af samfundet
er det tydeligt, at affald gennemgik en klassificering, hvor dets tilstedeværelse i
bybilledet ikke længere var acceptabelt ifølge statsadministrationen. Ting skulle
nu have deres rette plads. Affald skulle deponeres på de udpegede, neutrale,
marginale områder for at opnå den ønskede orden, og derudover kunne affaldet
danne basis for udvidelse af byen.
Ejerfornemmelsen for ens grund har utvivlsomt altid været til stede, men da
det blev gjort officielt i form af matrikuleringerne, fremmede det bevidstgørelsen

45 Nielsen 1872, nr. 366.
46 Kjøbenhavns Huse og Indvaanere efter Branden 1728 1906, s. VI.
47 Douglas 2006 (1966).
48 Douglas 2006 (1966), s. 197; Thompson 1979, s. 91f; Mikkelsen 1991, s. 5.
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af fænomenet.49 Dette set sammen med de øgede gener fra de mange indbyggeres
affald i byen, som kommer til skriftligt udtryk i klager og de mange renholdelsesforordninger, har gjort affaldet på gaderne og på matriklerne ”out of place”.50
Ved arkæologiske udgravninger i indre København, er det reglen, og ikke
undtagelsen, også at finde affald fra 1700-tallet på de daværende gader, selvom
mængden givetvis er væsentlig mindre end for middelalderens vedkommende.
Men også baggården blev under enevælden stadig brugt som privat losseplads,
selvom et nyt affaldshåndteringssystem dikterede noget andet. Indholdet af en
latrinkasse fra starten af 1700-tallet, som blev udgravet i baggården til Pilestræde
nr. 8, fortæller os, at husholdningsaffald samt fejeskarn blev kastet i latrinkassen.51 Enevældens system med afhentning af affaldet, så det ikke blev deponeret
rundt omkring i byen eller på folks egne matrikler, var en udfordrende og langvarig proces at forankre. Folk ændrede ikke adfærd fra den ene dag til den anden.

Affaldet under Frederiksstaden
De omkring 100.000 genstande, som er fundet under de arkæologiske udgravninger i Frederiksstaden, afspejler, hvad befolkningen i enevældens København
valgte at skille sig af med. De afklippede parykker, det skårede porcelæn, de knuste fajancetallerkner, de udtrådte sko, de genbrugte klude, de lappede strømper,
de knækkede kridtpiber, de stablede æggeskaller etc. er alle genstande, som endte
på enevældens losseplads. Sammen afspejler de hverdagskulturen fra høj og lav
i samfundet, og deres tilstand og livscyklus kan fortælle om affaldskultur ud fra
genstandenes spor af brug, forbrug og genbrug.
Fund fra en losseplads hører til den kategori af affald, der af arkæologer betragtes som sekundært affald,52 det vil sige affald, der er transporteret bort fra
det sted, hvor det blev brugt oprindeligt. Det er langtfra alt, som umiddelbart
kan relateres til de enkelte husholdninger i byen. Materialet taber noget af sin
kildeværdi, når proveniensen er usikker, men det besidder stadig et potentiale,
når man tager udgangspunkt i genstanden selv, og fortolker den på dens egne
præmisser som et emne med egen livscyklus og formationsproces.53 Den enkelte
genstand kan eksempelvis give os indsigt i handel, produktion, brug, forbrug,
genbrug og kredsløb af genstande i det pågældende samfund ud fra håndværkerens arbejdsmetoder og teknik, reparationer, modificeringer samt slitage fra én

49 Branton 2009, s. 56.
50 Wiene 2013 in prep.
51 Andersen 2004, s. 8ff; Andersen og Moltsen 2008.
52 Schiffer 1972.
53 Damsholt & Simonsen 2009, s. 17f.

90

Kulturstudier Nr. 2, 2012

Stadens Ureenlighed

19/33

Foto fra udgravning af losseplads, hvor man ved nærmere eftersyn kan se lædersko, tekstil,
kridtpiber, keramikskår, knogler og meget andet. Foto: Vivi Lena Andersen, Københavns Museum.

eller flere ejere.54 Indgangsvinklerne og analyserne af de arkæologiske genstande
fra en losseplads er mange, men i nedenstående afsnit fokuseres på elementer,
der bidrager til nærværende problemstilling.

Affaldet under Esplanaden 50 – brug, forbrug, genbrug og
affaldskultur
Herunder præsenteres det fundne affald for udgravningen på Esplanaden 50.
Fund fra netop denne udgravning er valgt, fordi de udgør det største, mest systematisk udgravede og bedst registrerede fundmateriale, som tilmed havde optimale, iltfattige bevaringsforhold. Typerne af fundene er lig de mindre udgravningers
fund, så overordnet set er udgravningen repræsentativ for de øvrige udgravninger.
Selvom husholdningsaffald dominerer fundet, så er en temmelig stor andel
af lossepladsens affald fra Esplanaden 50 fra industri, håndværk og handel. Her
kan nævnes læderfraskær fra skoproduktion og skoreparation, hornstejler55 fra
garveri, slagteri og/eller hornmager, slagge fra metalhåndværk, fejlbrændt fajance

54 Rathje & Murphy 1992.
55 En hornstejle er et horns indre og er sammenvokset med dyrets pandeben.
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og plader fra fajanceproduktionen fra den nærved liggende Store Kongensgadefabrik, affald fra knappemageri, klædeplomber,56 reb, snore, seletøj, trætønder,
træskafter fra værktøj, apotekskrukker og mønter, men også affald fra byggeri eller
nedrivning af huse/dele af huse/lejligheder såsom gulvfliser, vinduesglas (som
var lysegrønne), søm, teglsten og nøglehulsbeslag.
Fra husholdningen er der kasserede ødelagte gryder, pander (af lertøj), stegefade, sifade, serveringsfade, skåle, potter, kar, dunke, krukker, knive, rivejern af
metal, kost, børster, dyreknogler,57 æggeskaller, som er affald fra madlavningen,
samt selve maden (løg, blomme, æble, krydderier). Affald fra måltiderne ses i
form af ødelagte tallerkner, drikkeglas, terriner, kander, krus, kopper, underkopper, skeer, flasker, korkpropper og duge. Stuerne er repræsenteret ved porcelænsfigurer, vaser, kakler fra en brændeovn, tranlamper og dele af gardiner. Fra soveværelserne er der natpotter, dele der engang udgjorde tæpper og sengelinned
samt bastmåtter. Også haveaffald findes i lossepladsen som dele af havevaser og
urtepotter.
Det mere personlige affald er repræsenteret i affaldet i form af dele af tøj (hatte, handsker, strømpebånd, bukser, veste, jakker, kjoler, korsetter (i form af hvalbarde anvendt som stiver) etc.), knapper, sko, metalspænder parykker, kamme,
vifte, knappenåle, fingerbøl, salvekrukker, kridtpiber, spillekugler, snurretop,
trædukke, bogbind, sparebøsse, seglstampe og en nøgle.
Affald med militært islæt ses i form af en grenarderplade, som har siddet på
huen af den soldat, der var grenarder (dvs. den ”granatansvarlige”) samt uniformsknapper med anker på.
De ovennævnte objekter er enten lokalt produceret eller importeret fra Bornholm, Jylland, Tyskland, Holland, England eller Kina som de primære eksempler
på oprindelsessteder.
Det kan være vanskeligt at spore genbrug ud fra genstande fundet på en losseplads, idet genstanden er fjernet fra dens oprindelige kontekst. Mange af genstandene kan være genbrugte på forskellig vis og kan have skiftet ejer, men det kan
ikke altid ses ud fra genstanden alene, når den findes på en losseplads. Eksempelvis fremkom en køkkenpotte i en latrinkasse i gården til Pilestræde nr. 8, hvor
den tydeligvis var blevet genanvendt som natpotte.58 Mange af lossepladsens
fund kan have haft lignende skjulte genbrugsskæbner, inden de ankom til lossepladsens sammensurium. Men der er fund fra lossepladsen, som i sig selv vidner
om genbrug. Kun enkelte stykker af det dyre, importerede kinesiske porcelæn har
spor efter klinkning, hvorimod det var ganske almindeligt at klinke det billigere
fajance og lertøj. Der ses også et eksempel på en fajancepotte, hvori der er lavet
hul i bunden, så denne kunne genbruges som urtepotte. De mange afbrækkede
56 Klædeplombe er et segl af bly, som blev stemplet fast til tekstil, som bevis for ægthed og oprindelse.
57 Enghoff 2004.
58 Andersen 2004, s. 9.
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kridtpibestilke kan vidne om den tidligere nævnte praksis på traktørsteder, hvor
man genbrugte en fælles kridtpibe og knækkede den yderste del af stilken, så den
var klar til næste rygende gæst.
Også i de mange fundne lædersko, kan der spores en frekvent genbrugspraksis. Størstedelen af de fundne sko og skodele har spor efter reparationer, der har
forlænget levetiden. Der ses også mange eksempler på sko, som er blevet modificerede, så de kunne passe en ny ejers fod, eksempelvis ved at bagkappen er blevet
skåret af skoen, så den blev omdannet til en tøffel og kunne passe til en større fod.
Der er noget, der kunne tyde på, at sko også kunne gå i arv på tværs af sociale lag.
Der er gjort flere fund af typen ”salonsko”, som var en fransk, outreret skotype
med op til 10 cm høj, slank hæl, beregnet til overklassens fruer og frøkener, når de
skulle holde selskab.59 Typen var udelukkende beregnet til indendørs brug, men
alligevel findes salonsko i affaldet, som er kraftigt mærket af udendørs brug og er
blevet brugt til en grænse, der angiveligt ville overskride fine damers standarder
for fodtøjets stand. Der ses kraftig slitage på især hæle, som har fået slidt hælflikkerne60 samt flere centimeter af hælens trækerne bort og har fået krænget hælens
læderbeklædning op, hvilket kun kan forekomme efter flittig udendørs brug på
brosten og grusede overflader.
En analyse af skoene viser, at herreskoene var mere slidte end dameskoene,
når de hver især blev dømt rede til kassering. Det peger på en kønsmæssig forskel
i, hvor grænsen for hvornår en sko skulle træde ud af cirkulation og blive til affald gik.
Af de store mængder af velbevaret tekstil, er et par bukser den eneste intakte beklædningsgenstand, der er bevaret.61 De resterende dele var enten slidte,
ødelagte handsker, strømper, ærmer, lommeklapper, hatte og klude. Flere af de
mange tøjdele viser, at det var normen at reparere. Stoppede strømper forekommer eksempelvist ofte. Men det viser også genbrug i form af beklædning, der er
syet af aflagt tekstil. Et eksempel er en barnestrømpe, der er syet sammen af dele
af skaftet fra en voksenstrømpe, hvis strømpefod formentlig var blevet for slidt.
Tekstil blev genbrugt i så stor stil, at det til sidst kunne ende som en lille
klud, der eksempelvis har været brugt til rengøring eller som ”toiletpapir” for
overklassen. Ved udgravningen på Esplanaden 50 fandtes talrige klude, og ved en
koncentration af små, røde klude viste makrofossilanalyserne62 af den udtagede
jordprøve, at ”jorden” var fækalierig og indeholdt klid, hvilket dyr ikke indtager.
Der var med andre ord tale om menneskeafføring og de formodentlig dertilhørende klude fra et lokum.

59 Andersen 2009, s. 98f.
60 Hælflikker er de lag af læder, som har siddet i bunden af hælen og beskyttet trækernen mod slitage.
61 Ringgaard 2010.
62 Makrofossilanalyse er en analyse af rester af større plantedele, fx frø, blade og stængler.
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Personligt affald i form af latrin var også en del af lossepladsens indhold. De
arkæologiske udgravninger, især i de mest fugtige lossepladsområder, bringer en
særdeles kraftig stank af rådne æg for dagen, når affaldslagene blotlægges. Det
velbevarede organiske materiale lugter stadig den dag i dag, når materialet får lov
at ilte rigtig for første gang i 300 år. Den kraftige lugt skyldes dels det komposterende, organiske husholdningsaffald og dels indholdet af latrin. Naturvidenskabelige analyser af jordprøver fra udgravningen af lossepladsen under Esplanaden
50 viste et højt indhold af fækalier fra både mennesker og dyr.63 De botaniske
makrofossilanalyser kan således vise, at det tiltænkte formål med denne losseplads som værende deponi for husholdningsaffald og gadeopfej måske mere var
teori end praksis.
Det var ellers hensigten fra bystyret, at latrinen fra mennesker i 1700-tallet
skulle ende i de dertil indrettede latringruber eller latrinkasser i de københavnske baggårde. Når gruberne var fyldt op, dækkede man dem til og gravede nye,
men de mere velbemidlede kunne også betale sig til løsningen, hvor natmanden
kom og tømte latringruben og kørte latrinen på latrinkulen på Christianshavn,
som var i funktion fra 1668 til 1779.64 Alligevel viste udgravningerne, at latrinaffald endte på lossepladsen i Frederiksstaden, selvom denne ikke skulle være
modtager af sådant affald.
Det er også interessant at se på, hvad der ikke endte på lossepladsen. Eksempelvis fandtes ingen møbler. Størrelserne på de fundne stykker af træ fra lossepladsen er da heller ikke større end hælen på en sko. Det må betyde, at møbler
blev recirkuleret, og slutteligt brugte man så godt som alt, hvad der skulle kasseres af træ til brændsel, således at disse genstande bogstavelig talt er gået op i røg.
Intet papir fandtes blandt lossepladsens affald, selvom bogbind af læder og
træ var bevaret. Det kan skyldes ringe vilkår for bevaring, men kan også være
udtryk for, at papiret er blevet genbrugt og til sidst endt som brændsel på samme
måde som træet. Ydermere fandtes kun få genstande af metal, trods afsøgning
med metaldetektor, da man også må have genbrugt metal i vid udstrækning. Byggeaffald i form af teglsten ses kun i meget begrænsede mængder, idet man også
her må have genbrugt stenene som materiale i nybyggeri. Eksempelvis er der ikke
noget fundmæssigt, der tyder på, at lossepladsen under Frederiksstaden blev deponi for genbrugeligt byggemateriale efter den omfattende bybrand i 1728.
Der ses således i fundene et højt niveau af genbrug i 1700-tallet, inden genstanden blev til endeligt affald, både som genbrug af den enkelte genstand ved
reparation og modificering og som genanvendelse af materiale, såsom tekstil til
papirproduktion, omsmeltning af metal, træ til brænde med videre. Forurening
som begreb kendtes ikke i 1700-tallet, men som følge af lossepladsen som en væ-

63 Moltsen 2008.
64 Hilden 1973, s. 14.
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sentlig del af affaldskulturen i enevældens København er grundvandet og havet,
blevet forurenet med fækalier, bly og rester fra garveri, farverihåndværk m.v.65

Lossepladsens udseende
Ud over den mulige afbildning på Geddes kort over Frederiksstaden fra ca. 1730
findes der tilsyneladende ikke en eneste illustration af lossepladsen under Frederiksstaden fra funktionsperioden. Der skulle ellers synes at være rig lejlighed
til at vise affaldet på de mange malerier, kobberstik og tegninger af området og de
bygningsværker fra 1600- og 1700-tallet, hvor lossepladsen var nærmeste nabo,
men affaldet er ikke afbilledet. Der vises derimod et anonymiseret, stiliseret baggrundssceneri i form af et fladt, tomt landskab undertiden dekoreret med enkelte
træer og anden beplantning samt møller, skibe og huse, som ofte er placeret noget
kreativt i forhold til motivets perspektiv og orientering.
Fra midten af 1700-tallet findes adskillige malerier og tegninger af Frederiksstaden som en slags registrering og fremvisning af den nye, interessevækkende
bydel. Afbildningerne fra perioden skildrer Nykøbenhavn som en ren, nærmest
steril, bydel i fuld overensstemmelse med skabernes formål. Fine brolægninger,
lige gader, ensartede huse med uniform arkitektur, træer plantet i lige rækker, og
intet affald på gaderne. Den del af lossepladsen, der var tilbage, mens Frederiksstaden blev opbygget oven på og ved siden af den, blev ikke foreviget i tidens
afbildninger.
Dog findes der et sjældent indblik i en del af skabelsesprocessen af Frederiksstaden, i form af tegninger udført af en søkadet-elev fra kadetakademiet.66
Han har i tegnetimen fastholdt et af de få indtryk, man har bevaret fra opførelsen af Amalienborgpalæerne tidligt i 1750’erne, hvor man samtidig får et indtryk
af det knap så indbydende fundament til byggepladsen her. Amalienborg bliver
bygget på den nedlagte eksercerplads’ område, og byggegrunden fremstår som et
ujævnt, mudret morads, der må have været et udfordrende fundament for byggeprocessen. At dette sjældne indblik har netop denne afsender, en privatpersons
personlige skildring af en detalje fra et område, giver god mening, da kadettens
øvelsesskitser ikke havde til formål at blive masseproduceret eller vist offentlig.
Det er således kun i den personlige og sjældent bevarede afbildning, at det mere
virkelighedstro om end uskønne af området kommer frem.

65 Panduro og Thorsen 2000, s. 55.
66 Faber 1989, s. 297ff.
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Foto af grøft fra prøveudgravning på grunden
Esplanaden 50. De øverste
30 cm består af moderne
stabilgruslag og direkte
derunder tre meter affald fra
enevælden. Bemærk vandet i
bunden af grøften. Det lave
vandniveau skyldes grundvandssænkninger i moderne
tid. Under enevælden har
niveauet været væsentlig højere. Foto: Lene Høst-Madsen, Københavns Museum.

Ved gennemgang af de arkæologiske udgravninger, der er foretaget i Frederiksstaden, optræder meget forskellige oplysninger om affaldets mængde og tilstand
alt afhængig af lokaliteten. Under Esplanaden 50 er affaldslagene hele tre meter
tykke, mens den vestlige halvdel af Amalienborgpalæerne og slotspladsen har en
tykkelse på affaldet på blot ca. 20 cm. Affaldet har udjævnet naturlige fordybninger i landskabet inde på land, mens opfyldninger ved kysten har presset vandet
væk og dannet nyt land. De områder af lossepladsen, som var opfyldt langs med
og ud i vandet, var tykke og fugtige, mens områderne inde i landet var tynde og
mere tørre. Ud fra arkæologiske iagttagelser kan der identificeres et nord-sydgående skel midt gennem Amalienborg Slotsplads. Øst for slotspladsen er lagene
tykke og fugtige, mens de vest for slotspladsen er mere sporadiske, smalle og
tørre.
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I de skriftlige kilder kan man finde sporadiske oplysninger, som kan bidrage
til, hvordan lossepladsen så ud. Tilsyneladende har de enkelte lossepladsområder været markeret med pæle, der har angivet, hvor affaldet måtte læsses af
henne, som det eksempelvis blev beskrevet af politimester Johan Bertram Ernst
i år 1714, som også er citeret tidligere i artiklen: ”…, tilholdes at udføre deris
møg eller andet, som kand tiene til opfyldning, til forskrevne elleve pladtzer og
henlegge det, hvor det ved de opstukne pæle og arme vorder anviist,…”.67 Der
findes også oplysninger, som beskriver adgangs- og aflæsningsforholdene, såsom
at vognene ikke kunne komme frem for skidt, og at arealerne var så sumpede, at
vognmændenes heste sank i til bugen – flere heste omkom endda.68 Man må derfor gå ud fra, at konsistensen af affaldet har været en blød og eftergivelig masse,
når der ikke var hård frost. Der bliver i skriftlige kilder nævnt køreramper for
netop at kompensere for den bløde masse, for at forhindre mennesker og dyr i at
synke i den kviksandslignende masse.69 En sådan kørerampe blev fundet ved det
arkæologiske tilsyn på Esplanaden 50,70 og der er tale om en stor tømmerflådelignende konstruktion af planker og stolper, som har fungeret som bro oven på
affaldet. Oven på rampen fandtes også affald, hvilket måske er affald, der er faldet af hestevognene, når man tømte vognen. Man har ikke været omhyggelig ved
aflæsning af affaldet, og rampen selv endte da også med at blive til affald som en
integreret del af lossepladsen, idet de deponerede læs af affald til sidst har usynliggjort rampen. Vi må også formode, at rampen til en vis grad selv er sunket lidt
ned i det svampede dynd i takt med det organiske affalds gradvise kompostering
og vægten fra oven. At flytte denne overdængede rampe, hvis der har været brug
for den andetsteds, har man givetvis ikke gjort. Det har efter al sandsynlighed
været lettere at bygge en ny.
Som bydelsfundament har denne eftergivelige masse af affald også sat sine
spor i nutidens gadebillede i Frederiksstaden. Adskillige bygninger i Frederiksstaden har siden 1960’erne gennemgået renoveringer af fundamenter, mure og
vægge pga. alvorlige sætningsskader.71 Det skyldes primært grundvandssænkninger, fordi affaldslagene kollapser i takt med komposteringen af det organiske
materiale, hvilket sker, og sker hurtigt, når det organiske affald og de træpæle,
som bygningerne tit er funderet med, får tilsat oxygen, hvilket vandet har skånet
dem for.72 Det er blevet klart for myndigheder og rådgivende ingeniører, at de
gamle funderinger er følsomme over for ændringer i miljøet. Grundvandsstanden
67 Nielsen 1872, nr. 535.
68 Nielsen 1892, s. 331 og s. 335.
69 Nielsen 1872, nr. 535 og nr. 704.
70 Journalnummer KBM 2909 ved Københavns Museum.
71 Larsen & Brendstrup 2002, s. 193.
72 Marstein & Paludan-Müller et al. 2006, s. 58; Larsen & Brendstrup 2002, s. 193ff. Når organiske lag er
vandholdige, så skånes det for ilt og den dermed følgende nedbrydning. Vand og kølig temperatur bevarer
det organiske materiale.
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Kørerampe af bjælker og planker under udgravning på Esplanaden 50. Foto: Vivi Lena Andersen, Københavns Museum.

er en af de miljøfaktorer, der påvirkes af nutidig byudvikling, men også vibrationer i jorden forårsaget af moderne trafik. Fundamentets stenpakninger rystes
eller skrider ud til siderne, hvis fundamentet har sætningsgivende jord op langs
siderne – eksempelvis i form af affaldslag.73 En stor del af byens fundamenter er
sat på eller gravet ned i sætningsgivende underlag. Lossepladsen som fundament
har været stærkt sætningsgivende, hvilket betyder, at de involverede bygninger
i de første 10-20 år af deres levetid satte sig med betydelige sætningsskader.74
Vi må derfor formode, at Frederiksstadens beboere allerede i sidste halvdel af
1700-tallet oplevede en vis bevægelighed i de nyopførte palæer.

En ny affaldskultur – behov og materialisering
Med enevælden ændredes Københavns affaldskultur sig kraftigt. Men enevældens system med afhentning af affaldet, så det ikke blev deponeret rundt omkring
i byen eller på folks egne matrikler, var en udfordrende og langvarig proces at
forankre. Folk ændrede ikke adfærd fra den ene dag til den anden. Affald fra
1700-tallet findes jævnligt ved udgravninger af datidens gårde og gader i centrum
af byen, og latrinaffald endte på lossepladsen, selvom denne ikke skulle være

73 Larsen & Brendstrup 2002, s. 197.
74 Ibid.
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modtager af sådant affald. Lossepladsen var, ifølge planen og de skriftlige kilder, tiltænkt et afgrænset formål som deponi for husholdningsaffald og gadeopfej,
men de arkæologiske fund viser, at dette ikke blev fulgt i praksis, da også latrin
fra mennesker blev sendt til byens losseplads.
Selvom formålet var at få affaldet væk fra byens gader, torve, voldgrav og beboelse, forblev affaldet inden for byens mure til brug i den fysiske udvikling af
byen, som voksede ud i vandet. Vandets dybde er blevet udnyttet til fulde og
har skjult en del af affaldet af vejen samt dannet nyt land. Folk boede, levede og
færdedes tæt på de områder, hvor der samtidig har været transport, aflæsning og
deponi af affald. Forurening som begreb kendtes ikke i 1700-tallet, men som følge
af lossepladsen, som en væsentlig del af affaldskulturen i enevældens København, er grundvandet og havet blevet forurenet. Det er en problematik, som man
også globalt set stadig kæmper med i dag på trods af væsentlig bedre indsigt i de
miljømæssige konsekvenser.
Datidens genbrugspraksis viser tydeligt, at genbrug af genstande og genanvendelse af materialer forud for endelig kassering ikke er en praksis, som den moderne tids samfund har opfundet, men derimod et meget almindeligt fænomen i
enevældens København.75 Fundene konstaterer genbrug i stor stil og understøtter
konkret øvrige kilders udsagn om en hyppig genbrugspraksis forud for kassering.
Hvad angår lossepladsens udseende, så viste de kilder, som man umiddelbart
formoder, skulle være de mest oplagte til at tegne et fysisk billede af en urban lokalitet, det værende kartografien og billedkunsten, sig ikke at være egnede i dette
tilfælde. I dette ligger et mentalitetshistorisk aspekt, hvor man enten ikke ville
skildre det eller slet ikke tænkte på at skildre det. Det kunne ved anden lejlighed
være interessant at se nærmere på de elementer i byrummet, som ikke har efterladt sig visuelle spor i kartografien og billedkunsten samt den bagvedliggende
mentalitetshistorie.
Arkæologien og de skriftlige kilder kan sammen beskrive lossepladsen som
værende meget varieret i omfang (fra ca. 20 cm til 3 meter i tykkelse), uskarp i
afgrænsning ind mod land, men skarpt afgrænset mod kysten (hvor bolværker
dannede væg for affaldet), sumpet med kritisable adgangs- og aflæsningsforhold
(som ramper af træ skulle kompensere for) og med det væsentlige formål at opfylde naturlige huller og udjævne terrænet, så en ny bydel sidenhen kunne rejse
sig. En bydel, hvis bygninger formentlig allerede få årtier efter opførelse, såvel
som i dag, måtte bøde for det organiske og bevægelige fundament af affald i form
af sætningsrevner.
Behovet for et centralt styret system for bortskaffelse af affald er ikke et nyt
fænomen, og lossepladsen under Frederiksstaden, som her er i fokus, har angive-

75 Wolfram 2003.
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ligt ifølge de historiske kilder og arkæologien haft sin begyndelse i sidste halvdel
af 1600-tallet.
De forskellige kilder har alle sine styrker, forskelle, variationer og svagheder.
Dette gælder også for spørgsmålet om, hvornår behovet for lossepladsen under
Frederiksstaden opstod og den dertilhørende funktionsperiode. Eksempelvis viser Geddes kort fra 1761, at et område blev brugt som Botanisk Have, mens de
arkæologiske fund og deres datering viser, at området stadig aktivt blev benyttet
som losseplads på samme tidspunkt. Arkæologien og garbologien har med andre
ord bidraget med noget, vi ikke kunne vide i forvejen.
Så længe mennesker lever i små grupper og med levevis som nomader, er affald forholdsvist uproblematisk, og generne er begrænsede. Udviklingen inden
for bofasthed, det nye system af matrikuleringer, specialiserede byerhverv og
koncentrationen af tusindvis af mennesker inden for samme byrum førte til en
proportionel stigning i affaldsmængden inden for et geografisk, begrænset område med dertilhørende gener, sygdomsfrygt og vanskeliggørelse af hensyn til hverandre til følge. Styret måtte skride til handling og udnytte de neutrale, urbane
rum til deponi for stadens urenlighed. Et element af den københavnske løsning
på dette affaldsproblem materialiserede sig i form af den nu identificerede losseplads under det nuværende Frederiksstaden.
Med denne undersøgelse er fokus for en stund flyttet fra det kendte til det
skjulte, og dette kan nuancere et områdes historie og måske bidrage til nye vinkler og tilgange i måden at tolke aspekter af denne historie på. Dette ansporer tværfaglige projekter med forskere, som med hver deres ekspertise behørigt kan behandle og studere de respektive kilder og give flere facetter til affaldsstudier samt
yderligere indsigt i en fundamental, men ofte negligeret, urban lokalitet, som en
losseplads er. En losseplads er ikke blot en endestation for uønskede objekter,
men den er også en social afspejling af det samfund, som har produceret den. I
lossepladsen er alle samfundslag ofte repræsenteret. Lige så adskilte disse mennesker kunne være i det levede liv, opdelt af sociale skel såvel som matrikulære
skel, lige så sammenfiltrede kunne deres efterladenskaber være i affaldets efterliv
på lossepladsen, hvor alle disse mange objekter blev til én samlet masse og til én
betegnelse: Affald. Studier af affaldet med et socialt perspektiv vil således være
et vedkommende bidrag til den ellers kendte historie om enevældens samfund.
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The uncleanliness of landfill culture in 18th-century Copenhagen
After the discovery of an 18th-century landfill that contained a diversity of wellpreserved objects discarded by Copenhageners, about 30 archaeological surveys
have since been conducted at a site in the north-central part of the city. This coastal district, called Frederiksstaden, is now known for its prominent mansions
and the home of the Danish royal family, but its function as a landfill is rarely
mentioned as a phenomenon in stories about the area. From studying the excavated items, this article seeks to explore how they reflect the trash culture during
Copenhagen’s Age of Absolutism, as well as to describe the landfill’s appearance
and when the need for it arose.
Using the archaeological source material as a base, the study also examined
geotechnical, written, cartographic, iconographic and natural-scientific sources
in order to achieve a more nuanced understanding of the landfill and to reflect
on how the different sources relate to each other. This article argues that getting
citizens to adapt to the new system of trash management was a long and challenging process; e.g., according to written sources, the landfill was only supposed to receive household garbage and sweepings from the city’s streets, but the
archaeological evidence shows that human waste from latrines was also disposed
of there. Other trash items found in the landfill exhibit signs of extensive reuse
before having been discarded, which supports statements from other sources.
The most obvious sources for information about the appearance of the landfill
– specifically, 18th-century cartography and art – proved not to be worthwhile.
Instead, archaeological evidence and written sources provided a better image of
the swampy conditions that caused the terrain to even out over time – a process
that began in this area during the second half of the 17th century. The need for
a centrally-controlled framework to manage garbage seems to be connected to
the development of a permanent settlement, the new system of matriculation, an
emphasis on ownership and overall population growth, which included the fear
and nuisance of disease. This resulted in using a coastal area as a landfill – an
area where aristocratic mansions were also built during Copenhagen’s Age of
Absolutism.
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Fix & færdig
om kanyleaffald på Vesterbro
Som så meget andet er Vesterbros brugte kanyler mere, end de umiddelbart ser
ud til at være. De blodige nåle gennemborer en række sociale og fysiske rum, fra
stofmisbrugerne på gaden og på de forskellige væresteder over aktivisterne hos
Brugerforeningens Sprøjtepatrulje til byens renovationsmedarbejdere, børnefamilierne på Vesterbro og politikerne på Rådhuset og på Christiansborg. Alle må
de forholde sig til denne lillebitte, spidse genstand. For hver ny vinkel, vi anlægger på kanylen, kan vi opdage mere om den og om de rum, den optræder i. Men
er vinkler nu også et dækkende billede? Er det med andre ord overhovedet de
samme kanyler, der tales om fra disse forskellige perspektiver? Kunne det tænkes, at det ikke kun er kanylernes rolle eller betydning, som ændres fra kontekst
til kontekst, men at selve det, vi forstår som kanyler, også er afhængigt af hvilken
kontekst og praksis, de indgår i?

M

ed denne artikel vil jeg præsentere nogle greb, som er udviklet i forbindelse med nyere materialitetsstudier, og derved vise, hvordan vi kan komme
nærmere en forståelse af, hvad der foregår i den verden, vi lever i. Dette vil jeg
gøre ved at bringe nogle af disse teorier til anvendelse i en analyse af brugte kanyler, som er smidt eller efterladt på gaden i det københavnske kvarter Vesterbro.
En undersøgelse af den henkastede kanyles mange roller og ontologiske
aspekter kan ikke kun blotlægge vores forhold til selve kanylen, men måske også
fortælle os noget om de mennesker, som har brugt dem, altså stofmisbrugerne,
og samfundets forhold til dem og til stofmisbrug i det hele taget. Fokus er her
udelukkende på kanyler relateret til intravenøst stofmisbrug, henkastet i det of106
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fentlige rum. Denne meget specifikke type affald omfatter altså hverken de kanyler, som bliver afhændet i kanyleboksene, eller hospitalsaffald, diabetikeres
insulinsprøjter eller lignende. I denne sammenhæng anvendes almindeligvis
begrebet sprøjteaffald, der foruden selve kanylen og sprøjten dækker over en
mængde andre genstande. Små plast-ampuller med desinficeret vand, papirbreve
med citronsyre, poser med natriumbikarbonat, plastemballage, vat-kugler, små
kogekar, metalriste og andre ting, der samlet kan beskrives som stofmisbrugets
parafernalia. Omend jeg primært fokuserer på kanylerne, vil jeg også beskæftige
mig med denne bredere kategori. Jeg anvender her betegnelserne stofmisbrug og
stofmisbruger. Jeg har valgt disse ord frem for de mere værdineutrale stofbrug og
stofbruger for at understrege, at denne analyses fokus er på det ikke-velfungerende stofbrug: misbruget. Misbrug er blevet defineret som ”et forbrug, der går ud
over helbred og relationer”.1

Materialitetsstudier
I samfundsvidenskaben har vi, i kraft af den sproglige vendings succes gennem
1980’erne og 1990’erne, været vant til at tænke, at genstande kun kan fortælle os
noget om verden, hvis vi på en eller anden måde kan afdække, hvad de betyder.
Vi undersøger altså som regel de måder, der bliver talt om genstandene på, og ser
på, hvad de symboliserer for forskellige aktører. Den fremgangsmåde fortæller os
meget lidt om selve genstanden, omend naturligvis en hel masse om de mennesker, der forholder sig til den. Genstanden optræder faktisk slet ikke i denne type
analyse som andet end en spejling eller refleksion hos de menneskelige subjekter.
Man kan sige, at vi, i stedet for at forholde os til selve genstanden, udelukkende
forholder os til en forholden sig til genstanden. Det kan være både interessant og
oplysende, men der findes jo også andre måder at betragte og forstå det mylder
af genstande, vi omgiver os med. De indbyggede begrænsninger i sprogligt funderede tilgange, som for eksempel semiotiske og dekonstruktivistiske metoder,
har at gøre med den passivitet, der bliver pålagt genstande og det materielle i
det hele taget. Hvis vi kun ser på betydning, som i sagens natur er noget udefrakommende og pålagt, træder genstanden selv i baggrunden. Vi går på den måde
glip af en type viden om det materielle som netop noget materielt, fordi vi kun
stiller spørgsmål til det materielle som sprog og betydning.2 Det kan måske virke
usædvanligt eller ligefrem paradoksalt at søge viden om sociale forhold gennem
de fysiske genstande, vi omgiver os med, men det afhænger naturligvis helt af,
hvordan man behandler disse genstande.

1

Kronbæk m.fl. 2010, s. 12. Om sprogbrug i denne forbindelse se May 2005, s. 48-49 og Allouche 1999.

2

Se fx Damsholt m.fl. 2009; Latour 2004.
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Når vi bevæger os væk fra socialkonstruktivismen og diskursanalysen og de
øvrige sprogligt funderede analysemodeller, der har præget samfundsvidenskaberne på godt og ondt siden 1970’erne, sker det først og fremmest på baggrund
af en anerkendelse af, at verden ikke udelukkende har en betydning, men også
en egentlig væren, et ontologisk aspekt, som det ikke er lykkedes den sproglige
vendings modeller at undersøge eller begribe. Vil vi arbejde med ontologien må
vi i stedet vende os mod genstandenes fysikalitet og spørge dem, ikke hvad de
kvintessentielt er eller hvad de betyder, men hvad de gør. I denne optik er al
væren handling og alting, det være sig genstande, begreber eller mennesker, defineres frem for alt ud fra, hvad de gør.3 Det handler altså om praksis snarere end
betydning.

Objektifikationsprocesser, cyborgs og praksiologi
Daniel Miller er blandt de teoretikere, som advokerer for, at vi som samfundsforskere bør tage vores forhold til genstande op til revision. Han argumenterer for, at
det funktionalistiske eller semiotiske bliks fokus på betydning er blindt for alle
de andre ting, genstande også er og gør. Som det fundamentalt materielle væsen,
mennesket er, kan det slet ikke forstås uden at beskæftige sig med genstande og
materialitet, hævder han. Han udstikker en ”[...] challenge to our common-sense
opposition between the person and the thing, the animate and the inanimate, the
subject and the object”.4
Miller skriver om noget, han kalder objektifikationsprocesser.5 Hermed skal
forstås de processer, hvori vi skaber os selv, forstået som vores identiteter, gennem interaktion med den materielle verden, som omgiver os. Processen er dialektisk, og genstandene er altså ikke statiske, men ændres i lige så høj grad som
mennesket selv gør det.
Som så meget andet, er identiteten som stofmisbruger i høj grad defineret af
forhold til genstande. Uden den praksis, stofferne og kanylerne muliggør, er identiteten som stofmisbruger simpelthen utænkelig. Endda negationen af stofbrugeridentiteten, nemlig identiteten som stoffri, er baseret på genstande, omend som
fravær. Med andre ord er identitet kun mulig i kraft af praksis, og praksis er kun
mulig i kraft af genstande. På samme måde som identiteten som traditionel indisk kvinde kun kan realiseres ved hjælp af sarien og de bevægelsesmønstre, den
tillader og muliggør6, er identiteten som intravenøs stofmisbruger umulig uden
3

Se fx Damsholt m.fl. 2009.

4

Miller 2010, s. 5.

5

Miller kaldte det objectification. Jeg benytter mig af den danske oversættelse hos Damsholt m.fl 2009, s.
18.

6

Jf. Miller 2010, kap. 1; Banerjee og Miller 2003.
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kanylen. Et lignende eksempel kan findes hos Adam Reed, der beskriver hvordan
cigaretter, smuk, er den underliggende præmis for opretholdelsen af det sociale
liv blandt indsatte i et papua ny guineansk fængsel. ”Rather than imagining that
they infuse cigarettes with meaning, prisoners insist that cigarettes give their
lives significance.“7
Sarien, cigaretterne og kanylerne er alle sammen eksempler på, hvordan objektifikationsprocesser fungerer i praksis. Genstande og personlige identiteter
opstår og ændres i hinandens spejlbilleder. For kanylens vedkommende er dette
nok mest oplagt i selve fixesituationen, hvor kanylen er på sit zenit, så at sige, og
faktisk skaber en stofmisbruger ud af en person med en kanyle. Ved at betragte
fixet på denne måde ophæves dikotomien mellem subjekt og objekt, mellem stofmisbruger og kanyle, og de smelter sammen i en fælles væren og handlen, som
de i fællesskab er ansvarlige for. Fixets korte varighed og i det hele taget flygtige
natur understreger desuden, at objektifikationsprocesser både er rumligt og tidsligt situerede – de er jo netop processer, og dermed ikke-statiske.
Nu fokuserer denne artikel på kanylen som affald, men jeg vil alligevel nævne
det interessante forhold, som eksisterer mellem stofmisbrugeren og selve stoffet,
heroinen eller kokainen. Tilsammen danner de en slags hybrid, en sammenfiltring eller, for at understrege det processuelle, måske snarere en osmose, hvor det
er umuligt at sige, hvor den ene begynder og den anden hører op. Haraway, der
er meget interesseret i netop hybrider, ville kalde denne sammenblanding, for en
cyborg, hinsides skellet mellem menneske og genstand, natur og kultur, begge
dele på samme tid, og umuligt at skille ad i separate enheder.8 Denne sammenfiltring mellem stofmisbruger og stof kan gøres endnu tydeligere, hvis man sammenligner den samme stofmisbruger på to forskellige stoffer, heroin og kokain.
En stofmisbruger på heroin er skæv, rolig og afslappet, mens en stofmisbruger på
kokain er speedet, fuld af energi og opsøgende, grænsende til det aggressive. De
to typer rus-adfærd er kun mulige i kraft af stofferne. Rusadfærd er ikke noget
hverken stofferne eller stofmisbrugeren kan gøre eller være alene, den opstår først
i sammenfiltringen, i det komplekse møde mellem kanyle, krop og kemikalie.
Således griber genstande dybt ind i vores liv og kroppe og bliver en del af os,
ligesom vi bliver en del af dem, som cyborgs.
Jeg foretrækker her at beholde fokus på hybriditeten og det processuelle, sammensmeltningen af stofmisbruger, stof og kanyle, og vil derfor vende mig mod
Annemarie Mol, når hun præsenterer sine tanker om det multiple objekt i bogen
The Body Multiple.9 Hendes udgangspunkt er, at alle ting, og herunder regnes
altså både fysiske genstande og mere abstrakte ikke-håndgribelige fænomener,
gøres på forskellig vis, afhængig af tid, sted, og hvem de interagerer med. På
7

Reed 2007, s. 42.

8

Haraway 2007; Haraway 1991.

9

Mol 2002.
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denne måde kan de siges at være multiple eller flerstrengede. Genstandenes multiplicitet er ikke det samme, som at de er flertydige. Det handler netop ikke om at
beskrive relationer – hvad der jo netop grundlæggende lader objektet være uantastet – men skal derimod forstås helt bogstaveligt: enhver genstand er flere ting.
Mol anvender selv åreforkalkning som eksempel, og viser, hvordan det i forskellige kontekster er forskellige ting – fra en fortykkelse af venevæggen, der kun
kan ses under mikroskop, til en stikkende smerte i læggen hos patienten eller
en bestemt grafisk fremstilling på skærmen af et dopplerundersøgelses-apparat.
Alle disse ting er mere end symboler eller tegn på åreforkalkning, de er åreforkalkning, men hver især giver de udelukkende mening på bestemte steder, til bestemte tider og for bestemte mennesker. Med udgangspunkt i det multiple objekt
formulerer Mol sin arbejdsmetode, praksiografi. Den grundlæggende tanke er den
nu efterhånden velkendte, at enhver genstand er, hvad den gør, og vi derfor må
beskæftige os med en genstands handlinger, for at kunne forstå den. En genstands
praksis bliver altså nøglen til at forstå, hvad den er. Hvilke konsekvenser dette
har for vores blik på kanylen, vil vi vende tilbage til.

Stofmisbrug på Vesterbro
Før vi går videre, må det være på sin plads at introducere felten, det fysiske og
sociale rum, hvori disse henkastede kanyler optræder: Indre Vesterbro. På dette
område, der ikke er større end omtrent en kvadratkilometer, har Danmarks største
stofscene haft hjemme i mere end 40 år. Byfornyelsen på Nørrebro i 1970’erne
og Christianias ’narkoblokade’ i 1979 koncentrerede det københavnske stofsalg,
og dermed i høj grad også stofindtag, på en håndfuld gader omkring Hovedbanegården. Det er en typisk placering for denne type forretning, idet det er muligt at
komme til og fra stedet hurtigt og forholdsvist anonymt.
I dag er stofsalget samlet på et endnu mindre område, end det var tidligere. Miljøet findes i dag primært på Istedgade, Reventlowsgade, Lille Istedgade
og Halmtorvet, mens det i de seneste år i det store hele har forladt sidegaderne
mellem Istedgade og Vesterbrogade.10 Denne koncentration har gjort stofscenen
meget mere synlig end den før har været. En medvirkende faktor til den øgede
synlighed er desuden, at mange misbrugeres foretrukne stof gennem de sidste 5-7
år er skiftet fra at være heroin til at være kokain. Det er altså, som vi så med Haraways cyborgs, ganske andre stofmisbrugere, vi taler om – speedede og hektiske,
snarere end skæve og trætte.
På trods af denne øgede synlighed skønnes det dog, at stofmisbrugsmiljøet i
København i længere tid har været forholdsvist stabilt i både omfang og størrelse.
10 Olsen m.fl. 2010, s. 40.
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I 1979 lavede Christiania
Narkoblokaden, som ret effektivt fik renset fristaden for
hårde stoffer. I forbindelse
med blokaden udgav man i
1980 LPen ”Fix og færdig –
rock mod junk” med sange
om livet som stofmisbruger,
bl.a. Tom Lundéns ”Junkies
for Herren” og Leif Sylvester
Petersens ”Midnats Mama”.
Billedet fra pladens cover
blev malet på en mur på
Christiania. Foto: Københavns Museum.

Den virkelig ’hårde kerne’ af misbrugere tæller omkring 200 personer, men det
anslås at mellem 1000-2000 forskellige stofbrugere og -misbrugere kommer på
Vesterbro hver måned.11
Udover stofsælgerne, kaldet dealere, og stofmisbrugerne selv, er der en lang
række offentlige og frivillige hjælpetiltag på Vesterbro – i vinteren 2010/11 var
der 42 forskellige tiltag, omfattende alt fra væresteder, sundhedsrum, suppekøkkener, retshjælp og forskelligt kirkeligt arbejde. Deres tilstedeværelse både fysisk
på gadeplan og væresteder samt i debatten præger naturligvis stofscenen i høj
grad.
De fleste stofmisbrugere lever et overordentligt hårdt liv. En del af problemerne er direkte konsekvenser af stofmisbruget. Foruden de mange forskelligartede
følgesygdomme er hepatitis C og B, HIV og andre blodbårne sygdomme direkte
relateret til de ofte uhygiejniske forhold og til genbrug af sprøjter. Fordi det er dyrt
at finansiere et misbrug, lykkes det sjældent stofmisbrugere at prioritere at have
råd til ting som tandlægebesøg og en varieret kost, hvilket medfører yderligere
sundhedsmæssige konsekvenser. Mange stofmisbrugere er desuden hjemløse, og
de færreste har kontakt til familie eller er på anden måde del af et velfungerende
11 Ibid.
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socialt netværk. Stort set alle intravenøse stofmisbrugere er vokset op på bunden
af den sociale rangstige, meget ofte med forældre, der selv var misbrugere. Som
Jöhncke skriver: ”Misbrugere kan komme fra alle samfundslag – men det gør de
ikke.”12
Andre problemer går måske forud for misbruget, og kan være en forklarende
faktor for det. Af praktiske årsager kan det kun lade sig gøre at sige noget om
de stofmisbrugere, som har søgt behandling. Disse tal er alarmerende. Omtrent
10 % af behandlede stofmisbrugere har en psykotisk lidelse, som for eksempel
skizofreni, og i alt har mellem 60 og 70 % af stofmisbrugere i behandling en psykisk lidelse af en eller anden form, såsom adfærds- og personlighedsforstyrrelser,
ADHD, angst og depressioner.13 Alle disse ting medvirker til de omtrent 250 årlige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark14 og til at gennemsnitsalderen ved
død for en dansk stofmisbruger er blot 39 år.15

Fixet
Ethvert misbrug er forskelligt, og man kan derfor ikke sige, hvor ofte en typisk
stofmisbruger fixer, altså indtager stof intravenøst, men for kokainmisbrugere kan
der periodevis være tale om helt op til 30 gange i døgnet.16 For hvert fix har
man, foruden selve stoffet, brug for en mængde forskellige genstande. Disse genstande kaldes samlet for værktøj. Alt efter præferencer, nødvendighed og stoffets
art sammensættes værktøjet enten stykke for stykke eller modtages gratis på et af
de adskillige steder, som tilbyder dette. Brugerforeningen er et af de steder, som
uddeler værktøj. De beskriver sig selv som
En interesseorganisation, der varetager stofbrugernes sociale og samfundsmæssige forhold. Endvidere yder Brugerforeningen rådgivning til beboere, viceværter,
gårdmænd, forretninger, håndværkere og andre der færdes i kvarterer med problemer med narkoaffald.17

12 Jöhncke 2010, s. 6.
13 Brünes og Kappel 2009, s. 53.
14 Ifølge Politiets narkotikastatistik http://www.politi.dk/da/servicemenu/statistik/Narkotikastatistik/
(31.05.2011)
15 Ege 2009, s. 541. Tallet er fra 2007.
16 Olsen m.fl. 2010, 42.
17 Fra Brugerforeningens hjemmeside, http://brugerforeningen.dk (31.05.2011)
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Brugerforeningen pakker og uddeler tusindvis af pakker med værktøj hvert år.18
I foreningens ”standard-pakke” til intravenøs stofindtagelse findes: et lille plastbæger til at blande stoffet i, en ampul med desinficeret vand (til at slæmme hvid
heroin op i), en kugle vat (til filtrering af stoffet for urenheder), en desinficerende
alkoholvædet serviet til rensning af huden, en engangssprøjte og en engangskanyle. Andre ting, fx den citronsyre, der anvendes til at blande den brune heroin,
må skaffes andre steder.
Når stoffet er indkøbt, og man har skaffet sig det nødvendige værktøj, står
man som stofmisbruger overfor den ret vanskelige opgave at finde et sted at tage
sit stof i fred. Idet det først for nyligt er blevet lovligt at oprette og drive fixerum
i Danmark, og fixerum på tidspunktet for denne undersøgelse i praksis endnu
var forbudt i Danmark, har dette indtil for meget kort tid siden ikke været en
mulighed.19 Væresteder og lignende har typisk haft ret skrappe restriktioner for
stofindtag i deres lokaler, netop for at undgå at blive betragtet som operatør af et
ulovligt fixerum og dermed risikere at blive lukket. Har man ikke mulighed for at
gå hjem til sig selv, vil der altså typisk ikke være andre muligheder end at finde
sig et så uforstyrret hjørne som muligt et sted i en trappeopgang, kælderskakt eller baggård.
Det fysiske, offentlige uderum sætter nogle særlige betingelser for fixesituationen. Der kan være så mørkt, at man har vanskeligt ved at se, hvad man foretager
sig. Der kan være så koldt, at det er svært at finde en god vene, og stofmisbrugere
kan derfor let komme til at fejlfixe, altså injicere uden for venen, hvad der er både
farligt og smertefuldt – og ærgerligt for stofmisbrugeren, fordi det dyre stof på den
måde går til spilde. Det, at injektionen foregår på fortrapper eller i baggårde, gør
det også svært at holde værktøjet rent, hvilket øger risikoen for infektioner. Og
endelig kan den for stofmisbrugeren meget personlige og intime situation hvert
øjeblik afbrydes af forbipasserende, hvad der selvfølgelig opleves som både stressende og ubehageligt.
Det er forfærdeligt at stå der med bukserne nede om anklerne og bar røv i hed
kamp for at finde en eller anden åre der dur. Blodet sejler og det man frygter
allermest er bare, at der skulle komme nogle børn forbi og se én.20

18 Foruden hos Brugerforeningen selv på Blågårds Plads kan deres pakker med værktøj afhentes gratis hos
Mændenes Hjem, Herbergcenteret på Sundholmsvej, Kirkens Korshærs herberger, Reden og på Sønderbro,
Valby og Smallegades Apoteker.
19 Denne artikel er skrevet i maj 2011, altså før fixerum blev lovliggjort i Danmark. Der er sket meget på området siden, som det ikke har været muligt at behandle i artiklen. Den endelige redaktion på denne artikel
er afsluttet august 2012.
20 Stofmisbrugeren ”Signe 1966” i ”Stofbrugernes egne argumenter for fixerum” http://blog.fixerum.dk/
stofbrugernes-egne-argumenter-for-fixerum/ (31.05.2011).
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Når fixet er overstået og rusen indtruffet – eller abstinenserne i det mindste slået
ned – er det måske forståeligt, at stofmisbrugeren ikke har lyst til at dvæle, men
skynder sig væk. Hun ved jo godt, at hun er uønsket, og vil helst ikke opdages
og smides væk. Cyborgen, sammenfiltringen af stofmisbruger og stof, opfører sig
anderledes end stofmisbrugeren alene, og mere eller mindre uden at tænke over
det, efterlades det brugte værktøj, kanylerne og det øvrige sprøjteaffald, hvor det
ligger.

Stofmisbrugets topografi
Sprøjteaffaldet får sjældent lov til at blive liggende på gaden ret længe. Langt
det meste bliver samlet op af Brugerforeningens aktivister i Sprøjtepatruljen, af
Kanyledøgnvagten under Københavns Kommune eller af medarbejdere ved Park
og Vej eller Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Renhold. Der findes ikke
pålidelige tal for alle disse grupper, især forekommer Brugerforeningens tal mig
umiddelbart at være stærkt overdrevne. Man kan dog danne sig et billede af problemets omfang ved at se på Center for Renholds statistik over perioden 20062008, som viser, at der er blevet opsamlet knap 482 kg sprøjteaffald i perioden
– svarende til over 1200 kanyler om ugen, eller omtrent 178 styk om dagen.21
Hver eneste dag, undtaget juledag og nytårsdag, går Sprøjtepatruljens aktivister den samme tur gennem Vesterbros gader. En eftermiddag i marts følges
jeg med Tom på hans rute. Han er iklædt den gule jakke med Sprøjtepatruljens
navn og logo. I den ene hånd bærer han en firkantet hvid og lysegul plasticspand.
Spanden har et låg med en sliskeformet åbning, så der kan puttes affald ned i
spanden uden risiko for, at det falder ud igen. I den anden hånd har han en metalstang med en grab for enden, af den type, man sædvanligvis ser medarbejdere
i parker bruge til at samle skrald op med.
Vi går ned ad Istedgade. Her ser ud, som her plejer – eller gør her? Mens vi går,
ændres mit fokus, mit blik på byen, og jeg ser et nyt lag, en anden Istedgade, lige
nedenunder den, jeg kender. Det er en velkendt sag, at man mere eller mindre
ubevidst redigerer sit blik, så der er ting, man simpelthen ikke ser, selvom de er
lige foran næsen af en. Normalt går jeg ikke og kigger efter sprøjteaffald på gaden,
så det er temmelig overraskende for mig, at se de mængder, der faktisk findes, lige
her på fortovet. Overalt får jeg øje på det. Mellem brosten, langs husmure, midt
på vejen ligger kanyler, emballage fra citronsyre og sprøjter, foruden misbrugets
øvrige spor, som for eksempel de klæbrige, ildelugtende pletter på fortovet, som,
efter lugten og udseendet at dømme, består af blod, opkast, øl og urin. Undervejs

21 Center for Renhold 2009.
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Kanylerne kan findes næsten overalt: i lyskasser, langs husmure, mellem brostenene, midt på
gaden. Foto: Københavns Museum.

på vores tur ser jeg igen og igen disse ting, som jeg normalt bandlyser til mit bliks
periferi, hvor alt er uskarpt og udefineret.
Jeg har undret mig over, hvorfor brostenene her på Vesterbro så ofte er løse. Jeg
har læst en forklaring et sted, og spørger om det kan passe. Jo, svarer Tom, den er
god nok. De er løse, fordi dealerne gemmer stofferne nedenunder dem, så de ikke
risikerer at få dem konfiskeret, hvis de skulle blive visiteret af politiet. Selvfølgelig er det derfor. Jeg føler mig dum og naiv. Vi bevæger os ind i et overdækket
indhak i muren i en industribaggård ved Den hvide Kødby, som ser forladt og forfaldent ud. Her ligger to fladtrykte papkasser, et gråt spejdertæppe og en cykelelastik med en metalkrog i hver ende. Uden ærinde ville jeg slet ikke bevæge mig ind
i denne baggård, og hvis jeg overhovedet fik øje på denne ”rede”, der selvfølgelig
bliver brugt som et sted, hvor man kan fixe i læ og nogenlunde fred og ro, ville jeg
straks kigge væk, som havde jeg fået øje på noget, jeg ikke burde have set.
Det er en stærk oplevelse at se misbrugets elendighed i øjnene på denne måde.
Den by, jeg bor i, viser revner og sprækker, jeg normalt kan suse henover uden
overhovedet at opdage, men som nu, i dette tempo, truer med at få mig til at
snuble. Med dette blik følger nye prioriteringer, andre ting viser pludselig deres
relevans: Hvor er der bedst læ? Kan jeg være rimelig sikker på, at ingen kommer
forbi her? Kan man se mig fra vinduerne? Med hvert nyt stykke sprøjteaffald, Tom
putter i den efterhånden fyldte spand, ser jeg mere og mere af dette København,
jeg ikke kender.
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Denne eftermiddag var kanylerne for mig vidnesbyrd om en virkelighed, der
ikke sædvanligvis er min, men som præger Vesterbro og har gjort det i mange
år. De stofmisbrugere og dealere, vi traf undervejs, og som enten hilste eller lod
være, ville handle eller ikke, var jo en masse andet end misbrugere og dealere.
De havde navne og hunde og bekymringer og glæder, og var på vej et sted hen, de
stoppede og sludrede eller gik bare forbi os. Det var ikke gennem dem, men snarere gennem genstandene, sprøjteaffaldet, det materielle spor, at det københavnske stofmisbrugs topografi blev gjort tydelig. En vigtig pointe i Rathje og Murphys
arbejde med skraldearkæologi er netop at:
What people have owned – and thrown away – can speak more eloquently, informatively, and truthfully about the lives they lead than they themselves ever
may.22
Sprøjteaffaldet viser os nøgternt og enkelt, hvor og hvordan misbruget finder sted.
De brugte kanyler har hverken bagtanker eller dagsordener. De er der bare, som
uafviselige vidnesbyrd om en praksis.

Hvad kanyler gør
Men hvordan skal man forstå denne praksis? Hvad stiller vi op med alle disse kanyler? Her viser Mols praksiografi og tanker om de multiple objekter sig anvendelige. Ligesom alt andet, er kanylen, det fysiske objekt bestående af så mange milligram metal og så mange molekyler, mange ting på forskellige steder, til forskellige
tider og for forskellige mennesker. Umiddelbart er der tale om tre større ting, som
jeg vil give navnene Sterilt værktøj, Stoftransportør og Smittefare. Endelig optræder kanylen også i en større, mere diffus kategori, nemlig som affald. Her ser jeg
bort fra de ting, kanylen er, forud for dens indtræden på stofmisbrugets arena, og
behandler altså ikke kanylens produktion og lignende – selvom jeg slet ikke vil
afvise, at vi måske går glip af interessante pointer ved ikke at følge kanylen hele
vejen tilbage til et designerkontor i Vancouver eller en mine i en bjergside et sted
i Centralafrika.
Jeg vil præsentere kanylen som i gang med en fortløbende transformationsproces. I hvert aspekt ændres kanylen nemlig så drastisk, at den umuligt kan gå
tilbage og være de ting, den har været forud. For hvert trin undergår kanylen en
irreversibel transformation. Lad os nu, ved hjælp af Mols praksiografiske metode,

22 Rathje & Murphy 2001 (1992), s. 54.
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se nærmere på, hvad kanylen gør i de forskellige aspekter, og ikke mindst hvordan den gør det.

Sterilt værktøj
En papkasse med individuelt indpakkede kanyler bliver indkøbt af eller doneret
til Brugerforeningen. I løbet af de næste par dage bliver de sammen med andre
genstande pakket i små genlukkelige plasticposer, med henblik på at blive delt
ud til Københavns stofmisbrugere. Denne praksis er et eksempel på skadesreduktion, så kaldet efter det engelske harm reduction. Skadesreduktion er grundlaget
for det meste arbejde med stofmisbrugere, der bliver udført i Danmark. Det er en
pragmatisk tilgang, som ikke nødvendigvis har som sit øverste mål at gøre stofmisbrugeren stoffri, men derimod at forudse og afhjælpe så mange af misbrugets
komplikationer og problemer som muligt. Sociallægen Peter Ege angiver den alment accepterede definition af begrebet som ”(...) tiltag med den målsætning at
reducere skader som følge af stofmisbrug uden nødvendigvis at reducere brugen
af stoffet.“23
Udgangspunktet er, at selvom problemerne måske ikke umiddelbart kan løses,
er der ingen grund til ikke at gøre, hvad man kan, for at afhjælpe de værste konsekvenser af et liv som stofmisbruger, for eksempel ved at sørge for rent værktøj
eller gennem oprettelse af væresteder og lignende. Idet forholdene generelt er
temmelig håbløse, kan der ydes megen hjælp og aflastning med ret prosaiske midler: ”Med en mobiltelefon og et lokum på 2 kvadratmeter kan du gøre forskellen
på liv og død for en narkoman”.24
Som sterilt værktøj er kanylerne tæt på at være kvintessensen af skadesreduktionens formål. De er rene og der er masser af dem, så ingen behøver hverken at
dele dem med andre eller selv benytte den samme kanyle flere gange. Der bliver
taget højde for, hvad stofmisbrugeren har brug for, for at gøre fixesituationen så
lidt sundhedsskadelig som muligt, for eksempel ved at vedlægge små ampuller
med steriliseret vand og derved undgå, at stofmisbrugeren ser sig nødsaget til
at blande stoffet op med beskidt vand fra vandpytter eller lignende. Det drejer
sig om ret betragtelige mængder af kanyler. Alene Mændenes Hjem udleverer
omkring 1 million sprøjter og kanyler om året, og de er langt fra ene om at dele
værktøj ud.25 Kanylen som sterilt værktøj er så at sige billedet på den gode hensigt, garanten for at stofmisbrugeren kommer til at gøre så lidt skade på sig selv
som overhovedet muligt indenfor de givne rammer af et stofmisbrug.
23 Ege 1997, u. pag.
24 Lars Hansen fra ”Debat om fixerum”, http://www.dinby.dk/kobenhavn-v/vil-saette-stopper-fixerum
(31.05.2011).
25 Olsen m.fl 2010, s. 38.
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På vej ud på gaden efter en kop kaffe på Mændenes Hjem ser en stofmisbruger
en af disse pakker med en kanyle og andet værktøj ligge i en kasse. Han putter
pakken i lommen, før han går ud igen, og dermed sker der noget nyt med kanylen. Hvor det, den før især gjorde, var at være bærer af skadesreduktionens gode
hensigter, bliver den nu den fysiske manifestation af stofmisbrugerens intentioner. Kanylen som sterilt værktøj er nu også en mulighed, eller måske ligefrem
en sandsynlighed. Den er den ene fjerdedel af et potentielt fix, hvor de andre tre
naturligvis er stofmisbrugeren selv, stoffet og et tidspunkt og sted at fixe. Nu er
kanylen et løfte – og, som Millers objektifikationsprocesser har vist os, en forudsætning for stofmisbrugerens identitet som stofmisbruger.

Stoftransportør
Når stoffet er indkøbt og man har fundet sig en fredelig port med læ og ordentlig lys, sker der igen en transformation med kanylen, og den bliver atter en helt
ny genstand. Den er ikke længere et potentiale eller et løfte, men nu snarere en
opfyldelse af samme løfte. Den kan nu gøre det, den objektivt set (hvis man overhovedet kan sige sådan?) er sat i verden for at gøre, nemlig at transportere en
substans fra en sprøjte og ind i en menneskelig vene. Denne opgave udfører den i
samarbejde med stofmisbrugeren. Objektifikationsprocessen er allermest tydelig
i disse øjeblikke, hvor menneske og genstand er afhængige af hinanden: stofmisbrugeren kan ikke være stofmisbruger uden kanylen, og kanylen ville slet ikke
være til, hvis ikke nogen havde behov for det, den kan. I fixesituationen er kanylen og stofmisbrugeren samarbejdspartnere, begge manipulerer og manipuleres af
hinanden. Dette samarbejde er ikke uproblematisk – det er faktisk temmelig svært
at injicere sig selv. Stofmisbrugeren må derfor tilegne sig en række teknikker, før
hun overhovedet er i stand til at fixe. At hjælpe stofmisbrugere med at mestre
disse teknikker er endnu et aspekt af skadesreduktionsarbejdet i København.26
Stofmisbrugeren og kanylens sammensmeltning er ikke udelukkende symbolsk, den er endog meget konkret. At kanylen i fixet skaber en ændring af stofmisbrugeren ved at lede stof ind i blodbanen siger sig selv, men stofmisbrugeren
ændrer i samme nu kanylen ved at lede en substans den anden vej. Fixet efterlader kanylen med en lille mængde blod på og i sig, og det er dette blod, som gør
den brugte kanyle potentielt farlig. Den forvandlende faktor er stofmisbrugeren
selv i samarbejde med kanylen som transportør af stof. Sammen omskaber de
genstanden fra at være et til at være noget andet. Sammen forvandler de det, der
var sterilt værktøj, til potentielt smittefarligt sprøjteaffald.

26 Dugnad Vesterbro 2007.
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Hvis man vil kontrollere de brugte kanyler er det naturligvis her, i fixesituationen, man skal sætte ind. Det er som sagt ikke kanylen i sig selv, der er det
farlige, men derimod den lille mængde blod, som stammer fra stofmisbrugeren.
Kan denne mængde blod holdes indespærret og utilgængelig, er kanylen uskadeliggjort og udgør i princippet ikke større sundhedsmæssig risiko end et stykke
slikpapir. Det var med denne bagtanke, Københavns Kommune i 2006 iværksatte
et forsøg med uddeling af såkaldte sikkerhedssprøjter fra Mændenes Hjem. Til
forskel fra de almindelige sprøjter ville disse, hvis de blev anvendt korrekt, ikke
udgøre nogen risiko for stikulykker.
Hovedformålet er at uddele sprøjter, hvor nålene bliver beskyttet efter brug,
således at andre borgere ikke risikerer at stikke sig på efterladte sprøjter, og at
sprøjterne ikke kan genanvendes, så risikoen for, at narkomaner kan smitte
hinanden med blodbårne sygdomme, nedsættes.27
Lutter gode hensigter, men alligevel blev forsøget ikke nogen succes. Sikkerhedssprøjterne blev oplevet som teknisk besværlige at anvende, og stofmisbrugerne
var bange for at miste deres stof og for at komme til skade ved at bruge dem.28
Sikkerhedssprøjterne var med andre ord fremragende som sterilt værktøj og
endnu bedre som sprøjteaffald, men de duede ikke som stoftransportører. Forsøgets ringe succes understreger, at der er tale om mennesker, som ikke kan gå på
kompromis med kanylen som stoftransportør, idet det først og fremmest er det,
kanylen er for dem. Med de eksisterende alternativer er det altså ikke ad denne
vej, problemet med sprøjteaffaldet kan blive løst, selvom det umiddelbart virker
som den perfekte løsning – set fra alle andre perspektiver end stofmisbrugernes.
Sikkerhedssprøjterne tilgodeså primært affaldsproblemet og underprioriterede
derved stofmisbrugernes behov for en kanyle, der fungerer som stoftransportør.
En anden måde at kontrollere de brugte kanyler på, nemlig oprettelsen af fixerum, har længe været anvendt med stor succes i eksempelvis Tyskland. Efter en
lovændring er det første danske fixerum netop åbnet på Vesterbro den 1. august
2012. Det har ikke været praktisk muligt at behandle dette arbejde i denne artikel.
Ved et fixerum, som også kaldes brugerrum eller stofindtagelsesrum, forstås et
lokale, hvor det under hygiejnisk forsvarlige forhold er muligt at indtage sit stof
under observation af en sygeplejerske eller andet sundhedsuddannet personale,
som er i stand til at reagere på eventuelle overdoser.
I lande, som har indført fixerum, konkluderer omfattende undersøgelser entydigt, at fixerummene nedbringer dødstallet for stofbrugere og sparer samfundet
for store udgifter til HIV- og hepatitisbehandling.29 Desuden er det sandsynligt, at
27 Lindstad 2006, s. 9.
28 Ibid.
29 Gotfredsen 2003, s. 20.
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de mere socialt betonede problemer, som for eksempel de ikke-stofmisbrugende
vesterbroeres utryghed ved og irritation over stofmisbrugere, ville blive mindre,
hvis der fandtes et fixerum i byen, idet stofmisbrugerne ville være mindre synlige. Hvad angår håndteringen og indsamlingen af sprøjteaffald er der naturligvis
åbenlyse fordele ved et fixerum frem for den hidtidige praksis, hvor stofmisbrugerne har været henvist til at fixe i det fri eller i opgange og baggårde. Stofmisbrugerne kan bruge de kanyler, der bedst opfylder deres behov for stoftransportør, og
kanylen som affald kan bortskaffes umiddelbart efter brug.

Smittefare
De fem-ti minutters høje sus er hurtigt forbi. Nogen er på vej ned ad bagtrappen
og nu gælder det om at komme væk. Kanylen ligger, hvor den ligger. Glemt eller
efterladt. Kanylen bliver nu til en ny ting. I sig bærer den et antal blodmolekyler, iblandt hvilke der kan være vira, som er potentielt livsfarlige for mennesker.
Kanylen er nu fare og frygt, risiko og trussel for enhver. Så vidt vides er ingen i
København nogensinde blevet smittet med noget som helst ved uforvarende at
stikke sig på en brugt kanyle – men selvom risikoen er lille, er den der jo alligevel.
Interessant nok er det mindre den enkelte brugte kanyle, som gør noget, end
det er ideen om den, muligheden af dens tilstedeværelse. Faren og frygten er
baseret på den usete kanyle. Det er det lille stik i sandkassen, i det mørke cykelskur eller bag skraldespanden, det handler om her. Børn må ikke lege i gården
og hunde bliver båret ned ad trappen på grund af den smittefare og frygt, der er
kanylen. Denne kanyle er også ærgrelse – mere velfungerende stofbrugere, som
ikke kaster kanylerne fra sig, men pænt smider dem i kanyleboksene, ”som man
skal”, kommer også til at få bøvlet.
Ideelt set havnede alt sprøjteaffald jo i de kommunalt opsatte gule og grå/
grønne kanylebokse, hvor det opbevares sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt,
det vil sige utilgængeligt, indtil boksene kan blive tømt af renovationsmedarbejdere. Denne ordning har eksisteret i København siden 1989.30 Kanylerne bliver
først rigtig problematiske, når de optræder på steder, hvor de ikke bør være. Og
det gør de, som vi har set, meget ofte.
I maj 2007 skriver en borger et klagebrev til Overborgmester Ritt Bjerregaard
og Teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam. Borgeren sidder i sin stue, midt i
larmen fra Abel Cathrinesgade og lugten af rygeheroin fra de stofmisbrugere, som
sidder på hans fortrappe.

30 Henriksen 1990.
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Der demonstreres imod brugte kanyler i det offentlige rum. Vesterbro cirka 1978. Foto venligst
udlånt af: Social + Co / Michael Lodbjerg Olsen.

Fortovet flyder med kanyler, blodigt vat, bræk, afføring, skrald, flasker etc. Hver
morgen når jeg skal på arbejde, må jeg forcere dette terræn og passe på hvor jeg
træder. I porten til baggården må mødrene og fædrene køre børnene ud i deres
Christianiacykler og lign. for at ungerne ikke skal træde i alt det møg. … for de
mennesker der bor her er det frygteligt, mildest talt.31
Lignende tilstande beskrives af elever og lærere på Rysensteen Gymnasium, der
ligger i hjertet af stofmisbrugsområdet på Vesterbro.32 Heller ikke stofmisbrugerne
selv bryder sig om sprøjteaffaldet og de brugte kanyler. Som argumenter for etablering af et fixerum på Vesterbro svarer tre forskellige stofmisbrugere følgende:
Vi sviner. ... Så ligger der ikke alle de nåle alle vegne. ... Et fixerum er en god ide
med hensyn til alt det kanyleaffald i forhold til børnene.33
Der hersker ingen tvivl om, at det er ønskeligt at undgå brugte kanyler på gaden.
De sundhedsmæssige risici er som nævnt små, men ikke desto mindre indiskutable. Et stik på en brugt kanyle kan i princippet føre til smitte med både stivkrampe, hepatitis B og C, HIV og en række andre blodbårne sygdomme. Antallet
af intravenøse stofbrugere, som lider af ovennævnte sygdomme er væsentligt højere end befolkningen generelt,34 hvilket på sin vis gør det tilrådeligt at antage det
værste. Dette gælder også, selvom de brugte kanyler kan have ligget i flere timer

31 Borgerklage af 29. maj 2007 (vedr. Viktoriagade, email sendt til daværende Overborgmester Ritt Bjerregaard og daværende Teknik og miljøborgmester Klaus Bondam).
32 Drevsfeldt 2009.
33 Alle tre citater er fra ”Stofbrugernes egne argumenter for fixerum”, http://blog.fixerum.dk/stofbrugernes-egne-argumenter-for-fixerum/ (31.05.2011).
34 For hepatitis C helt op til 75% smittede blandt intravenøse stofbrugere (Brünes og Kappel 2009, s. 54)
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og måske oven i købet har været udsat for frost, stærk sol eller andre virusdræbende påvirkninger. Udover disse rent konkrete og objektive farer udgør affaldet
en markør, der fortæller at stedet bliver anvendt af stofmisbrugere, hvilket skaber
en del utryghed blandt bydelens øvrige borgere – 23 % føler sig utrygge ved stofmisbrugere i deres lokalområde, mens 51 % føler sig utrygge over, at deres børn
færdes i et kvarter med stofmisbrugere.35
Som borger på Vesterbro er det vanskeligt ikke at forholde sig til stofmisbruget. De forskellige positioner kan tydeligst ses i de både følelsesladede og voldsomme debatter om fixerum. Her handler det om retten til byen, fornemmer man.
Formanden for beboerforeningen i en bygning, som var tæt på at komme til at
huse et privatfinansieret (og på tidspunktet ulovligt) fixerum, drager en skarp
grænse mellem stofmisbrugere og ikke-stofmisbrugere: ”Vi som forening [Beboerforeningen Reventlowsgade 26-30] forsvarer almindelige børnefamiliers ret og
mulighed for at bo i en ejendom på Vesterbro.“36
Denne form for N.I.M.B.Y.-argumentation (akronymet står for Not In My Back
Yard, altså: ikke i min baghave eller ikke der, hvor jeg bor) er et typisk eksempel
for niveauet i stofmisbrugsdebatten. Man anerkender nok problemet, men vil ikke
have noget personligt med det at gøre. De brugte kanyler, frygten og utrygheden
dominerer på denne måde debatten og blokerer for en løsning af problemerne. Er
kanylerne i fixerumsdebatten blot de fysiske nåle eller dækker ”brugte kanyler”
over stofmisbrugere i det hele taget? Det kan være vanskeligt at afgøre.
Som vi har set, er der klare økonomiske, sundhedsmæssige og til dels sociale
fordele ved et fixerum, og fagfolk inden for området anbefaler da også næsten
enstemmigt denne løsning. Men det er nu engang ulovligt at besidde stoffer i
Danmark, hvorfor det altså også indtil for ganske nyligt betragtedes som ulovligt
at drive et fixerum – idet et sådan jo netop er betinget af, at dets brugere er i besiddelse af stoffer. Det er en følelsesladet debat, hvis fronter stort set ikke har rykket
sig ud af stedet i de sidste 10 år. På den ene side står fagfolk og stofmisbrugere, der
med skadesreduktion for øje anbefaler en pragmatisk tilgang til fixerum. Blandt
disse stemmer findes også Thorning-Schmidt-regeringen, som på tidspunktet for
denne artikels tilblivelse endnu var i opposition. På den anden står de borgerlige
politiske beslutningstagere, som ikke kan acceptere at medvirke til at opretholde
borgeres misbrugsmønstre. VK-regeringens nationale narkotikapolitik
…hviler på forbuddet mod enhver ikke-medicinsk og ikke-videnskabelig brug af
narkotika” (...) ”regeringen ønsker ikke, at der etableres offentlige fixerum i Danmark og står fast på sin afvisning heraf. Det er regeringens opfattelse, at det vil

35 Rambøll Management 2009.
36 Carsten Mai fra ”Debat om fixerum” http://www.dinby.dk/kobenhavn-v/vil-saette-stopper-fixerum
(31.05.2011).
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være at gå for vidt at tillade stofmisbrugere at besidde og bruge stoffer på bestemte
lokaliteter. Fixerum falder uden for regeringens opfattelse af skadesreduktion.37
Konservatives retsordfører Tom Behnke opsummerer den officielle holdning til
spørgsmålet således: ”… vi skal ikke have oaser, hvor man kan tage stoffer lovligt.
Det har ikke noget at gøre med berøringsangst, det er på et ideologisk plan, at vi
er uenige”.38
Kunne det tænkes, at uenigheden ikke kun er ideologisk, men endog særdeles
praktisk og ligefrem håndgribelig? Hvor fagfolk og stofmisbrugere taler om skadesreduktion og rene kanyler, taler visse politiske beslutningstagere om smittefare og utryghed. Det er nok kanyler begge dele, men det er ikke den samme ting.

Affald
Endelig er kanylen en sidste ting. Som en slags postludium eller epilog, den deler
med de fleste andre genstande, slutter den sin eksistens som affald. Med forsigtige bevægelser bliver kanylen fisket ud fra bunken af blade, ispapir og cigaretskodder i lyskassen på Lille Istedgade. I det øjeblik den skramlende falder ned
i plasticspanden skifter den igen ham. Den er nu ikke længere forskellig fra de
kanyler, som på foretrukken vis er blevet smidt i kanyleboksene efter brug, og
sådan set heller ikke fra de ispinde og skodder, der på korrekt vis er puttet i skraldespanden. Den bliver til affald. Det, som sker, når en genstand bliver til affald, er
først og fremmest, at den mister sin egenart og udelukkende optræder som en del
af en masse.39 Vi går ikke ned med en pose fuld af kartoffelskræller og kaffegrums
og tomme tandpastatuber – vi går ned med skrald.
Selvom den er komposit, altså en genstand bestående af flere forskellige materialer, i dette tilfælde plast og metal, kunne kanylen i princippet genbruges.
Når dette ikke sker, skyldes det vel en kombination af dens ringe størrelse og den
potentielle smittefare ved sortering. Spandene med kanyler bliver i stedet kørt
til forbrænding, og på den måde indtræder de altså i kredsløbet på lige fod med
københavnernes øvrige affald. De forsvinder endegyldigt af syne i de store ovnes
høje flammer, for at genopstå i sidste instans som fjernvarme, aske og en række
spildprodukter.
Den lille, blodige nål, som smelter, brænder og forgår i ilden, har været mange
ting, før den nåede hertil. Afhængig af kontekst og relation har den været sterilt
værktøj, skadesreduktion og gode hensigter; den har været løfte, potentiale og
stoftransportør, bro mellem stofmisbrugeren og hendes stof; den har været sprøjteaffald på gaden, smittefare, utryghed, frygt og trussel. Alle disse ting, alle disse
37 Center for Forebyggelse 2010, s. 9.
38 Tom Behnke, retsordfører (K), i Kræn 2010.
39 Jf. Thompson 1994.
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kanyler, har ændret gennemgribende og grundlæggende på det rum, de befandt
sig i, ved at påvirke og påvirkes af de øvrige aktørers adfærd.

Hvad kan kanylen fortælle?
Kan disse mange forskellige kanyler fortælle os noget om vores forhold til stofmisbrug og til stofmisbrugere i det hele taget? Den fysiske genstand, kanylen,
rummer jo så at sige hele stofmisbrugsproblemet i sig – faren, frygten, håbløsheden. På den måde er den brugte kanyle, eller måske snarere idéen om den, et
eksempel på vores afmagt i forbindelse med stofmisbruget. Det er tydeligt, og vel
også forståeligt, at samfundet som sådan betragter stofmisbrug som noget uønskværdigt. At være stofmisbruger er ikke et valg i nogen meningsfuld forstand; det
er noget, man gerne vil holde op med. Vi vil så gerne have det farlige og det beskidte til at forsvinde, og det frustrerer os, når det ikke kan lade sig gøre.40 Desværre bærer samfundets bestræbelser på at bistå stofmisbrugerne i deres forsøg på
at blive stoffri meget sjældent frugt. Alligevel bliver vi ved, for ”sådan gør man i
et ordentligt velfærdssamfund som vores”.41
Men hvad har dette med brugte kanyler at gøre? I dette tilfælde bliver den
brugte kanyle en påmindelse, en markør på et hjørne af samfundet, som flertallet gerne ville ændre på, men ingen formår at gøre noget ved. Behandlingen virker måske på resten af samfundets dårlige samvittighed, men ikke der, hvor det
er meningen, nemlig hos stofmisbrugerne.42 Dette nederlag gøres synligt af hver
eneste blodige kanyle på Halmtorvet. Som den lille dreng i eventyret, afslører,
spotter og udstiller kanylen denne magtesløshed, når den stikkende insisterer
på, at det virker jo ikke! Stofmisbrugerens efterladte, blodige kanyle er altså også
behandlingssystemets afmagt – ligesom den er vores allesammens, hele byens,
dårlige samvittighed.
Ved at se på kanylens væren og gøren i verden har vi fået et indblik i et komplekst væv af handlinger, aktører og praksisser på den københavnske stofmisbrugsscene. Trods de interessante samtaler, jeg havde med Tom og med de folk,
vi traf på vores sprøjteopsamlingstur den eftermiddag, var det gennem tingene,
gennem kanylerne, de løse brosten og blodpletterne på fortovet, at stofmisbruget
på Vesterbro virkelig lod sig se. De blodige nåle udgjorde et landskab, en stofmisbrugets topografi, der fysisk og kropsligt fortalte om de mennesker, som bor i
København. Vesterbros gader og baggårde har vist os ting, Vesterbros borgere ikke
kunne fortælle os.

40

Douglas 1966.

41

Jöhncke 2010, s. 7. Se også Allouche 2001; Gotfredsen 2003.

42

Ibid.
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Ved hjælp af de synsvinkler, Millers objektifikationsprocesser, Mols praksiografi og til dels Haraways cyborgs har anvist os, har vi fået indsigt i en materiel og
ikke-sproglig del af stofmisbrugerfelten, som kan supplere og uddybe den forståelse, vi allerede har. Hvis vi med Mol betragter kanylen som et multipelt objekt,
er det jo intet under, at fixerumsdebatten har været så fastlåst – selvom alle taler
om kanyler, taler de ikke om den samme ting. Enhver debat eller forhandling
bliver på den måde umulig, for hvordan kan man blive enige om en løsning, hvis
man ikke engang er enige om problemet? Så længe de forskellige parter ikke taler
samme sprog, kan grænserne mellem de forskellige synspunkter ikke krydses, og
enighed bliver en umulighed.
Kanylen, den fysiske genstand, og alle de ting, den er og gør, viser os stofmisbruget på Vesterbro på en ny måde. Ved at betragte denne centrale genstands
praksis i forskellige kontekster afsløres lakunerne mellem de forskellige aktørers
opfattelser og forståelser af den. I objektifikationsprocessen, hvor stofmisbrugeren og kanylen som stoftransportør interagerer, er dens senere status som smittefare ligegyldig, eller i hvert fald meget abstrakt, for den cyborg, som er både
heroin/kokain og menneske.
Fra Christiansborg, hvor kanylen er en beklagelig medskyldig i en sørgelig
forbrydelse, er netop smittefare, og borgernes derfra stammende utryghed ved
stofmisbrugere i det hele taget, det allervigtigste. Her er kanylen som stoftransportør irrelevant. Her handler det om at overkomme paradokset mellem at sørge
for sterilt værktøj i rigelig mængde og udrydde smittefarlige, brugte kanyler i det
offentlige rum. De mange forskellige aktører forholder sig simpelthen ikke til de
samme kanyler.
Således har genstandene paradoksalt nok alligevel ledt os til en forståelse af
sproget og verdens betydning. Og netop heri består materialitetsstudiers styrke.
Hvis vi undlader at tabe de fysiske, håndgribelige genstande af syne, kan vi trygt
begive os ind i de semiotiske og diskursive rum, vel vidende, at vi nok skal komme ud igen. Genstandende, i dette tilfælde den blodige kanyle, er som minearbejdernes kanariefugle, der advarer om iltmangel. Ved at insistere på kun at være,
hvad den gør, holder den os til de sikre skakter, når sproget forsøger at lede os på
afveje i det analytiskes irgange.
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Who Can Fix It?
An investigation of the needles left behind by drug users in Copenhagen’s Vesterbro district. Based on the methods developed by Annemarie Mol as well as processes of objectification as described by Daniel Miller, the used needle appears
to be a multiple object that is related to opportunities, fear, good intentions and
trash. This article is an invitation to study material culture and material practices
as a part of semiotic and discursive analyses in order to sharpen a researcher’s
analytical focus while remaining grounded in reality.
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Anmeldelser
Anna Sandberg og Detlef Siegfried (red.): Tysk Kulturhistorie fra
1648 til i dag. Gyldendal, 2012, 488 s.
Knap 500 sider tysk kulturhistorie fra Den westfalske Fred til i dag – ja, nærmest
til i morgen – er, hvad man får med Tysk Kulturhistorie. Sagen er lagt i hænderne
på tolv kyndige forfattere, der alle indleder med et billede, en metafor, en konkret
gestaltning for deres emne, der ligeledes for dem alle er kronologisk bestemt. Første indledning, som intonerer Michael Harbsmeiers både veloplagte og elegante
afsnit om tiden fra 1648 til 1789, er frontispicen til originaludgaven af Den eventyrlige Simplicissimus, der udkom i 1668, og som en metafor følges hele afsnittet
igennem. Det er desværre den eneste gang, det så konsekvent sker i bogen, hvilket
er så meget des mere bemærkelsesværdigt, som Harbsmeier er på den temmelig
umulige opgave at klare 150 af Europas, og in casu Tysklands, særdeles formative
år på små 30 sider; de årtier hvor den moderne verden for alvor fik en gestaltning,
som vi kan genkende i dag. Vægten ligger, med andre ord, i Tysk Kulturhistorie
på de sidste omkring 150 år, behandlet i afsnittene fire til tolv.
For de andre forfattere er indledningsbilledet mest af alt en optakt, et samlende greb i antrædningen til dansen, således også Moritz Schramms indpakkede
Berliner Rigsdag til afsnittet Det forenede Tyskland efter 1990, som afslutter hele
bogen. Det er der for så vidt intet galt i, det fungerer alle steder fint, men viser
også, at Tysk Kulturhistorie er lidt ujævn i anslaget. I den prisværdigt korte og
klare indledning, skrevet af redaktørerne, nævnes det, at forfatterskaren har forskellige, faglige udgangspunkter, og at deres accentueringer derfor vil være forskellige, hvilket redaktørerne ikke har ønsket at ændre på eller styre særlig meget.
Det er et valg – og dertil et, som har kunnet give forfatterne skrivefrihed. Sammen
med et andet valg, nemlig en kronologisk, i tid fremadskridende opdeling af de
tolv afsnit, gør det dog, at Tysk Kulturhistorie får et svingende indhold i behandlingen af epokerne. Det kunne forlede en læser til at tro, at disse forskelle er udtryk for kulturhistorien i epoken selv, hvad dog næppe fuldt og helt er tilfældet.
Visse afsnit har således en blanding af politisk, social og kulturel (både kunst- og
antropologisk forstået) historie i sit repertoire, andre afsnit anvender blot den
samlede samfundsramme som baggrund for en egentlig kunsthistorie, atter andre
skriver vist mest litteraturhistorie i bredeste forstand. De sidste to variationer
fordrer, at læseren på forhånd er en hel del inde i almen, tysk historie. Det skal
blot nævnes, at det er en (forståelig) pudsighed, at tidsafsnittene vist nærmest er
bestemt af den politiske histories begivenheder.
Det gør ikke Tysk Kulturhistorie til en dårlig læseoplevelse, tværtimod er alle
afsnit både velskrevne og bredt læseværdige. For denne anmelder har afsnittet
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om Bismarck-tiden dog en anderledes tone med en, ja hvordan skal man karakterisere den, nærmest ironisk stillingtagen til sit emne, som den på mange måder vidtskuende rigsgrundlæggende kansler og hans samtid, der ganske rigtig var
konservativ, både borgerlig og aristokratisk præget, vel ikke helt har fortjent, i
hvert fald hvis man spørger denne anmelder. Forfatteren, det er Christian Benne,
har lov til at være uenig, og måske tonen kommer fra en inspiration fra den i afsnittet flere gange med rette nævnte filosof Friedrich Nietzsche, som forfatteren
vist endda kender ret indgående, men den er nu alligevel påfaldende, når man,
som anmelderen, læser Tysk Kulturhistorie i nærmest et stræk. Måske kunne,
hvis ironien skulle have været fulgt kulturhistorisk op, faklen fra den første Simplicissimus i første afsnit have været ført til den anden i dette afsnit – altså den
fra München med sin joviale, bayerske, ølkrussvingende, trivelige bonhomme og
sin stramme, tynde, monokelbærende, preussiske løjtnant som genkommende,
elskede skikkelser i Kejserrigets til tider stærkt kritiske og ganske morsomme,
satiriske tidsskrift, der dog, medgivet, først udkom efter Bismarcks tilbagetræden.
Men det blev jo ikke udgivet i Berlin. Mere generelt kan det nemlig undre, at
en bog, der adskillige steder på forskellig vis proklamerer, at Tyskland jo netop
har den særhed, for nu at anvende den gamle betegnelse, at det tyske kulturrum både er decentralt med adskillige centre og en hel del større end den politiske enhed, som er dagens Tyskland, kun lejlighedsvist besøger Wien, Salzburg,
Zürich, Bozen (Bolzano) og Königsberg (Kaliningrad), eller München, Hamburg,
Frankfurt, Dresden, Leipzig, Weimar (omtales vist mest) og Stuttgart. Opholdet
i Rhinlandets hovedbyer, hvoraf dog de katolske bispebyer Köln, Mainz og Trier
spillede en væsentlig rolle i det rige, som først gik under i 1806, og hvor Ruhrområdets i dag sammenvoksede byer udgjorde et økonomisk kraftcentrum i både det
wilhelminske kejserrige og længere op mod vor tid, fylder heller ikke meget, ligesom bogen nærmest slet ikke vover sig ud på landet blandt folk og fæ. Jo nærmere
frem i tid, bogen kommer, des mere synes afsnittene enten at tale om Tyskland
som en helhed (dvs. det efter 1871/1918/1945/1990 indbefattede politisk-geografiske område) eller mere i detalje at besøge næsten udelukkende Berlin. Bevares,
man omtaler de nye kunstsammenslutninger i Wien og München omkring forrige
århundredeskifte, og de store, østrigske, schweiziske (og tjekkiske!) forfattere på
samme tid, ligesom Thomas Manns München og Sigmund Freuds Wien da optræder, men Berlin bliver i stigende grad i bogen til selve eksemplet. Ikke fordi
en (tidligere og nuværende) hovedstad og europæisk metropol ikke skal have sin
plads, men Tyskland er dog så meget mere – ikke mindst i en kulturhistorie.
Tysk Kulturhistorie har, sammenfattende sagt, antologiens ofte sete ujævne
forløb og dertil over lange stræk en vis fiksering på Berlin, og dermed en slagside
til det nordlige og protestantiske Tyskland. Alligevel er den et bekendtskab værd,
også fordi den er så velskrevet. Den er også pæn, hvad ikke blot er en kort konstatering, men ment som en stor ros. Særligt for dem, der fascineres af vor sydlige
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nabos århundredegamle kulturpåvirkning af Danmark og Europa – og dem bliver
der jo heldigvis flere og flere af igen i disse år, hvilket anføres som en vægtig årsag
til udgivelsen – men som ikke er de store kendere af tysk kultur og historie, er
Tysk Kulturhistorie en god begyndelse.
Mikkel Venborg Pedersen
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Bjørn Westerbeek Dahl og Erik Housted: Fredericia Fæstnings
Historie (i tre bind). Landskomiteen til renovering af Fredericia
Vold og Lokalhistorisk Forlag, 2010, 684 s.
		
Siden samlingen af Danmark til et fælles kongerige har det været af afgørende
militærstrategisk betydning at sikre overfarten mellem Jylland, Fyn og Sjælland i
tilfælde af krig og fjendtlige invasioner. Fredericia fæstning, der blev det konkrete
resultat af dette behov, har Bjørn Westerbeek Dahl og Erik Kousted nu skrevet et
tre bind stort værk om. Mens Dahl koncentrerer sig om fæstningens historie før
1700 i første bind, har det været Erik Housteds opgave at beskrive fæstningens
historie fra år 1700 og frem til i dag. Dette sker så i andet og tredje bind.
Behovet havde altså været der siden Middelalderen, men det var først belært
af de dyrekøbte erfaringer under Kejserkrigen (1625-1629), hvor Wallensteins
tropper uden at møde nævneværdig modstand besatte Jylland, at planerne om
anlæggelsen af en fæstningsby på den jyske side af Lillebælt begyndte at tage
form. Visionen var klar. En pansret næve ved Jyllands bankende hjerte på den østvest løbende akse mellem den jyske hærvej og færgestederne til Fyn og Sjælland
skulle sikre de danske øer mod fjendtlige invasionsforsøg og dertil give mulighed
for at angribe en fremrykkende fjende i ryg og flanke. Som et ekstra trumfkort
ville en sådan jysk fæstningsby ved Lillebælt, anlagt efter de nyeste nederlandske
principper, have den slagkraftige danske orlogsflåde i ryggen. Hermed fik man
ikke blot ildstøtte, men ville også have mulighed for at få tilført forstærkninger,
forsyninger, våben, krudt og materiel fra vandsiden.
Flere lokaliteter på den jyske side af Lillebælt var i spil og Torstenssonfejden
(1643-1645) forsinkede i første omgang de store byggeplaner, men i 1650'erne
kom der skred i sagerne og fæstningsbyen Frederiksodde, der i 1664 tog navneforandring til Fredericia begyndte at tage form. Med syv hele og to halve bastioner,
der i en blød bue afskar halvøen fra fastlandet og en befæstningslinje mod vandsiden med tilhørende kastel var der på alle måder tale om et imponerende befæstningsværk. 15. september 1650 fik den planlagte fæstningsby tildelt de købstadsrettigheder, der dannede rammen om ethvert bysamfund i 1600-tallets Danmark.
Drømmen om en aktiv handelsby kombineret med massiv militær tilstedeværelse
blev dog svært realiserbar. For det første blev der først anlagt en egentlig havn
i Fredericia i 1808 og for det andet var mange af de bønder, som købmændene
skulle have handlet med i oplandet mere eller mindre blevet tvangsforflyttet i
forbindelse med fæstningsbyggeriet.
Fæstningen stod første gang sin prøve under Karl Gustav krigene (1657-1660),
hvor den svenske general Wrangels rytteri under stormangrebet den 24. oktober
1657 indtog byen via den svagt befæstede kystlinje og derefter kunne hærge frit
i byens gader. I den forbindelse er det en interessant detalje, at Frederik 3. under
en tidligere inspektion af Frederiksodde havde gjort opmærksom på, at der netop
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langs denne kyststrækning skulle gøres en ekstra indsats for at få bragt fæstningsværkerne i orden.
I de to slesvigske krige i henholdsvis 1848-1850 og 1864 udgjorde Fredericia
sammen med Als og Dybbøl de tre danske flankestillinger i Jylland. I begge krige
formåede fæstningen, på trods af slet vedligeholdelse og store forsømmelser i de
foregående fredsår, at holde fjenden stangen. Mens man i 1849 gik så langt som til
at foretage et udfald fra fæstningen og bryde slesvig-holstenernes belejring i slaget ved Fredericia 5. juli, foretrak man 26.-28. april 1864 at evakuere fæstningens
styrke på 13.500 mand og 600 heste via søvejen. Det foregik lige for næsen af de
intetanende østrigske soldater og der var på alle måder tale om en enorm logistisk
opgave, der blev løst til et 13-tal.
Efter nederlaget i 1864 var Fredericias militære betydning for stærkt nedadgående. Det nye stortyske kejserrige lurede lige bag Kongeåen og anlæggelsen
af en tysk flådebase i Kiel kunne den danske marine ikke matche. I betragtning
af Danmarks nye rolle som lemlæstet småstat, der kun overlevede på Tysklands
nåde og barmhjertighed blev efterfølgende befæstningsanlæg koncentreret om
København. Fredericia blev derfor nedlagt som fæstning i 1909 og efterfølgende
blev voldterrænet fredet i 1917. I dag udgør bastioner, volde og grave en integreret
del af den moderne by. Alt dette og meget, meget mere kan man læse om i Dahls
og Kousteds meget velskrevne og informative værk.
Visse irritationsmomenter dukker dog op under læsningen. Det er simpelthen
ikke korrekt, når Bjørn Westerbeek Dahl på side 32 i første bind skriver at lokaliteten Hals i det allersydøstligste hjørne af Vendsyssel var „ubeboet“ og at der af
samme årsag i 1650'erne var planer om at anlægge en helt ny fæstningsby på dette
sted. Landsbyen Hals lå nemlig på dette sted og grundet Limfjordens gode besejlingsforhold og det indbringende sildefiskeri havde både kongemagt og kirkefolk
siden Middelalderen haft store økonomiske interesser i området. Med eget birketing udgjorde sognet en selvstændig retskreds, der var på privat initiativ anlagt
en skibsbro og Aalborgs købmænd rev sig i skægget over den ulovlige handelsvirksomhed, der fandt sted her. Endelig hører det med til historien om Hals, at
Christian 4. allerede før Kejserkrigen anlagde en skanse ved Hals by med henblik
på at kontrollere indsejlingen til Limfjorden og sikre forbindelsen til Norge. Helt
mennesketomt var her altså ikke, så forfatterens sammenligning af forholdene
mellem Hals ved Limfjorden og det vitterligt ubeboede Bersodde på den jyske
side af Lillebælt er derfor ikke helt korrekt.
Det er ærgerligt at næsten hele historien om byens belejring, den danske hærs
spektakulære udfald og efterfølgende strålende sejr i slaget om Fredericia 5. juli
1849 af Erik Housted på side 28-62 i tredje bind koges ned til en 34 sider lang
afskrift af major Johan Wahls Beretning over Artilleriets Arbejder og Foretagender under Belejringen af Fredericia Fæstning i Året 1849. Wahls personlige oplevelser under belejringen er bestemt værdifuldt og unikt kildemateriale, men
133

Kulturstudier Nr. 2, 2012

Anmeldelser

6/12

majorens beretning ville efter denne anmelders opfattelse have stået stærkere,
hvis den var blevet suppleret med andre vidnesbyrd om hele denne batalje. I den
forbindelse fremstår Kousteds beskrivelse af forholdene i fæstningen under den
anden slesvigske krig i 1864 og evakueringen af hele styrken til Fyn langt mere
helstøbt.
Det er dog alt sammen for småting at regne i betragtning af den fortælleglæde
og den enorme viden, der løber som en rød tråd igennem alle tre bind af Fredericia Fæstnings Historie. Hele værket er dertil et pragtfuldt overflødighedshorn af
kort, billeder, tegninger og fotografier. Man kan næppe forestille sig den enorme
arbejdsindsats, der ligger bag denne side af sagen. Affotograferingen af flere af de
benyttede arkivalier er desuden af meget høj kvalitet og står så knivskarpt gengivet, at man som læser har mulighed for at kigge de to forfattere over skulderen.
Alle tre bind anbefales hermed på det varmeste.
Jakob Ørnbjerg
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Hovedstadsområdets Kulturhistoriske Arkiver: Hovedstadsmetropolen efter 1945. HOKA, 2011, 480 s.
Hovedstadsmetropolen efter 1945 er et af de væsentligste bud på et værk, der
både favner de kulturhistoriske og kulturanalytiske dimensioner af tidsskriftet
Kulturstudiers profil, og vi har derfor i dette nummer valgt at bringe en dobbeltanmeldelse. Anmeldelserne er skrevet af to forskere, hver med overvejende enten kulturhistorisk eller kulturanalytisk faglig baggrund. Forskerne er historiker
Mikkel Thelle og antropolog Mark Vacher. Begge er ansat ved SAXO-Instituttet,
Københavns Universitet henholdsvis ved afdeling for Historie og afdeling for Etnologi.
Kulturstudier håber, at dobbeltanmeldelsen kan berige formatet boganmeldelser, og samtidig skitsere de faglige forskelligheder Kulturstudier netop er i stand
til at rumme.
Redaktionen ved Kulturstudier
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Hovedstadsområdets Kulturhistoriske Arkiver: Hovedstadsmetropolen efter 1945. HOKA, 2011, 480 s.
Det er sjældent, at der udgives urban kulturhistorie herhjemme, som forsøger at
samle flere skalaer i ét greb. Det er ikke desto mindre hvad man har gjort i den
nyligt udkomne antologi Hovedstadsmetropolen efter 1945, hvor det nationale, regionale og lokale væves ind i hinanden.
At Københavnsregionen er en stor organisme under danske forhold er ikke
nogen vild påstand. Det urbane rum, der spreder sig ud over den nordøstlige del
af Sjælland, er enestående i Danmark på godt og ondt. Befolkningsmæssigt er
springet fra hovedstadens til dens nærmeste konkurrenter større end de fleste andre europæiske lande, og som byhistoriker Søren Bitsch Christensen har skrevet,
er det danske bysystem et ”primatsystem”, med de problemer, den slags kan give.
Når man læser ”Hovedstadsmetropolen”, går det, artikel for artikel, op for en
hvor kompleks en organisme det også er. Denne kompleksitet udfoldes i antologien gennem en række lokale kulturhistorier fra kommuner i hovedstadsområdet,
rammet ind af mere overordnede historiske og tematiske tekster og faktabokse.
Denne struktur gør det muligt at forfølge aktører, strukturer og processer i hovedstadsområdets udvikling siden Anden Verdenskrig – og vel at mærke helt
ned eller helt op. At kompleksiteten måske sine steder sætter sig spor som en let
forvirring hos læseren, er en mindre anke.
1930’ernes måske vigtigste urbane sociolog, Louis Wirth, pegede på den industrialiserede storby som et relativt stort, relativt permanent, bebygget område,
der udviser en større grad af forskellighed eller kompleksitet end nogen anden
form for samfund i historien. Og netop hovedstadsområdet set under et begreb
er en temmelig kompleks størrelse. Som det er bekendt blandt kulturforskere, er
det jo ikke nok at konstatere en kompleksitet; man må belyse og analysere den, og
det er netop det, Hovedstadsmetropolen efter 1945 lægger op til. Måske er et af antologiens væsentlige bidrag således, at den fremlægger en række artikler, der kan
kombineres og relateres i mangfoldige mønstre, sådan som gode, kulturhistoriske
antologier ofte kan.
Vi skal vende tilbage til det, men først er der et slående spørgsmål, som ligger
skjult i antologiens gestus eller ytring: Hvori ligger det store potentiale, lokalhistorien har? Der er så vidt jeg kan tælle tolv eller tretten artikler, som fra forskellige vinkler behandler klassisk lokalhistorisk stof: et kvarter, et byggeprojekt,
omdannelsen af en landsby til forstad. At disse historier har betydning for en
lokal målgruppe er indlysende, men meget god lokalhistorie har næsten altid en
relevans udover det. Måske er den beslægtet med det, mikrohistorikeren Carlo
Ginzburg kalder ”det eksemplariske i det ekstraordinære”, hvor man i en bevægelse kan afdække det ellers usynlige hverdagsliv og samtidig kaste lys på de
større komplekser, det er del af.
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En antologi som denne lægger an til et sådant potentiale, for der er mange af
de lokale historier, som belyser og nuancerer det overordnede billede. Samtidig
viser det lokale niveau det mylder af temaer, som springer frem af det perspektiv,
man får med anvendelsen af hovedstadsmetropolen som begreb. Vi får bl.a. indsigt i Herlevhuse som velfærdsprojekt; Albertslunds og Roskildes modernisering
sammenvævet med 60’ernes værdiskifte og udflytning fra hovedstaden. Det betød bl.a. at de kommunale møder i Albertslund tog meget lang tid og ofte havde
babyer som deltagere, men det giver også et indblik i de forskellige møder, lokale
bykulturer udvikler sig som hybrider af bl.a. en stor velfærdsstatslig proces og
nye familiestrukturer.
Man kan også gå på tværs efter temaer, og lad os prøve at gå efter mikroniveauet. Byggegrunden som mindsteenhed for magt og udvikling er vigtig i byrummets kulturhistorie, som man bl.a. kan se af en nylig udstilling og katalog over
New Yorks struktur ”the grid”. Grunden findes også forskellige steder i denne
antologi. Man kan i Henning Bros artikel om hovedstadsmetropolens ”territorialkampe” følge Københavns Kommunes jordopkøb fra de berygtede ”røde grunde”
i 1890’erne, der banede vejen for indlemmelserne af Sundbyerne, Brønshøj og
Valby i 1901-2, til opkøb videre ud i landskabet i mellemkrigstiden. Den var del
af det komplicerede spil omkring Frederiksbergs og forstædernes positioner i hovedstadsområdets endelige ordning. Herfra kan man springe til Bjarne Birkbaks
vidunderlige historie om, hvordan Slangerupbanen blev finansieret gennem optioner på den forventede grundværdistigning af banen. Jernbanen og grundværdien bliver så igen koblet i diskussionen om kollektiv trafik og ekspropriation i
planlægningen af Køge Bugt.
Denne rejse rundt i antologien giver et indtryk af, hvordan byen som en organisme spreder sig ud over de grænser, vi kender fra den moderne by, og bliver
til noget andet. Den senmoderne by? I hvert fald er det en organisme, der er bestemt af en lang række aktører, der skaber strukturer, som igen skaber aktører, som
igen… På den måde sætter antologien spørgsmålet om byens skala på dagsordenen, omend implicit. Hænger det sammen, dette landskab? Både og. Der er i antologien ikke gjort et forsøg på at definere hovedstadsmetropolen, og det indebærer
både fordele og ulemper. En af fordelene er som sagt, at man kan gå på opdagelse i
dette komplekse byrum med sin egen dagsorden. Sådanne opdagelsesrejser giver
anledning til møder med netop aktører og strukturer overalt. De to perspektiver
er ofte prioriteret i kultur- og socialforskningen, og man kan blive lidt i tvivl om,
hvem der har magten her i hovedstadsmetropolen. Men på den måde balanceres
der på fin vis mellem aktører og strukturer.
Kitt Boding-Jensen viser således, hvordan alle niveauer sættes i spil over tid
i megaprojektet Avedøre Holme: fra den selvbyggende lampeproducent over entreprenør Bøje-Nielsen, foreningen Dansk Arbejde, Dansk Industri, Hvidovre og
Avedøre kommuner, Egnsplankontoret og mange flere er med i produktionen af
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metropolens storskala-industriområde nummer et. Nogle kan følges trinvis i dybden, som f.eks. når Henning Bro i en oversigt introducerer Hovedstadsrådets liv
og død, mens Jørgen Mikkelsen grundigt bearbejder denne institution, der var et
forsøg på ovenfra at håndtere sammenhængen i hovedstadsområder, og som efter
kort tids nedlæggelse genopstod som Hovedstadens Udviklingsråd.
Antologien er indrammet af to historiske afsnit af Henning Bro, hvor hovedstadsområdet kobles til det statslige niveau og byudviklingen generelt. Det fungerer fint, og sammen med de andre tematiske artikler er der godt materiale for
studerende og andre, som gerne vil forstå byens moderne kulturhistorie. Blandt
andet er Stella Borne Mikkelsens gennemgang af arkivalierne for byudviklingsrådet instrumentelle i tilgangen til byhistoriens arkivalier.
At lægge sine æg i kompleksitetens kurv bør anerkendes. Det er i virkeligheden
gennem dette perspektiv, man får øjnene op for de mekanismer, der er så vigtige i
et bysamfund, men som ikke kan forstås indenfor rammerne af ”Storkøbenhavn”
i klassisk forstand, og heller ikke gennem Sjælland eller Danmark som bysystem.
Man kunne måske have ønsket sig en indgang eller navigationskort i denne
mangfoldige publikation, så det store potentiale for at skabe relationer i det komplicerede rum blev udfoldet mere. Et sådant greb kunne være den fraværende
æresgæst, Fingerplanen. Den er på forsiden og strukturerer også disponeringen
af artiklerne, men kunne med fordel have været behandlet selvstændigt, evt. i
forhold til sine direkte efterfølgere, regionplanerne og senest Loop City-planen.
Hovedstadsmetropolen efter 1945 vil givetvis have anvendelse både inden og
uden for dansk kulturhistorie. Koblingen af planlægnings- og byhistorie med det
lokalhistoriske perspektiv er en virkelig god idé, men også kompliceret at eksekvere. Her er også et vigtigt bidrag til diskussionen om, hvordan vi kan skrive en
kulturhistorie for de komplicerede metropoler. Køb den før din arkivar.
Mikkel Thelle
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Hovedstadsområdets Kulturhistoriske Arkiver: Hovedstadsmetropolen efter 1945. HOKA, 2011, 480 s.
Hvordan beskriver man en by? I Hovedstadsmetropolen efter 1945, 2011, udgivet
af Hovedstadsområdets Kulturhistoriske Arkiver, HOKA sættes fokus på proces
og forandring. En by, kan man læse, er i evig forandring. Den vokser, spreder sig,
bindes sammen og oplever befolkningsforskydninger, -ændringer, vækst og flugt.
Her udfolder entreprenører deres iværksætterånd, politikere deres visioner og
tager deres magtkampe, og her har borgerne deres hverdag og udlever, i det omfang de magter, deres forestilling om det gode liv. En by er som sådan noget, der
sker. Boliger bebos, arbejdsplader rummer arbejde og produktion, institutioner
varetager vifter af opgaver, og infrastruktur binder sløjfer, transporterer, henter
og leverer.
Hvornår, hvor meget og hvordan byen sker, kan registreres, dokumenteres og
arkiveres. Dette har været tilfældet i forhold til den danske hovedstadsregion,
og det er med udgangspunkt i dette arkivmateriale, at bogens forfattere redegør
for hovedstadsområdets udvikling fra 1945 og frem. Skala og snit varierer i de
forskellige bidrag, hvilket medfører en alsidig fremstilling af agglomerationen. I
nogle bidrag præsenteres små biografier, og der gives beskrivelser af borgermøder,
dagliglivet på fabrikken eller i hjemmet. Andre bidrag søger at trække større linjer
og skabe større overblik bl.a. ved sammenligninger med andre europæiske metropoler. Fælles for bidragene er imidlertid, at de er rigt illustrerede, og der i mange
er tilfælde indført tekstbokse med historiske oversigter, statistiske oplysninger og
begrebsdefinitioner.
Hovedstadsmetropolen efter 1945 er omfattende 478 sider inklusive register
og næppe skrevet med henblik på, at skulle læses fra ende til anden. Ikke desto
mindre er der tydeligvis lagt et stort redaktionelt arbejde i at binde an til en mere
overordnet læsning af byen, hvilket de nævnte tekstbokse kan ses som udtryk
for. Dette giver læseren fornemmelsen af en referenceramme, men denne ramme
ekspliciteres eller problematiseres imidlertid ikke. Dette kunne ellers have været
ønskeligt i forhold til en urbanteoretisk diskussion af byen og dens karakter som
analytisk objekt. Med sit omfattende materiale, sine fine analyser og forfatternes
faglige ekspertise ville et kapitel eller en introduktion af ”Den arkiverede by”
løfte bogen ind i en kontekst, hvor dens metodiske og analytiske potentiale ville
komme klarere til udtryk.
Hvori, dette potentiale består, ses tydeligst i de bidrag, som opererer med de
”mindste snit”. Med en lufthavn, en å, et produktionsanlæg, et storcenter, en
materialiseret ideologi for beboelse eller en trafikåre som prisme lykkes det forfatterne at beskrive byudvikling som en vedvarende, vedkommende proces, der
udfoldes i beton, kabler, forhandlinger, konflikter og alliancer i relation til verdensmarkedet, globaliserede produktionsforhold og med beboelse og dagligliv
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som nærværende udgangspunkt. I disse bidrag viser arkivarerne ”den arkiverede
bys” potentiale, når de med henvisning til eksproprieringer, klagesager, godkendelser og afslag på formulerede visioner og dokumenterede konsekvenser heraf
formår at fremmane arkivaliernes kontekster. Det bliver med andre ord ikke blot
beskrivelser af fx arkiverede visioner for Avedøre Holme, men en beskrivelse
af Avedøre Holme ved hjælp af visioner for Avedøre Holme – både de der blev
til noget, og måske mere sigende i forhold til hvad et område kan understøtte af
forestillinger, de visioner som ikke blev til noget.
Som helhed er der tale om et særdeles detaljerigt værk, og fælles for bidragene
er, at de vidner om forfatternes store overblik og viden om hovedstadsmetropolen som urban agglomeration. Dette kommer ikke mindst til udtryk i de kapitler,
som søger at tegne de overordnede linjer. Især det afsluttende kapitel formår at
præsentere de beskrevne processer til et vedkommende udgangspunkt for en udlægning af fremtidens hovedstadsmetropol. Dermed kan værket selv indplaceres
i rækken af udsagn, som i kyndige arkivarers hænder vil kunne indgå i fremtidige
afdækninger af ”Den arkiverede by”.
Mark Vacher
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