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- Opholdssteder 
En vidunderlig vildt fabulerende 
rodekasse med alt mellem himmel og 
jordfra detganske danske land 

Redaktion: Iselin C. Hermann, Anne Meisner og 
Hella Selma Harbsmeier 
Her er DK 

270 sider, 300 kr. 
Brendums forlag 

Anmeldt af Henk van der Liet 

DETER NEMMERE AT FORMULERE, HVAD »HER ER DK« IKKE 

er, end preecist at afgere hvad bogen er for en sterrelse. For 
deter hverken et veerk med topografiske egnsbeskrivelser 

eller en rejseferer, Og selvom bogen fremtreeder som en händbog 
med kort, mass er af billeder og registre bagest i veerket, er tekster- 
ne af en ganske anden karakter end man umiddelbart ville forven- 
te af en guide til et rejsemál, »Her er DK« kan ikke sammenlignes 
med »Trap Danmark« eller »Lonely Planet«. Maske er det bedst at 
se bogen som et veesentligt appendiks til denne type brugsbeger, I 
hvert fald indgär »Her er DK« helt klart i den aktuelle interesse for 
forholdet mellem geografi og rum pa den ene side, og forteelling 
og identitet pa den anden side. 

»Her er DK« er primeert en Iittereer og visuel rodekasse, der pas- 
ser som hand i handske til den moderne oplevelsesekonomiske 
tilgang til omverdenen. Tilsyneladende er der i disse postfaktuelle 
titler behov for noget andet end den negterne encyklopeediske 
stedsbeskrivelse, sädan som Wikipedia og grengse leksika tilbyder. 
Ethvert sted pa et landkort - om deter en ede egn, en storby, et 
vandleb, en upäagtet sidegade, eller en verdensberemt turistat- 
traktion - far forst rigtig betydning i det ejeblik stedet konkretise- 
res ved hjeelp afhistorier. Og deter disse fortsellinger der ger det 
muligt- endda ogsä nar man aldrig har veeret i neerheden af det 
pägreldende sted - at forholde sig til det. Sproget og historierne 
puster !iv i steder, som ellers blot vil forblive intetsigende navne 
pä landkortet og talkombinationer iet geodeetisk koordinatsy- 
stem. Ved hjeelp af sproget bliver steder säledes til resonans- og 
betydningsrum, der hele tiden forvandler sig. Stetler far uopher- 
ligt nye betydninger, nye forteellinger kommer til, mens andre 
med tiden blegner, skifter karakter eller omfortolkes. Prikker pa 
et landkort flytter sig sjeeldent, men prikkernes betydning eendrer 
sig hele tiden. 

En af bogens fortreeffeligheder er, at »Her er DK« ikke blot 

112 KRITIK 

indeholder ca. 200 korte eller mellemlange opslag og masser af 
billeder af enhver art, men at bade teksterne og billedmaterialet 
er skabt af cirka lige sä mange bidragydere. De fleste forfattere har 
kun bidraget med en enkelt tekst i bogen. At holde styr pa denne 
skare af forskellige bidragydere er lidt af et herkulesarbejde, som 
redaktionen klarer pa bedste manér (med kun enkel te svipsere i 
registret). Bogens collageteknik styrkes af et moderne og hándfast 
gennernfert design, der fordeler den danske topografi i fire store 
blokke svarende til de fire vindretninger. Denne skarpe inddeling 
og bogens moderne og minimalistiske design kontrasterer de en- 
kelte bidrags nresten frivole udvalg af ästeder og det, at de mange 
bidragydere ser ud til at have haft helt frie heender, Nogle gange 
far et sted kun et enkelt <ligt, eller blot et foto med pa vejen, en 
gang imellem ságar ikke andet end et snapshot uden billed tekst. 
Blandt disse stillebener er et hjerne pa Nerre Torv i Hjerring, et 
vejskilt i Hellerup og et portrait af en biavler fra Vollsmose {!). 

»Her er DK« er en slags alternativ rejseferer for den postmo- 
derne dannelsesrejsende, en vejviser med punktnedslag der 
breder sig som ringe i det danske mentale landskab. Ved siden af 
en rsekke logiske gengangere, säsorn landets starre byer, vrimler 
bogen ogsä med oversete lokaliteter. Selvfelgelig tager de sterre 
byer en del af oprnserksomheden, men de fremstilles med ligesä 
mange overraskende vinklinger og (fra)valg, som i de evrige be- 
skrivelser. Men steder indgär ogsä i en sammenheeng, og sá for- 
skellige de enkel te lokaliteter end er, sä knytter de sig af og til, pä 
mere eller mindre tilfseldige máder, ogsä til hinanden. Landsbyer, 
gader, miljeer og stemninger indgär i meerkelige alliancer, eller de 
leegger omvendt afstand til hinanden og vil veere noget helt forsig 
selv. Sáled es kan man lade sig fore fra Slicetown (Kolding) til Chri- 
stiansfelds Unesco-blästernplede kirkegärd ogvidere til Rudolph 
Tegners groteske Skulpturpark ved Dronningmelle - sidstneevnte 
er i evrigt beskrevet af »en borger«. 

Selvfelgelig indeholder veerket et an tal mere eller mindre no- 
stalgiske stedsbeskrivelser, som en gärdejers kontante lovsang 
over Sejere, specielt om natten, for »när <let bliver merkt - bliver 
det rigtig merkt«, Men derimod slär landliggeren Henrik Nord- 
brandts bidrag om M0n ned pa den store forskel mellem den pro- 
vins, han husker fra sine unge dage, og sä nutidens industrielle 
landbrug med <lets mastodontiske gárdanleeg, ulidelige herrn og 
systematiske dyrplageri. 

Ogsá Danmarks storseelgende stedteenker, selveste Svend 
Brinkmann, er med i »Her er DK«, dog med et lidt tarnt portrret af 
sin nuveerende hjemby Randers, den by hvor hans »liv finder sted, 
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>> Lreseren fàr ] ... ] ikke bare en nekke historiske og faktuelle oplysninger, 
og et glimt af f orfatterens personlige oplevelser, men ogsá en 
indikation af den made litteraturen har veeret med til at prrege og 
f ormidle vort syn pa byen. 

og livsträden spindes afbyer, Iandskaber, mennesker og steder.« 
Andre bidragydere kommer med uforbeholdne kserlighedserklee- 
ringer til bl.a. Flyvergrillen pa Amager Landevej, Sydhavnen og 
Mande. Velsagtens som en slags modveegt til alt for megen steds- 
romantik og lokalpatriotisk vi rak, har Carsten Jensen fäet !ov til at 
skrive om - og ironisere over - ikke-stedet Kastrup Iufthavn. 

Mange beskrivelser tager stilling til betegnelsen Udkantsdan- 
mark, enten ved at hovere over det og/eller ved at vende spejlet 
den anden vej og gere grin med kebenhavnernes ofte brovtende 
selvforstáelse, Ganske mange af provinsbeskrivelserne er sjove, 
felsomme og (selv)kritiske, skent Peter Hoegs uforbeholdne hyl- 
dest til Veekstcentret i Nerre Snede emmer rigelig meget af selv- 
godhed. Heldigvis finder man iJylland ogsä smá perler som Eske 
K. Mathiesens personlige miniportrset af'Varnees og et interessant 
signalement af Gellerupparken. I sidstneevnte bidrag, skrevet af 
en arkitekturstuderende, star det vigtigste nok mellem linjerne. 
Og apropos udkants- eller Vandkantsdanmark, sa er Bornholm 
afgjort den Iandsdel, der fär de mest entydigt positive ord (og bil- 
leder) med pa vejen. Henrik Saxgren, Peter Poulsen, Eske K. Ma- 
thiesen (igen) og Dennis Gade Kofod slär fiotte slag for een. 

»Her er DK« er et hejaktuelt kunstnerisk projekt, der tilbyder en 
alternativ tilgang til de steder og landskaber vi bebor, og som ikke 
blot meerkes afvores konkrete fodaftryk, men ogsä indgär i det 
veev af forteellinger, hvoraf »Her er DK« kun er toppen af isbjerget. 
Og dis se fortrellinger speender over stort set alle sproglige og visu- 
elle genrer og indeholder bade skidt og kanel. Alt mellem himmel 
og jord. Men et spergsmäl, der melder sig fra starten af, er hvor- 
dan i alverden man kan finde rundt i bogen - hvordan orienterer 
man sig i dette virvar? Der er mindst tre leesestrategier, For det 
ferste kan man leese bogen fra ende til anden, lade sig overveelde 
af indholdet og efter et par sider tabe orienteringen. Godt det 
samme. For det andet kan man sla de steder op som man kender 
i forvejen eller har et forhold til og se hvordan de er repreesenteret 
- eller ikke. Og for det tred je kan man Iade sig overraske og pa ma 
og fá bladre og leese og sla op i registret med bidragydere, for at 
se hvem der star bag de enkelte bidrag. I registrene finder mani 
evrigt et veeld af professionelle forfattere, journalister og kornmu- 
nikationsmedarbejdere, men ogsä en hejskoleelev, operasanger, 
jazzmusiker, rapper, mebelsnedker, kunstnerduo ogen glad pen- 
sionist. Det, der dog savnes, er fiere nydanskere og deres forteellin- 
ger. Maske en idé til et tillregsbind? 

Bortset fra de mange konkrete danske lokaliteter som »Her er 
DK« handler om, er der ogsä andre - mere ell er mindre fiydende 
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eller uhándgribelige - steder med i bogen, sa som Store breit, Öre- 
sundsbron (det eneste svenske bidrag), Danmarks geografiske 
midtpunkt (ved Ursula Andkjeer Olsen) og Stadgreensen. Ogsä 
Limfjorden, og specielt den del der gar igennem Aalborg, portreet- 
teres. Leeseren fár i sidstneevnte afsnit ikke bare en reekke histori- 
ske og faktuelle oplysninger, og et glimt af forfatterens personlige 
oplevelser, men ogsä en indikation af den made litteraturen har 
veeret med til at prrege og formidle vort syn pa byen. Forfatteren 
nsevner Erik AalbrekJensen og Asta Olivia Nordenhof som toppen 
pa isbjerget, og han kunne lige sa godt have opstillet en hel lit- 
terser Aalborgkavalkade med Jacob Paludan, Jacob Ejersbo, Bent 
Vinn Nielsen og endnu fiere, men i sa fald ville man veere tilbage i 
det seriest encyklopeediske, hvilket ikke er hvad redaktionen har 
for eje. Deter derimod de individuelle bidragyderes valgfrihed 
og idiosynkrasier, og de gar »Her er DK« til en langt mere fascine- 
rende bog end et rent opslagsvrerk. 

Forfatteren Charlotte Weitze, som er en af bogens hovedleve- 
randerer med en hándfuld bidrag - bl.a. en skeelmsk betroelse om 
biblioteket i Herve, som viser sig ikke udelukkende at veere et sted 
til at leese beger, men ogsä til at foretage sig andre ting- star bag 
et bidrag om Vallekilde Hejskole, som farer Ieeseren vide re ( ell er 
tilbage) til Eske K. Mathiesens rniniportreet af kirkegárden i Var- 
nees i den an den ende af land et. Deter specie It disse smä glimt af 
oversete eller undervurderede steder - de ting og lokaliteter man 
sjreldent lregger meerke til i hverdagens trummerumske virvar - 
som ger »Her er DK« til en fantastisk lseseoplevelse. Sàledes er den 
korte situationsbeskrivelse fra Kaffevognen pa Vitus Berings Plads 
i Horsens in tet mindre end en lille kulturanalytisk perle, en yderst 
lydher miniature registrering af uudtalte holdninger og lenlige 
tanker. For at fange Kaffevognens betydning ma man leese mellem 
Iinjerne, Iigesom deter tilfseldet i bidragene om Vollsmose, Gel- 
lerupparken og Pia Juuls Prreste. 

»Her er DK« indeholder altsá et veeld af stemmer, hvor skenlit- 
terater og andre mere eller mindre professionelle forfattere indgár 
pa Iige fod med jeevne sprogbrugere, der benytter sig af dansk i 
alle mulige dialektale afskygninger. Maske var det en ide at Iade 
»Her er DK« indgá som pligtlsesning i sável indfedsretspreven som 
det almindelige pensum i folkeskolen? En bedre indfering i hvad 
Danmark ogsà er, kan man neeppe forestille sig. 
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