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Per Kirkeby på udstillingen Tabernakel på Louisiana, 26.1. 1970. Foto: Jesper Stormly Hansen/Polfoto
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Hvordan kan røde faner og ungdoms

oprør gå hånd i hånd med kakkelborde 

og små kager til kaffen? Og hvad er i 

øvrigt kunstens muligheder for at påvirke 

den verdenspolitiske dagsorden? De 

spørgsmål stiller vi med denne bog Painting 

the 1960s. Bogen er udgivet i forbindelse 

med udstillingen af samme titel på Brandts 

Museum for kunst og visuel kultur, og den 

tegner et portræt i kunstværker og artikler 

af et tiår, der satte nye standarder for 

forbindelser mellem kunst og hverdagsliv.

1960’erne er en fantastisk opbrudstid i Danmark og i resten af vo-
res verdensdel. I kølvandet på efterkrigstidens eksistentialisme bød 
tiåret på en markant bevægelse væk fra fortidens monumentalitet 
mod en ny fascination af hverdagslivet og dets objekter, rutiner og 
velsmurte markedskræfter. Drevet sikkert frem af lige dele politisk 
nervøsitet og økonomisk opsving opstod der et sjældent frugtbart 
kunstnerisk klima, hvor alt syntes at have betydning og enhver 
form var under forandring.

Painting the 1960s byder på en rejse tilbage til et tiår, hvor et 
fænomen som Eksskolen og kunstnere som Per Kirkeby, Poul 
Gernes og Albert Mertz satte nye standarder for, hvordan kunsten 
og hverdagen kunne møde hinanden. Inspireret af kunstnere som 

Andy Warhol i New York og Gerhard Richter i Køln opdagede den 
danske scene populærkulturen og de masseproducerede billeder 
på den ene side – og processen, performancen og det stærkt 
konceptuelle kunstværk på den anden.

På Brandts Museum for kunst og visuel kultur afsøger vi i udstil-
linger og bøger grænsefladen mellem billedkunst og billedkultur. 
Særligt i de tidlige 1960’ere er denne grænseflade synlig og i be-
vægelse. Mange af værkerne i bogen er fra Brandts’ egen samling, 
som Per Kirkebys maleri ”Damehatte” fra 1964, der viser en række 
kvindesilhuetter hentet fra tidens dameblade. Det er i billeder som 
dette, vi skal finde kimen til udtryk som tv-normal og den brølende 
og fejende smukke visuelle kultur, vi i dag er en levende del af.

Painting the 1960s er en hyldest til en generation, der skrev 
 historie og i vidt omfang var bevidste om, at de udlevede et histo-
risk øjeblik. Jeg vil gerne takke alle kunstnere og bidragydere til 
denne bog. Nogle er ikke længere i blandt os, andre er i højeste 
grad i live og minder os fortsat om vigtigheden af eksperimentet 
og den nødvendige tro på, at der er noget større på færde end 
fløde til kaffen. Og at netop fløden til kaffen nogle gange udmær-
ket kan være meningen med det hele. Jeg skylder på Brandts’ 
vegne også en stor tak til en række bidragydere uden hvis støtte, 
udstillingen og nærværende bog ikke havde været mulig: Nils Povls-
gaard, vores arkitekter for udstillingsdesign, erhvervspraktikant og 
redaktør af denne bog Jakob Kudsk Steensen, layouter Henrik 
Stig Møller, billedredaktør Marianne Ager samt fondene Aage 
og Johanne Louis-Hansens Fond,  Augustinus Fonden, Beckett- 
Fonden og Konsul George Jorcks og hustru Emma Jorcks Fond. 
God fornøjelse!

Forord
Painting the 1960s 
Kunsten. Oprøret. Hverdagen

Af direktør Mads Damsbo

Per Kirkeby, Western, 1965. 41,7 x 29,7 cm. Blyant og gouache på papir. Brandts Museum for kunst og visuel kultur
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’De glade 1960’ere’ indtager en helt særlig 

plads i vores kollektive bevidsthed. Det 

er en tid hvor skelsættende historiske 

begivenheder som bl.a. månelandingen, 

ungdomsoprøret, kolonialismens ophør, 

men også Cubakrisen og opførelsen af 

Berlinmuren får globale konsekvenser. 

Det giver genlyd verden over, og langt de 

fleste kan huske hvor de befinder sig, da 

dagligstuerne indtages af fjernsynsbilleder 

fra den globale virkelighed.

Tv’et er på dette tidspunkt et forholdsvis nyt, 

populært medie, der trækker det offentlige 

rum ind i det private. Sammen med radioens 

øgede udbredelse, den stigende mængde 

af aviser, blade og tidsskrifter, etablerer de 

nye medier en fælles referenceramme, der 

binder verden sammen på en ny måde. Og 

som endegyldigt borteliminerer 1950’ernes 

traumatiserede tid efter 2. verdenskrig. 

Fremtiden tilhører 1960’erne – det er en tid 

præget af sjælden optimisme og håb, men 

også krav om forandring. Intet var som det 

plejede at være. Der skulle ryddes op, og 

det blev der.

Introduktion
Painting the 1960s

Af kurator Anna Krogh

Per Kirkeby, Western, 1965. 122 x 122 cm. Mixed media på masonit. ARoS
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Bogen
Nærværende bog udkommer i forbindelse med udstillingen Pain-
ting the 1960s. Den belyser gennem en række forskellige tekster 
de begivenheder og fænomener, der kendetegner 1960’erne. 
Brandts Museum for kunst og visuel kultur har inviteret en række 
toneangivende skribenter, der alle bidrager med deres særlige 
viden om tiden.

Lasse Jensen er uddannet journalist. Han skriver om de 
nye globale tendenser og politiske begivenheder, der markerede 
1960’erne som et internationalt årti. Jensen fortæller også om, 
hvordan han bevægede sig fra at være et aktivt medlem af kom-
munist partiet, til at være ”borgerligt” ansat. 1960’erne havde en 
”omvendt” effekt på ham. Parallelt hermed analyserer mag.art. i 
kunsthistorie Elisabeth Delin Hansen de nye kunstneri-
ske eksperimenter, der tegnede tiden og siden skrev kunsthistorie. 
Hun analyserer flere af de skelsættende brud indenfor billedkun-
sten med bl.a. Eksskolens betydning for de nye udtryk. Kaare p 
skriver i den forbindelse om de første udstillinger Bjørn Nørgaard, 
Poul Gernes og Per Kirkeby udførte, som Kaare p fotograferede 
mens de fandt sted.

Jakob Kudsk Steensen er uddannet kunstner og cand. 
mag i kunsthistorie. Med afsæt i kamera-baserede medier – her-
under også den nye stjerne på himlen, computeren – diskuterer 
han vekselvirkningen mellem de digitalt fremstillede billeder og 
den visuelle kultur og undersøger begges forhold til billedkunsten. 
Som en måde at se på 1960’erne, baner visuel kultur veje for 
nye måder at anskue relationer imellem nye kommercielle medier, 
kunst og hverdagskultur på.

Jørgen de Mylius er journalist og kendt for sit arbejde med 
populærmusikken. Han skriver om den æstetik, der karakteriserer 
60’ernes banebrydende og ikoniske musik og pladecovers. De 
Mylius oplevede ”kultur kampen” imellem DRs mediemonopol, 
den klassiske gode smag og den nye musik, som han igennem 
P3 var med til at introducere for de danske lyttere. Også 60’ernes 
design og mode står i dag som billedlige markører af deres tid. 
Ane Lynge-Jorlén griber fat i tidens modeikoner, designdyr-
kelsen og 60ernes produkter der i tiden blev identitetsskabende. 
Endelig reflekterer journalist og forfatter Peter Øvig  Knudsen 
over dét at erindre en tid. Med udgangspunkt i sin bog om hippie-
kulturen giver han sit bud på, hvordan historien om 1960’erne 
bliver skrevet og hvem der i dag er med til at skrive den.

Painting the 1960s ’maler’, så at sige, et billede af 1960’ernes 
kunst. Udstillingen og bogen sidestiller etablerede og nye vink-
ler på idéen om kunstens særlige forhold til hverdagen, og ikke 
mindst på, hvordan den visuelle kultur griber ind i kunstens udtryk. 
Kunstnerne trak på hverdagen i deres politiske, provokerende og 
eksperimenterende værker, hvilket skabte både glæde og i bedste 
fald stærk undren, men i langt flere tilfælde forargelse og furore.

Udstillingen
Udstillingen Painting the 1960s tegner et billede af et årti, der 
dyrker foranderligheden og eksperimentet. Periodens kunst bliver 
til et opgør med 1950’ernes fokus på et indadvendt maleri, der 
havde vendt verden ryggen. 1960’ernes kunst udspringer af en tid, 
hvor unge kunstnere tager virkelighedens aktualitet for pålydende 
og lader kunst, hverdag og politik møde hinanden.

Maleriet lever fortsat som et felt for nybrud: Parallelt i årtiet ses 
dels et politisk maleri, der kritisk kommenterer tidens strømninger, 
dels et maleri, der trækker tungt på populærkulturen i form af 
design, mode og mønstre. Kunsten bliver genstand for heftig debat 
og netop diskussionerne synes at virke befordrende for yderligere 
grænsebrud. Med etableringen af Eksskolen får kunsten tillige en 
særlig platform til eksperimenter med kunstens forhold til virkelig-
heden. Performance, aktioner og happenings med udgangspunkt i 
hverdagen bliver omsat til et idébaseret, konceptuelt udtryk.

1960’ernes visuelle kultur får en ny og afgørende betydning for 
kulturen, idet kunstnere reagerer på tidens mange forandringstegn 
og inddrager dem i kunstens verden. Hverdagen kommer bl.a. i 
højsædet ved at kunstnere inspireres af de nye medier – tv, blade, 
tidsskrifter, tegneserier og tager derved afsæt i hverdagskulturens 
masseproducerede billeder. De kamerabaserede medier indtager 
i denne tid en særlig rolle. Både som registrant af de mange hap-
penings og performances, men også som forevigelser af væsent-
lige begivenheder, tidstypiske momenter og hverdagslige øjeblikke. 
Fotografi og film – samt også computeren, som for første gang 
oplever en større udbredelse blandt ’firstmovers’ – er i den grad 
med til at skabe nye forståelser af hvordan verden på radikal vis 
influerer billedkunstens udtryk.

Painting the 1960s følger årtiet til dørs og slutter ved udstillingen 
Tabernakel i 1970 på Louisiana. En legendarisk udstilling, hvor bl.a. 
Bjørn Nørgaard med sin hesteslagtning får kunsten ind i dagligstu-
erne og skabt en debat, der rækker langt ud over kunstparnasset. 
Mange kunstneriske tendenser fra 1960’erne fortsætter i 70’erne, 
men allerede i det efterfølgende årti sættes nye dagsordner, og 
1960’erne forlades med nye eksperimenter og tendenser til følge.

Udstillingen Painting the 1960s arbejder med fire overordnede 
grupperinger eller spor, der forsøgsvis indkredser de udtryk og 
temaer som tidens kunstnerne arbejder med: 

Udstillingens første kategori tager afsæt i arven fra den visuelle 
kultur. Kunstnere refererer heftigt det hverdagslige og den umid-
delbart tilgængelige verden. Den anden kategori omhandler det 
kamerabaserede medie i form af fotografi og film. Eksperimenter 
med mediet, henvisningen til performance og aktionen som det 
nye sort er her i højsædet. Det tredje spor indkredser et forma-
listisk/minimalistisk udtryk. Tydelig er interessen for et konkret 
visuelt sprog, hvor geometri, serialitet og ’coolness’ dominerer. Det 
sidste spor undersøger gyldigheden af det håndgjorte eller eks-
pressive udtryk indenfor både maleri og skulptur.

For dog at anerkende at netop værkbegrebet er til debat og at 
kunstnerne bevidst undsiger sig enhver form for kategorisering, 
arbejder udstillingen med en hvad man kunne kalde organisk 
opdeling. Derfor forekommer enkelte kunstneres værk i flere 
forskellige grupperinger. Det er tilsvarende vigtigt at understrege at 
udstillingen blot viser et repræsentativt udvalg af de kunstnere der 
var aktive på perioden. Et udtømmende billede er i sagens natur 
ikke mulig.
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I et interview i BT i 1962 spurgte Jens 

Jørgen Thorsen Poul Gernes, som året 

forinden havde været med til at oprette 

Den eksperimenterende Kunstskole: 

”Hvad er der galt med maleriet, Gernes?” 

Svaret? Det vender vi tilbage til.

Også på kunstens område var 1960’erne et komplekst og omvæl-
tende årti, og det er naturligvis ikke muligt inden for dette korte 
artikelformat at give andet end en art summarisk overflyvningsrap-
port. De store linjer træder forhåbentlig frem, men der vil være 
mange navne, man leder forgæves efter. I et landskab ser man 
tydeligst samfundsdannelser, mens enkeltpersoner i landskabet er 
sværere at registrere. Det samme gør sig gældende i en oversigt 
som denne, hvor kunstneriske grupperinger kommer til at spille en 

forholdsmæssigt større rolle i forhold til enkeltkunstnere. Vil man 
vide mere, er der kommet gode oversigtsværker over tressernes 
kunst, som kan anbefales for et bedre overblik over perioden som 
f. eks Jens Jørgen Thorsens Modernisme i dansk kunst fra 1987 
og Mikkel Boghs Geometri og bevægelse fra 1996.

Ved starten af 60’erne er maleriet usammenligneligt det primære 
billedkunstneriske medie. Der er så at sige endnu ikke noget 
”galt” med maleriet. Men for mange af de kunstnere, der bryder 
igennem i løbet af tresserne, er maleriet et stærkt problematisk 
medie. I starten søger man at gøre op med illusionen om en tredje 
dimension, som kunsten siden renæssancen har set det som sin 
opgave at skabe. Forudsætningen for det tredimensionelle rum 
er en hierarkisering af billedrummet i en imaginær kukkasse, som 
beskueren står udenfor og betragter. Men allerede de italienske 
futurister i begyndelsen af det 20. århundrede arbejdede under 
slagordet: ”Lad os sætte beskueren midt i billedet” som udtryk for 

”Hvad er der galt med 
maleriet, Gernes?”
En ballonfærd over 1960’ernes kunst

Af kunsthistoriker Elisabeth Delin Hansen

Poul Gernes og John Davidsen, Demokratiseringen, 1963. Seks plader á 61 x 61 cm. Syntetisk lak på masonit. Museum Jorn
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Louisiana blev indviet i 1958 som en museumsinstitution, der de-
finerede sine opgaver langt mere åbent over for publikum end de 
traditionelle museer og pegede ind i nye årtier med kunstarternes 
tætte forbindelser, de besøgendes fysiske velbefindende (café!) og 
dialogen med virkeligheden uden for kunstens univers. Louisiana 
blev generator for en lang række af tidens væsentlige kunst- og 
kulturpolitiske debatter.

Men ikke kun på institutionsplan skete der fornyelser. Da årtiet 
gryede, havde Danmark f. eks allerede siden 1953 haft foreningen 
Kunst på Arbejdspladsen, hvor virksomheder kunne leje kunst-
værker til deres arbejdslokaler, og i 1957 skabte Knud Pedersen 
Kunstbiblioteket. Her kunne ikke kun virksomheder, men også 
private leje et kunstværk i en måned for samme pris som en pakke 
cigaretter. Økonomi skulle ikke være en forhindring for engage-
ment i kunsten.

Kunstscenen omkring 1960
Ser man på kunstscenen ved årtiets start kan man f. eks. konsta-
tere, at det danske valg til den prestigefyldte biennale i Venedig 
i 1960 var Richard Mortensen, i 1962 Henry Heerup og Carl 
Henning Pedersen og 1964 Svend Wiig Hansen, der hver repræ-
senterede centrale sider af den mere etablerede kunst i disse år. 
Svend Wiig Hansen - og f. eks grafikeren Palle Nielsen – stod for 
et eksistentialistisk funderet figurativt udtryk, som spejlede den 
kolde krigs destruktionsangst.

Richard Mortensen havde været en stor skikkelse i det danske 
kunstliv, siden han i trediverne som en del af kunstnergruppen 
Linien var med til at definere en dansk abstrakt surrealisme. Efter 
krigen tog Richard Mortensen til Paris, hvor han blev en vigtig del 
af miljøet omkring Galerie Denise René, der var centrum for udvik-
lingen af efterkrigstidens konstruktive formsprog. Mortensen står 
for en holdning, der ser et værk udspille sig mellem beskueren og 
billedrummets dybde, der skabes af farver og formers dynamik på 
fladen, dvs. at han som en del af arven fra renæssancen arbejder 
med et illusionistisk rum bag fladen.

Asger Jorn, Stalingrad, stedet som 
ikke er eller modets gale latter,  
1957-60, 1967, 1972. 296 x 492 cm. 
Olie på lærred. Museum Jorn

bestræbelsen på at lave en kunst, der har beskueren i centrum og 
er udtryk for sideordning i stedet for hierarki. Op gennem tres-
serne gøres der mange forsøg enten på at gøre maleriet til en del 
af beskuerens rum ved at fornægte tredimensionaliteten, eller på 
at skabe helt andre kunstneriske sprog end maleriet for at skabe 
interaktion med beskueren. Tressernes væsentligste kunsthistorie 
udgøres af disse forsøg, som ved årtiets udgang har fået mange til 
at forlade maleriet til fordel for en række andre, ofte tidsbaserede 
medier som performance, installation, film eller konsekvente om-
defineringer af en kunstnerisk praksis til en politisk. 

Rammen
Ved indgangen til tresserne var en ny opfattelse af kunstens sam-
fundsmæssige betydning ved at etablere sig. Selv om det kun var 
femten år siden 2. Verdenskrig sluttede, var det på denne relativt 
korte tid lykkedes at opbygge et velfungerende velfærdssamfund, 
og som en del af det ønskede man at gøre kulturens og kunstens 
frembringelser tilgængelige for en bred del af befolkningen. Ikke 
kun for at skatteborgerne kunne få noget for pengene, men også 

ud fra en idealistisk tro på kunstens transformerende kraft både i 
den enkeltes og i samfundets liv.

Med Kulturministeriets etablering i 1961 blev kulturen defineret 
som et selvstændigt politisk fokusområde. Statens Kunstfond kom 
til verden i 1964 i nogenlunde den form, vi kender i dag, og sikrer 
arbejdsstipendier, produktionsstøtte, indkøb af værker (for billed-
kunstens vedkommende) og hæderslegater. Selv om kunstnere 
– og måske især billedkunstnere – stadig har særdeles vanskelige 
økonomiske vilkår, er der ingen tvivl om, at Statens Kunstfond har 
haft overordentlig stor betydning både for kunstnernes arbejds-
muligheder og for befolkningens opfattelse af kunstens centrale 
funktion i en moderne stat. At det ikke er foregået uden dramati-
ske diskussioner – som f. eks. Rindal-sagen i 1965, hvor lagerfor-
valter Rindal rejste en folkelig protest mod støtten til moder nistisk 
kunst – viser stadig at systemet har været i stand til at generere og 
rumme vigtige demokratiske diskussioner.

Der gik samtidig en stærk bevægelse gennem store dele af kunst-
livet for at gøre kunsten tilgængelig og kunstinstitutionerne mindre 
autoritære og lukkede.
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aktion, og det var ikke bare Jorn, men også Thorsen og Nash, der 
opretholdt en stor produktion af malerier, der jo netop af offentlig-
heden på forhånd var forbundet med forestillingen om kunstnerisk 
virksomhed. Ironisk distance? Muligvis. I alle tilfælde er satsningen 
på fantasien som samfundsomskabende faktor problematiseret af, 
at det samfund, man vil omvælte, i forvejen betragter fantasien og 
kreativiteten som kunstens gebet.

Andre tidlige 
tresserkunstnere
Ud over situationisterne gjorde to andre grupperinger i disse år 
under stor opmærksomhed erfaringer med helt nye opfattelser af, 
hvad der definerer kunst: Fluxus og Eksskolen. De er næsten sam-
tidige, og der sker nogle få udvekslinger fra den ene til den anden 
gruppering, men generelt opretholdes skarpe distinktioner.

Men ikke alle, der arbejder med at nydefinere kunsten, er nød-
vendigvis med i de nævnte grupperinger, f. eks må kunstnere som 
Gunnar Aagaard Andersen og Albert Mertz nævnes som individer, 
hvis arbejde og netværk har haft stor betydning for både Fluxus og 
Eksskolen.

Hvor Mertz benytter sig af readymades og en høj grad af dadai-
stisk humor, dyrker Aagaard Andersen systemer, tilfældighed 
og interaktion med publikum, og de fungerer begge som vigtige 
elementer i tressernes avantgardemiljøer.

FLUXUS
Det internationale kunstnernetværk Fluxus, havde under stor 
bevågenhed givet deres første koncerter i Wiesbaden i september 
1962, og to måneder efter var turen kommet til København.

I et samarbejde mellem Arthur (Addie) Køpcke, der i sit galleri 
havde præsenteret en usædvanlig række af tidens mest avance-
rede kunstnere, Aagaard Andersen og Det Unge Tonekunstnersel-
skab blev der gennemført fem aftener med Fluxus-programmer i 
Nikolaj Kirke, hvor Knud Pedersens Kunstbibliotek havde til huse, 
samt en enkelt aften på Allé-Scenen. Det hele foregik under titlen: 
FLUXUS – MUSIK OG ANTIMUSIK – DET INSTRUMENTALE 
TEATER – 6PRO- ET CONTRAGRAMMER. Der var opbygget me-
get store forventninger i offentligheden inden den første koncert, 
og det blev en kæmpeskandale, som siden er blevet legendarisk.

Fluxus-kunstnerne kom fra forskellige kunstneriske udgangs-
punkter: musik, litteratur og billedkunst, men valgte koncertformen 
som det, der blev deres primære præsentationsstruktur. Fluxus var 
den gruppering, der mest konsekvent dyrkede det tværæstetiske, 
hvor begrebet intermedia er helt centralt. Man mener en form, 
der placerer sig uopløseligt imellem traditionelle udtryksformer, 
 f.eks  visuel poesi, i modsætning til multimedia, hvor de forskellige 
 medier lægges til hinanden.

Fluxus tog afstand fra forestillingen om kunst som en genstand og 
erstattede den med processen, der udfolder sig mellem kunstner-
en og tilskueren, som så netop ikke er tilskuer, men en form for 
deltager. En kunstners arbejde, et ”piece” eller en ”occurrence”, 
som man betegnede dem på det tidspunkt, består at en struktur, 
der benytter sig af situationsspecifikke elementer og inddrager 
publikum i en interaktion. I modsætning til f. eks. situationisternes 
ekspressionisme var det for Fluxus vigtigt at bryde den tætte for-

Kunstnergruppen Fluxus i Nikolaj Kirke. 29.11. 1962. Foto: Jørgen Sperling/Polfoto

Carl Henning Pedersen og Henry Heerup var en del af fænomenet 
Cobra, en sammenslutning af kunstnere fra København, Bruxelles 
og Amsterdam, der fungerede fra 1948 til 1951, men som stadig 
op i tresserne var så definerende for kunstopfattelsen i Danmark, 
at flere af tressernes unge kunstnere så deres arbejde som et 
direkte opgør med Cobra.

Cobra søgte at finde en form, der udtrykker fantasien og det 
oprindelige i et spontant-abstrakt billedsprog, der danner motiver 
inspireret af børnetegninger, eventyr eller såkaldt primitiv kunst. 
Formålet var at nå frem til et uredigeret og direkte udtryk for 
kunstnerens subjekt. For Cobra var maleriet et optimalt medie, 
fordi man uden stor teknisk mellemkomst spontant kan skabe et 
kunstnerisk univers.

Den mest fremtrædende danske Cobrarepræsentant var Asger 
Jorn, der var en af medstifterne af bevægelsen. Jorn drev det 
spontant ekspressionistiske formsprog så langt ud mod abstraktio-
nen, at figurationen var på vej til opløsning. Det er tydeligt, at også 
for Jorn er maleriet et ideelt og nødvendigt medium, men der er en 
dobbelthed i hans kunstneriske univers, som peger i den modsatte 
retning.

Situationistisk 
Internationale og CO-RITUS
Asger Jorn var hoveddrivkraften bag etableringen af Situationis-
tisk Internationale (1957-72), med bl.a hollænderen Constant og 
belgieren Guy Debord. Målet var verdensrevolutionen, og midlet var 
brug af fantasien og legen som verdensomvæltende kraft. Bevæ-
gelsen holdt årlige ”verdenskongresser” og udgav et overvældende 
antal tidsskrifter, der debatterede samfundsmæssige, byplanmæs-

sige, arkitektoniske og æstetiske spørgsmål. For situationisterne 
var der i høj grad noget galt med maleriet, som man anså for at 
være kompromitteret af kunstmarkedet. Det blev endda diskute-
ret at forbyde situationister at lave malerier. Denne ideale tanke 
sættes i perspektiv af det forhold, at det var Jorn, der finansierede 
Situationistisk Internationales mange publikationer med de penge, 
han fik for sine malerier på det internationale marked.

I stedet for at male begyndte situationisterne at lave aktioner, der 
havde til formål at udstille eller nedbryde det etablerede sam-
funds vanetænkning og magtstrukturer. I Danmark var det især 
Jens Jørgen Thorsen og Jørgen Nash, der havde slået sig ned på 
Drakabygget i Skåne, som over mange år gennemførte spekta-
kulære aktioner. Den første af en lang række CO-RITUS aktioner 
fandt sted i december 1962 i Galerie Jensen i Møntergade i 
København under deltagelse af et publikum, der transformerede de 
tomme galerielokaler ved hjælp af tredive kasser materialer fra en 
nedlagt legetøjsfabrik. Aktionen endte med bemalingen af et 300 
meter langt plankeværk, der omkransede den store ombygning af 
Egmont-koncernens hovedsæde, en national repræsentant for den 
kulturindustri, man ønskede at gøre op med. Gennem årene blev 
der afholdt over 50 CO-RITUS aktioner med deltagelse af flere 
tusind mennesker med kollektivmalerier, jazzbands og folkemusik-
orkestre i en form, der leder over mod musikfestivalernes katarsis. 
En anden type aktion var Nashs berømte påståede halshugning af 
Den lille havfrue i 1964, hvor han brugte medierne til at skabe tvivl 
om virkeligheden.

I stedet for at producere malerier var formålet at kanalisere den 
kunstneriske impuls ind i processer, der kunne kortslutte dele 
af samfundets etablerede strukturer. Men positionen var ikke 
uproblematisk. En CO-RITUS aktion kunne let få en mainstream 
festkarakter og derfor miste sin kant og synlighed som kunstnerisk 
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mellem ”rent” og ”urent”, det formelle og det referentielle, kom til at 
spille en central rolle for fællesskabets diskussioner, der dannede 
grundlag for de enkelte kunstneres valg af balancepunkt.

Per Kirkeby var en af de kunstnere, der fastholdt maleriet og dets 
traditionelle skala. Men også han lægger vægt på at undgå et illu-
sionistisk rum ved at tømme sine motiver, så de fremstår som kulis-
ser eller sætstykker som man f. eks. ser i hans del af Trækvogn 13 
fra 1963.

Derimod lagde Louis-Jensen og Gernes balancen tæt på det 
minimale i den omtalte ”rent-urent diskussionen”. Som eksempel 
kan nævnes Louis-Jensens og Gernes’ kollektivværk Demokrati-
seringen (1963), der rummer forskellige karakteristiske træk som 
det betydningsløse motiv og betoningen af fladen. Et eksempel 
på det monumentale minimalistiske maleri er Gernes’ 10 meter 
høje stribebillede fra Charlottenborgs trappegang (1966), som på 
overvældende måde indtog beskuerens rum.

Eksskolens kunstnere arbejdede ligesom mange andre i tiden med 
performances. Generelt set var Eksskolens performances ikke 
direkte publikumsinddragende, til gengæld spillede det visuelle en 
stor rolle ofte med inddragelse af maleriske handlinger. Inspireret 
af Joseph Beuys, som især Bjørn Nørgaard og Per Kirkeby sam-
arbejdede med fra 1964 forstærkes kunstnernes fokusering på 
materialers sansemæssige og symbolske karakter.

Hele vejen op gennem tresserne spiller performances en vigtig 
rolle for Eksskolen, fordi det er en direkte måde at møde publikum 
på.

Fra omkring 1968 ændres karakteren af projekterne, som i sti-
gende grad bliver politiske. Skolen blev en del af ungdomsoprøret, 
og ønsket om kollektivt arbejde gælder ikke længere kun Ekssko-
lens arbejdsfællesskab. I stedet udvider man aktiviteterne gennem 
samarbejde med andre, der har tilsvarende idéer og planer om 
kollektive projekter.

Flere af Eksskolens kunstnere går ind i etableringen af AB Cinema, 
som er et initiativ til at demokratisere filmmediet og udvikle et al-
ternativt filmsprog. Det betød, at netop film i højere grad end maleri 
kom til at spille en stor rolle for Eksskolen i slutningen af tresserne, 
enten som egentlige filmprojekter eller i relation til aktioner, f. eks. 
Bjørn Nørgaard og Lene Adler Petersens Børsaktion i 1969.

Desuden spillede eksperimenter med kollektive boformer en 
stigende rolle, bl. a. Slump aktionerne i 1969, som Bjørn  Nør gaard 
tog initiativet til, og hvor man undersøgte betingelserne for, 
hvordan man opbygger et kollektivt samfund. Livø-aktionen med 
tilsvarende formål i 1971 og politiske aktioner som f. eks Peter 
Louis-Jensens besættelse af Hjardemål kirke i forbindelse med 
Thylejren i 1970.

bindelse mellem kunstner og værk. De enkelte ’pieces’ blev derfor 
skrevet ned som et partitur, så stykket kan opføres eller udfyldes 
af andre end kunstneren. Central er samtidig en performance-
æstetik, hvor performeren ikke spiller teater, men fremtræder i en 
afpersonaliseret form.

I et eksempel på et tidligt dansk Fluxus-værk tager Eric Andersen 
udgangspunkt i sin komponistbaggrund med værket Opus 51 
I have confidence in you. I dette tilfælde er det ikke tilskueren, men 
et symfoniorkesters medlemmer, der af kunstneren opfordres til 
hver at udfylde den ramme, Andersen har etableret med partituret, 
der udelukkende består af alfabetets bogstaver.

Med opfattelsen af processen som det essentielle er det klart, at 
Fluxus ikke umiddelbart ser maleriet som et brugbart medie. Ikke 
desto mindre arbejdede Addie Køpcke i årene efter 1962 på at 
skabe billeder, der inviterer beskueren ind i en proces, eksempelvis 
i de såkaldte Reading-work pieces, hvor beskueren involveres i en 
afkodningsproces gennem rebusser og opfordringer til at ”Fill with 
your own imagination”.

Eksskolen
Det tredje og mest omfattende element i udviklingen af tresser-
nes kunst i Danmark var aktiviteterne på Den eksperimenterende 
kunstskole, også kaldet Eksskolen. Den blev dannet i 1961 af 
Poul Gernes og Troels Andersen som en uafhængig skole, der 
hurtigt transformerede sig til et selvudviklende arbejdsfællesskab. 
Per Kirkeby, Peter Louis-Jensen og John Davidsen og senere 
Bjørn Nørgaard og Stig Brøgger var mere centrale og permanente 
medlemmer, men adskillige af tidens kunstnere var forbi skolen 
i kortere eller længere tid. Der er ikke tale om fælles billedsprog 
blandt Eksskolens kunstnere, men om fælles problemstillinger med 
forskelligartede løsninger.

Det er ikke muligt i denne sammenhæng at gå bare tilnærmel-
sesvist ind i de komplekse diskussioner og aktiviteter, der fandt 
sted på Eksskolen i den knapt tiårige periode, den eksisterede. 
Men Eksskolen er blevet grundigt beskrevet i flere omfangsrige 
publikationer, og man kan derfor anbefale at gå på opdagelse her i 
f. eks. Tania Ørums De eksperimenterende tressere fra 2009.

Eksskolen udviklede kollektive arbejdsmåder og vægtede ligesom 
Fluxus og situationisterne processen frem for kunstobjektet med 
dets indlejring i kunstmarkedet. Eksskolen var både optaget af den 
europæiske Nouveau realisme, der benyttede konkrete virkelig-
hedselementer, af amerikansk popkunst og især af minimalisme, 
hvis kodeord var anonymitet, ren form og store formater, der går 
i direkte dialog med beskuerens krop. Diskussioner om balancen 

Per Kirkeby, del af Trækvogn 13, 1963.  
Tre plader á 212 x 122 cm. Syntetisk lak på masonit.  

Museum Jorn
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Svar?
Lad os vende tilbage til indledningens interview med Poul Gernes. 
Efter at have forklaret, at staffelibilledet efter hans mening kun er 
til pynt, siger han, at ”En kunstner er til for at reparere en knækket 
moral” og det, der skal repareres er ”…individualismen, (som) et 
samarbejde, et broderskab skal træde i stedet for”.

Gernes gav med sin egen praksis et personligt svar på over-
skriftens spørgsmål. I 1969 tog han fat på den indvendige total-
udsmykning af hele Herlev sygehus, og fortsatte resten af sit liv 
med udsmykninger i det offentlige rum rettet mod fællesskaber. 
Det var for Gernes ikke ”maleriet” forstået som den malende 
handling, der var noget galt med, men det, man malede. Men for 
de fleste andre af tressernes kunstnere var det en nødvendighed 
at udvikle andre sprog, der kunne møde beskueren i et fælles rum, 

rumme de nye politiske erfaringer og danne ramme om kollektive 
måder at kommunikere og arbejde på.

Med mellemrum bliver en tilbagevenden til maleriet profeteret, men 
det har aldrig generobret sin historisk betingede privilegerede stil-
ling fra før 1960. I dag er det et medie blandt andre.

At maleriet stadig opleves som et problematisk medie kan man 
læse i en udtalelse af Claus Carstensen, der som en af de ”Nye 
vilde” var med til at bringe maleriet på banen igen i begyndelsen 
af firserne. Han siger i forbindelse med sin retrospektive udstil-
ling på ARoS i juni 2015: ”For mig er maleriet næsten en kriminel 
handling. Jeg er som den, der går ned i en kælder for at dræbe 
en rotte”. Så man får lyst til at spørge: ”Hvad er det dragende ved 
maleriet, Carstensen?”.

Billedkunstneren Lene Adler Petersen under en af sine berømte happenings i Børssalen i 1969. Foto: Polfoto
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Som jeg husker det, var 1960’erne en 

tid, der åbnede op for nye måder at se 

og opleve verden på. Det var en tid hvor 

billedkunstnerne gik på scenen, og hvor 

mordet på præsident Kennedy ændrede 

tidsånden lige så meget som angrebet på 

Twin Towers gjorde små fyrre år senere. 

Nytilkomne rusmidler som hash og lsd skabte nybrud i tidens 
kunst. Det var også en tid, hvor det efterhånden blev acceptabelt at 
se mænds bare fødder på gaden, og hvor total nøgenhed begyndte 
at finde sted i parker og på strande.

Jeg var sidst i tyverne og hutlede mig igennem som freelance 
journalist, fotograf og radiomedarbejder. Jeg havde atelier, mørke-
kammer og fotografiapparat. Jeg mødte op og dokumenterede. 
Jeg fandt det vigtigt. Mange af episoderne, tiden, kunstudstillinger 
og de mennesker jeg her skriver om, har jeg fotograferet.

Det som skete da 
der ingenting skete
Af foto-journalist Kaare p

Peter Louis-Jensen, Henning Christiansen, Bjørn Nørgaard og en hjemmelavet Jackie Kennedy-dukke under 
opførelsen af Stars and Stripes for Ever på Den Frie 25.6. 1965. Foto: Kaare p/Danmarks Kunstbibliotek
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Udstillingsgæst 1960’erne. Foto: Kaare p/Danmarks Kunstbibliotek

Kulturelle Flygtigheder
Klaus Rifbjergs, Leif Panduros og Jesper Jensens studenter-
revy Gris på Gaflen blev spillet i 1962; Den eksperimenterende 
Kunstskole og Trækvogn 13 samlede unge talenter op. Den kom 
til verden under tilsyn af Poul Gernes, der skjulte sit ansigt bag det, 
der siden er blevet kendt som shariaskæg og sin stemme under 
kraftig knirken. Geologen og maleren Per Kirkeby, digteren og 
kritikeren Hans-Jørgen Nielsen, den ganske unge Bjørn Nørgaard, 
forfatteren Charlotte Strandgaard, forfatteren og kritikeren Erik 
Thygesen, malerne Peter Louis-Jensen og John Davidsen var med. 
Henning Christiansen fortalte en dag, at nu havde Poul givet ham 
nøgle til kunstskolens lokaler.

Kunstnerne blev hjulpet på vej af både inspiration fra Joseph 
Beuys og af hjælp fra den bibliotekar på Hovedbiblioteket på 
Kultorvet i København, som Poul Gernes omtalte som ”Jane frøken 
Petersen”. Hun hed Jane Pedersen. Hun gav dem rum for den 
store udstilling af biler, som de alle sammen deltog i.

Tidligere tiders kunstnere lavede værker, der kunne holde i op til 
årtusinder. Her var malet med Allak på masonitplader med store 
huller i, så de kunne hænges op. Skulpturer klippet i rustdunke, 
collager klistret sammen af ubestandig lim. Over det hele en 
atmos fære af forfald og forgængelighed. Den 10. maj 1965 skil-
drede jeg udstillingen, som letforståelig og henvendt til et folkeligt 
hverdagspublikum, på dagbladet BT’s daværende kulturside fire.

Der var en rulleskøjte omviklet med gaze, der var en mandsfigur 
anbragt i en bilsilhuet lavet af bøjet jernbånd. Han sad og styrede 
sin bil med en kvindes hoved og overkrop liggende i sit skød. Det 

var tydeligt at han skiftede gear i hendes skridt. Dengang var der 
endnu pornografilovgivning. Ikke alle fandt lige stort behag i sådan 
en skulptur. Eller i en collage med billeder af biler og nøgne kvin-
der og tekstlinjen: ”Mit ihm machen Sie eine gute Partie”.

”Den slags vil vi ikke have her”, kan jeg huske en yngre mand råbte. 
Det var tydeligt, at han havde forberedt sig hjemmefra. ”Det er be-
skidt, usundt pornografi!”. Hans stemme gjaldede. Jeg var der med 
mit kamera, min blitz og et fotostativ – ”hvem er vi?” spurgte jeg.

Han mistede mælet.

Udstillingen blev Trækvogn 13s kunstneriske gennembrud, formid-
let af Jane Pedersen.

Kunstbiblioteket i Nikolaj Kirke spillede en betydelig rolle for 
tidens kunstneriske udtryk. Et af de værker som biblioteket gav 
mulighed for at vise, men som jeg ikke selv så, fylder mig endnu 
med glæde. En ung kvindelig kunstner boede på Missionshotellet 
i Colbjørnsensgade. I en nattetime trak hun en sytråd om karréen 
i skulderhøjde. Undervejs sikrede hun sin line mod tilfældige brud 
ved at fæstne den til vandrør, kroge, døre og sprosser. Tilbage hvor 
hun startede, bandt hun knude bag sig og gik ind. Sådan gjorde 
hun den nattestille karré til en ombunden pakke.

Der var også den dag hvor Kunstbiblioteket lagde rum til en perfor-
mance, hvor Poul på forhånd havde annonceret at de deltagende 
kunstnere alle ville ende med at være helt nøgne, så jeg skulle 
komme og fotografere det. Men én for én kom de traskende i 
forlegne hvide underbukser med gylp: Per Kirkeby, John Davidsen, 

Joseph Beuys opfører Eurasia. 15.10. 1966. 
Foto: Kaare p/Danmarks Kunstbibliotek

Joseph Beuys opfører Filz-TV. 14.10. 1966.  
Foto: Kaare p/Danmarks Kunstbibliotek
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Happening på Charlottenborg, 1960´erne. Foto: Kaare p/Danmarks Kunstbibliotek

Bjørn Nørgaard, Peter Louis-Jensen – den eneste der kom med 
stor personlig værdighed og uden en trevl på, var Poul selv. Vild-
skægget som en kæmpe fra Rigsvåbnet.

Per tog revanche. Han og Poul mødte op i mit atelier i Viktoriagade 
på Vesterbro. De skulle fotograferes nøgne til en anatomibog som 
de havde til hensigt at lave. Min livsveninde Ofelia, som var min 
gæst, spurgte hvor hun skulle have sine øjne. Poul sagde: ”Se på 
os!”

På det nu hedengangne Fiolteater i Fiolstræde opførte Trækvog-
nen frække shows, der også omfattede mandlig nøgenhed. Per 
Kirkeby skrev ”rød” med grøn speedmarker og Hans-Jørgen Niel-
sen skrev ”grøn” med rød, mens de samtidig stregede hinandens 
ord over. Peter-Louis Jensen gennembrød en mur af blød masonit. 
Faktisk var det morsomt.

Hans Christian Ægidius med sin Collagetrup skilte den danske 
guldalderdigtning ad, og satte den sammen igen på en overrasken-
de ny måde på scenen. Jytte Abildstrøm debuterede på Ridder-
salen i en PH og Georgjedde-revy. Jesper Klein og Rolf Krogh 
gjorde deres første forsøg på Studenterscenen.

Lawrence Durrell havde udvidet romanformen med Alexandriakvar-
tetten, som omhandler britisk diplomati og arabisk og jødisk kon-
flikt mens staten Israel etableres. Den er fortalt fra tre forskellige 
synsvinkler i de tre første bøger og med en afsluttende fortsæt-
telse i den fjerde. J.G. Ballard formede den nye roman med bogen 
The Atrocity Exhibition (da.: Grusomhedsudstillingen) i 1969.

Tiden var en guldalder. Når vi vågnede om morgenen kunne Bob 
Dylan have udsendt Mr. Tambourine Man, Rolling Stones deres 
Goin’ Home, Beatles deres morgen- og aftensange i det album de 
kaldte Revolver. Der har ikke siden været så stor og nyskabende 
en tid som den.

Eugenio Barba var kommet til Danmark med sit konfronterende 
kropsteater.

Da jeg vandt førsteprisen i en konkurrence som Danmarks Radios 
daværende Kultur- og Aktualitetsafdeling havde udskrevet, og hvor 
opgaven var at lave en Vært for en Aften-udsendelse på ni kvarter, 
havde jeg både Hans-Jørgen Nielsen og Henning Christiansen 
med. De opførte blandt andet Hans-Jørgen Nielsens digt At det at. 
Den ene messede: ”det, det, det, det, det,…,” mens den anden 
sagde: ”at, at, at, at,…”

Den meget unge Bjørn Nørgaard kom til at spille en lige så stor 
rolle for kredsen af kunstnere, som den ældre Poul Gernes gjorde. 
Hvis Bjørn bedømte et værk og sagde: ”Det der skal du ikke gøre, 
broder” (de kaldte hinanden for Broder) så glemte den uheldige at 
han nogen sinde havde skabt det.

Venskabet mellem Henning Christiansen og den tyske kunstner, 
den tidligere jagerpilot, Joseph Beuys, kom til at spille en stor rolle. 
Beuys kunne få en bunke lommeuld til at være et kunstværk. Det 
var hans særlige talent. Beuys havde fremtrædende pande knogler, 
der dannede naturlige øjenskygger, praktiske for piloter. Jeg 
fotograferede ham og hans karakteristiske sceniske symbolik, men 
jeg lærte ham aldrig at kende på et personligt plan. Da han døde, 
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Finger Text, 1967. Foto: Kaare p/Danmarks Kunstbibliotek

overtog Henning Christiansen hans professorat på kunstakademiet 
i Düsseldorf. 1960ernes danske performance kunstnere og nu-
tidens europæiske scenekunst står i betydelig gæld til Beuys.

Den dag i dag er jeg bundet til oplevelseskilder, som står i forbin-
delse med det nybrud som startede her på kontinentet efter Anden 

Verdenskrig. Jeg sugede det til mig, da jeg levede midt i det. 
Jeg lever stadig midt i det. Jeg lever stadig.

Et nysgerrigt publikum ser på ung eksperimenterende kunst. 1960´erne. Foto: Kaare p/Danmarks Kunstbibliotek

3534



Da jeg i efteråret 2012 udgav andet bind af 

mine bøger om tressernes kærlighedsoprør, 

Hippie 1 og 2, eksploderede nogle af de 

konflikter, jeg allerede under arbejdet havde 

haft med flere af bogens hovedpersoner.

Mens det lyse førstebind ved udgivelsen året før kun havde mod-
taget applaus fra de gamle hippier, svarede det andet bind om hip-
pieoprørets dunklere bagsider ikke til, hvad nogle af hippierne selv 
huskede – eller gerne ville huske – om deres ungdoms intense 
oprørstid.

Under arbejdet med mine tidligere dokumentariske bøger havde 
jeg stået på solid grund med et ofte kæmpestort skriftligt kilde-
materiale, hentet frem fra politiets, psykiaternes og domstolenes 
arkiver, mens mine kilder til hippiehistorierne først og fremmest var 

levende mennesker. Den forskel gjorde årene med Hippie til min 
hidtil mest udfordrende arbejdsproces.

Oprindeligt var idéen at undersøge rødderne til min egen ung-
doms værdier og idealer ved at skrive om det antiautoritære oprør 
fra 1967 og tre år frem. Jeg så en lille, positiv, munter og måske 
ligefrem opløftende bog for mig. I modsætning til mine hidtidige 
værker skulle bogen fokusere på det lyse, på kærligheden og den 
visionære kraft i mennesket.

Jeg besluttede tidligt, at bogens dramaturgiske motor skulle være 
forløbet af det storslåede sociale eksperiment, Thylejren, som i 
sommeren 1970 samlede tusindvis af hippier på en mark i det 
nordvestligste Danmark. Derfra kunne jeg etablere flashbacks til 
de tre foregående fest- og oprørsår.

Men mine opdagelser undervejs i researchen og møderne med 
gamle lejrdeltagere betød snart, at projektet voksede: Teksten 

Når kilderne 
bliver levende
Af forfatter Peter Øvig Knudsen

Den praktiske organisator af Thylejren, Leo Jespersgaard fotograferet på stedet i sommeren 1970. Foto: Gregers Nielsen/Scanpix
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Da drømmen stadig var intakt. Karen Grue i særtoget mod Thy i juli 1970. Foto: Gregers Nielsen/Gyldendal

tre initiativtagere til eksperimentet, de noget ældre københavnere 
Leo Jespersgaard, Leif Varmark og Henning Prins.

Sidstenævnte havde gjort et dybt og varigt indtryk ved at få den 
unge Claus til, for første gang, at føle sig som en værdifuld person. 
Prins havde tilmed inviteret Claus til at flytte ind i sit eget lille rum i 
den ene ende af ledelsens gule skurvogn.

Da jeg siden interviewede Prins, benægtede han imidlertid pure, at 
Tømrer-Claus overhovedet havde været til stede og deltaget i for-
beredelserne til lejren. Og endnu mere, at 
han nogensinde skulle have delt sit rum i 
skurvognen med Claus.

For at afgøre dette besynderlige tvist 
ringede jeg til Leo Jespersgaard, den 
praktisk ansvarlige for lejrens opbygning, 
og han huskede udmærket Tømrer-Claus’ 
indsats op til lejrens åbning. Til gengæld, 
forklarede Jespersgaard, havde Hen-
ning Prins da overhovedet ikke været til 
stede. Han havde tværtimod opholdt sig 
i København, hvorfra han over telefonen 
afleverede gode idéer til de praktiske folk 
i lejren.

Leif Varmark var ikke til megen hjælp: 
Han huskede ikke noget som helst.

Da jeg nåede frem til skriveprocessen, var det efterhånden blevet 
hverdag for mig at skulle arbejde i et virvar af gensidigt mod-
stridende beretninger. Til gengæld vænnede jeg mig aldrig til, at 
forbløffende få mennesker ejer selverkendelse nok til at indse, at 
deres erindring om en begivenhed ikke nødvendigvis falder enty-
digt sammen med, hvad der faktisk skete dengang.

Det er heller ikke let. Vi er hovedpersoner i vores eget liv, og vores 
erindringer lever som billeder, filmstrimler og ordvekslinger i vores 
bevidsthed. Hvordan skulle de kunne være forkerte eller endda i 
direkte modstrid med virkeligheden? Vi oplever vores egen hukom-
melse som dokumentarisk. Det gjaldt også mig selv.

Selv begavede, livserfarne mennesker, der i nogle tilfælde endda 
har arbejdet terapeutisk med fortiden, tillægger for det meste 
deres egen erindring langt større sandhedsværdi end andres.

Som budbringer af de andres versioner 
har jeg flere gange stået for skud. Når 
jeg sendte et udkast til manus til en 
kilde, og vedkommende opdagede, at jeg 
havde inddraget alternative udsagn om en 
begivenhed, kunne det afføde en voldsom 
reaktion.

Voldsomheden skyldtes naturligvis, at det 
ofte drejede sig om væsentlige begiven-
heder i den pågældendes liv. Erindringen 
om ens egen rolle i en nøglebegivenhed 
kan være et afgørende element i et men-
neskes selvforståelse.

For det første har vi en tendens til at 
huske os selv som hovedrolleindehavere, 
som centralt placerede i en begiven-

hed og med større betydning for et forløb, end andre mennesker 
husker. For det andet har vi en tendens til at huske vores egne 
fortidige valg og handlinger som bedre i overensstemmelse med 
vores egen etik, end andre husker det. Der kan være tale om alt 
fra små justeringer af, hvad vi vidste eller ikke vidste på daværende 
tidspunkt, til helt nye fiktioner.

svulmede op, jeg måtte skrive et sort bind 2, som overhovedet ikke 
havde været en del af planen. Arbejdet fik mig til at tage stilling til 
værdier, jeg siden min ungdom havde baseret mit liv på.

Under et halvt års journalistkursus på den røde Store Restrup 
Højskole ved Limfjorden mødte jeg i begyndelsen af firserne to 
tidligere hippier, som fik mig til at indse, hvorfor jeg var blevet så 
frustreret, da jeg i årene forud havde været aktiv på den militante 
venstrefløj. De forklarede, hvordan det antiautoritære hippieoprør, 
født i kærlighed i Summer of Love i 1967, adskilte sig lige så radi-
kalt fra den autoritære, nymarxistiske dogmatik, født af studenter-
teoretikerne i 1968, som grundtvigianismen havde adskilt sig fra 
Indre Mission i en tidligere generation.

Gennem hele historien gik denne skillelinje mellem grundlæg-
gende værdier – politiske, etiske, religiøse – med autoritetstro 
dogmatik på den ene side og det frie menneskes selvstændige 
stillingtagen på den anden. Små, jegsvage mennesker valgte det 
første, stærke og modige naturligvis det sidste. Da jeg valgte marx-
ismen, havde jeg simpelthen meldt mig ind i den forkerte klub.

Allerede tidligt i researchen måtte jeg indse, at bogprojektet ville 
blive ganske anderledes, end jeg i idéfasen havde forestillet mig. 
En del af de gamle hippier levede på ingen måde op til mine 
forventninger om stolte, nysgerrige, livskloge og -glade mennesker. 
De mindede mere om de halv- og helbitre, småtskårne personer 
fra samme generations mere marxistiske fløj, som jeg havde mødt 
flere skræmmende eksempler på i mediebranchen.

Det havde måske ikke været omkostningsfrit i en årrække, at have 
været den mest selvforelskede generation i historien, som en af 
hippierne udtrykte det.

Det gik op for mig, at en del af de mest aktive fra hippieårene 
oplevede sig selv som ofre for udviklingen og som tabere i kampen 
om samfundets udvikling. Forbløffende mange var døde, en del 

allerede dengang, andre som følge af et liv på kanten med sprut, 
stoffer og andre former for selvdestruktion, herunder talrige selv-
mord.

Efter at have været tæt på at opgive bogen, fordi hippierne ikke 
 levede op til mine forestillinger, fik jeg øjnene op for, at hippie-
bogen ikke var blevet mindre væsentlig at skrive, fordi virkelig-
heden ikke levede op til min ungdoms drømme. Jeg måtte blot 
sørge for at have hele historien med.

Efter lang tids forgæves søgen lykkedes det mig at lokalisere en 
næsten komplet samling af Thylejrens daglige avis på lokalarkivet 
i Hanstholm og dermed sikre mig et vist skriftligt kildegrundlag. 
Det hører også med til historien, at jeg i de følgende år mødte flere 
kloge og stolte hippier, der havde bevaret både livs- og handle-
kraft gennem fyrre år, og hvoraf et par stykker blev nye venner og 
samarbejdspartnere.

Udfordringerne i arbejdsprocessen var dog kun lige begyndt, og 
et fællestræk for dem skulle igen vise sig at være menneskets 
fabelagtige evne til at omskrive sin egen erindring.

At forestille sin fortid
Selv mennesker, der havde boet uger eller måneder i det nye 
samfund i Thy, huskede ofte kun solskin, strandliv, tjald og dejlige 
dage. Og når lejrdeltagere endelig mente at kunne huske bestem-
te begivenheder, viste deres erindringer sig ofte at være i direkte 
modstrid med andres.

Det gjaldt eksempelvis historien om Tømrer-Claus, en ung tømrer 
fra Århus, der havde droppet sit faste arbejde efter et lsd-trip. Et 
par uger før lejrens åbning kørte han op til den sandede mark i 
Thy med værktøjskasse og elguitar for at være med til at bygge 
toiletter og køkkener i det nye samfund. Han huskede ankomsten 
til lejren skønt detaljeret, især hvor godt han var blevet modtaget af 

Høj lykke og dyb smerte. Provo-Knud danser til en koncert i Thylejren, 1970. Foto: Gregers Nielsen/Gyldendal

Jeg skal fortælle 
om liv, jeg ikke 

selv har levet, og de 
mennesker, som har 
levet fortællingen, 

vil meget ofte opleve, 
at min historie er 

både for lidt og for 
meget
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Bjørn Nørgaard modtog jeg for eksempel et håndskrevet brev, der 
indledtes med et ”Kære Peter Øvig. Dumme svin”.

I dag er Bjørn Nørgaard en af de mest magtfulde personer i den 
danske kunstverden, og har desuden status af hofkunstner for det 
danske kongehus. Han udfører både gobeliner til dronningen og 
gravmæle til hende og prinsgemalen, foruden kunstnerisk mentor-
virksomhed for dem begge. Men i de sidste år af tresserne havde 
Nørgaard en ganske anden rolle som et bindeled mellem datidens 
eksperimenterende avantgardekunstnere og hippiemiljøet. Selv har 
han beskrevet denne rolle som sin vigtigste indsats dengang.

Sammen med sin ven og kunstnerkollega Peter Louis-Jensen, 
begge fra kunstgruppen Eksskolen, stod han bag tidens mest 
provokerende kunst. I 1969 blev en række af Nørgaards collager 
fjernet fra en udstilling på Charlottenborg, fordi kongen blev kaldt 
”bøsse”, Dronning Ingrid ”frigid” og Prins Henrik ”en opretstående 
lort”. Mens tronfølgeren bare skulle ”have en pik i skrævet”.

Året efter kulminerede de to venners eksperimenterende kunstkar-
riere. Først med Bjørn Nørgaards berømte hesteofring på en vinter-
klædt, sjællandsk mark og siden Peter Louis-Jensens besættelse 
af den indremissionske Hjardemål Kirke, ikke langt fra sommerens 
Thylejr.

For de fleste Thylejr-deltagere, jeg har talt med, symboliserer 
besættelsen af Hjardemål Kirke i september 1970 hippiebevæ-
gelsens syndefald. Aktionen afstedkom dengang en massiv vrede 
mod Peter Louis-Jensen.

Kun delvist i overensstemmelse med virkeligheden bliver besæt-
telsen fortalt som et afgørende brud, hvor Peter Louis forrådte 
fællesskabet og forvandlede en venligsindet lokalbefolkning til 
hadefulde modstandere af lejren. Måske har nogle hippier haft 
behov for at finde en enkel forklaring på, at lejren i løbet af som-

meren havde vist sig ikke at blive det nye paradis samfund, man 
havde drømt om.

Faktum er, at kirkebesættelsen satte lokalsamfundet, politiet og 
medierne på den anden ende. Besættelsen kulminerede med, at 
en talstærk ordensmagt, samlet fra hele Jylland og forstærket med 
militærhelikopter, for første gang i fredstid anvendte tåregas mod 
civile. Kun ved stort held kom konfrontationen i kirken mellem politi 
og besættere ikke til at koste menneskeliv.

Bagefter måtte hippierne fra Thylejren flygte fra ophidsede og 
mere eller mindre berusede fiskere og bønder, der ville brænde 
lejren ned til grunden for at hævne sig.

I de gamle lejraviser kunne jeg læse, hvordan Peter Louis-Jensen 
allerede fra lejrens åbning to måneder tidligere havde optrådt som 
en bidsk og antiautoritær oprører mod en magtelite, som i praksis 
knap nok eksisterede i lejren. Tilsyneladende havde han arbejdet 
på at gøre det nye samfund til en form for kunstværk i sit eget 
billede.

Dermed kom Peter Louis-Jensen til at træde ind i min historie som 
en af lejrens hovedpersoner, og da han ikke selv levede længere, 
blev vennen Bjørn Nørgaard en vigtig kilde til at forstå hans inten-
tioner.

Efter en del overtalelsesforsøg lykkedes det mig i foråret 2011 
at besøge Bjørn Nørgaard i hans atelier på Frederiksberg. Det 
udviklede sig til en både hyggelig og givende dag, hvor Nørgaard 
viste sig som en fremragende formidler af tankerne bag datidens 
kunstneriske eksperimenter. Vi gav hinanden et kram, da jeg gik, 
og jeg måtte ”endelig komme igen”.

Kærlighedsoprørets 
skyggesider
Allerede da jeg lagde forsiden af det andet og sorte bind op på 
bogens hjemmeside, et par uger før udgivelsen i efteråret 2012, 
begyndte kritikken at lyde fra gamle hippier – og den er fortsat 
indtil nu.

På forsiden af Hippie 2 ses et fotografi af en af hippietidens cen-
trale skikkelser, Provo-Knud, der danser på Thylejrens scene, hvor 
et af tidens bands spiller. Hans ansigtsudtryk har jeg hørt fortolket 
som udtryk for både høj lykke og dyb smerte.

Provo-Knud fik sit tilnavn som aktiv i den 
såkaldte provobevægelse allerede inden 
Summer of Love. Han smed til presse-
fotografernes glæde tøjet under kærlig-
hedssommerens første Love-Ins i Køben-
havn, han spiste lsd som vitaminpiller, og 
udviklede sine karakteristiske danse- og 
stripnumre til de første kiksede koncerter, 
med et ukendt band ved navn Gasolin.

Provo-Knud var med overalt i hippiemil-
jøet, og selvfølgelig tog han også til Thy i sommeren 1970 for at 
optræde med sin stripdans, sine rablende monologer om frihedens 
paradis og lange poetisk-gale tekster i lejravisen.

Under Thylejren blev hans opførsel fortolket vidt forskelligt: De 
hippier, som kendte ham fra det københavnske miljø, syntes han 
var hippieklovnen eller snarere -narren, og efterhånden en anelse 
trættende. Mens yngre mennesker, som den syttenårige Peter A.G. 
Nielsen fra Skjern, opfattede ham som en uhyggeligt dæmonisk 
skikkelse, der repræsenterede et skred, hvor lsd og andre stoffer, 

blandet op med religiøsitet, myter og spirituelle eksperimenter, fik 
mennesker til at ”gå amok i et storhedsvandvid i lys lue”.

Provo-Knud begyndte at tale om sig selv som den hvide Jesus og 
den gode Gud – og om visse andre mennesker som det sorte hel-
vede. Og som alle, der har hørt Gasolins ’Balladen om Provo-Knud’, 
ved, endte det med en af hippietidens sorteste tragedier, da Knud 
besluttede at skaffe verden af med de onde. Han indledte med et 
nøje planlagt, blodigt knivdrab på en af sine venner, hvorefter han i 
ekstase udførte en triumferende dødsdans.

Da hippierne opdagede, at Provo-Knud dansede på forsiden af 
Hippie 2, blev nogle af dem stødte, forargede eller vrede. Nu 

svigtede forfatteren sagen og viste sit 
sande ansigt – sensationssøgende, 
manipulerende, pengegrisk. Provo-Knud 
repræsenterede på ingen måde hippie-
bevægelsen, nærmest tværtimod, han var 
blot et sygt enkeltindivid og hørte aldeles 
ikke hjemme på forsiden af en bog om 
hippierne.

Nogle fremførte endog det synspunkt, at 
Provo-Knud pr. definition ikke kunne være 

hippie, fordi han havde begået et mord. Eller at han i hvert fald 
havde mistet denne status, da han stak kniven i sin ven, simpelthen 
fordi hippier ikke slår andre mennesker ihjel.

Allerede under researchen til det sorte bind havde jeg opdaget, 
hvor voldsomme kræfter jeg arbejdede med, når jeg nu tog fat i 
kærlighedsoprørets skyggeside.

Da jeg undervejs begyndte at sende dele af manuskriptet ud til kil-
derne, blev stoffets kontroversielle karakter tydelig. Fra kunstneren 

”Kære  
Peter Øvig. 

 Dumme svin”  
Bjørn Nørgaard

Udsnit af Steppeulvenes albumcover Hip fra1967. Design: Anders Bull Clausen
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elementer af historien, som de ikke husker eller helst ikke vil 
mindes om.

Måske siger Nørgaard det faktisk selv, når han et sted i brevet 
skriver, at min tekst ”vel er, hvad vi kalder historie. Når det er andre, 
læser vi det med fornøjelse, når vi ser os selv udefra, forfærdes vi”.

I romangenren kan forfatteren dække sig ind under, at fortællingen 
er fiktiv, men den dokumentariske forfatter lever af sin histories 
autenticitet. Jeg er principielt alvidende, hvis jeg gør mit arbejde 
godt – og hvis det var muligt at indsamle al information! – og jeg 
hævder, for at mit projekt skal give mening, at jeg gengiver histo-
rien så tæt på virkeligheden som muligt. Den bestræbelse er min 
egen drivkraft.

Dette er ikke ensbetydende med, at jeg 
deler forældede opfattelser af, at det er 
muligt at bedrive ”objektiv journalistik”, 
hvilket ville kræve, at jeg i arbejdsproces-
sen kunne træffe hundredvis af valg uden 
at blive påvirket af mine egne fordomme, 
forestillinger, værdier og blinde punkter.

Selv er jeg mig pinligt bevidst, hvor lidt jeg 
i virkeligheden ved.

På grund af et stort antal kilder til et begivenhedsforløb kommer 
jeg i mange tilfælde til at ligge inde med en større mængde faktuel 
viden end de personer, som selv levede midt i dramaet. Jeg kan 
kun se genskinnet af følelserne i deres øjne og håbe på i heldigste 
fald at bevæge mig op over stoffet og fra fugleperspektiv få et 
glimt af forståelse.

Men de involverede har været i øjenhøjde, helt tæt på dramaet og 
fulde af følelser. De personer, som er gået længst ind i deres tid 
og har investeret mest af sig selv, vil ofte være de samme, som har 
betalt de største personlige omkostninger. Dermed får de også 

siden et tilsvarende stort behov for, at historien bliver genfortalt på 
den helt rigtige måde.

Bjørn Nørgaard har uden tvivl investeret hele sig selv, inklusive sin 
nøgne krop, i sine kunstneriske aktiviteter i tresserne. Det samme 
har formentlig hans hustru, Lene Adler Petersen. Jeg ved det ikke 
præcist, for Lene Adler Petersen besluttede sig for, at hun ikke øn-
skede at tale med mig om Peter Louis-Jensen og begiven hederne 
dengang.

I de sidste to år af tresserne var Lene Adler Petersen medskaber 
af flere af tidens vigtigste kunstværker sammen med sin mand, 
for eksempel den berømte børsaktion, hvor Lene Adler blev filmet, 

mens hun nøgen og med et hvidt kors i 
hånden bevægede sin ind mellem de slip-
seklædte herrer på Børsen i København.

Lene Adler Petersens modvilje mod i dag 
at fortælle om begiven hederne har jeg 
til min undren mødt hos mange andre 
kvinder, både i kredsen omkring Blekinge-
gadebanden og blandt de daværende 
hippier. Jeg har ikke en endegyldig forkla-
ring på denne kønsskævhed. Måske har 
feminine egoer mindre behov for at sole 

sig i datidige bedrifter. Måske har nogle kvinder i større omfang 
end mændene oplevet smertefulde omkostninger og har derfor et 
større behov for at glemme – eller tie.

Weekendhippie
Ikke alle led under disse omkostninger. Langt de fleste af de men-
nesker, som dengang var tiltrukket af hippiefrigørelsen og bar dens 
ydre kendetegn, valgte at beholde deres arbejde eller fortsætte 
studierne. De røg en pibe hash, dristede sig måske ud i et lsd-trip 
og festede lidt vildere end andre på fridagene. Fuldtidsoprørerne 
gav dem tilnavnet ”weekendhippier”.

Nogle måneder senere sendte jeg Nørgaard de første, foreløbige 
kapitler, hvori jeg omtalte ham selv, Peter Louis-Jensen og den 
tredje ”broder” i det unge trekløver fra Eksskolen, Per Kirkeby.

Nogen tid efter ankom et brev fra Berlin, dateret den 6. juli. ”Kære 
Peter Øvig. Dumme svin.” Et lynglimt gennem hjernen.

Bjørn Nørgaard skriver, at han omhyggeligt har undgået at læse 
de andre bøger, som er skrevet om Eksskolen og hans eget virke i 
tresserne. Han fortsætter: ”I ly af, at det var om Peter, fik du mig til 
at læse den tilsendte tekst, det var rædselsfuldt.”.

Brevet er skrevet på bagsiden af et fotografi, der viser Bjørn Nør-
gaard selv, liggende nøgen og indsmurt 
i gips, ler og sirup under en kunstnerisk 
aktion året før på Statens Museum for 
Kunst. På samme måde er indholdet af 
brevet, trods den bastante indledning, alt 
andet end entydigt.

På den ene side kalder Nørgaard min 
tekst for ”et afsjælet legeme. Alt er der, 
alle celler, alle organer, hud, hår, knogler 
osv., men det egentlige, livet, er væk”. Han 
uddyber: ”Alle drømmene, alle de sublime 
øjeblikke af ekstatisk udsigt, kærligheden, 
ømheden er kemisk renset væk. Tilbage er et depraveret, tragisk 
skelet af mulige kendsgerninger, og intet kan lyve som selektive 
kendsgerninger. Forbandet være du skrev og sendte denne tekst, 
forbandet være jeg deltog”.

På den anden side noterer han nøgternt, at ”generelt virker din 
tekst faktuelt i orden, selv om kun en brøkdel kan være med,” og 
han anbefaler mig at lade kunsthistorikeren Troels Andersen, der 
var med til at stifte Eksskolen, læse korrektur på teksten – en 
anbefaling, jeg fulgte.

I brevets afslutning fortsætter tvetydigheden: ”Trods alt til lykke 
med bogen, men du bedes ikke henvende dig yderligere, mine 
cirkler skal ikke forstyrres mere end de er. De bedste hilsner” 
– og så et tegn som underskrift.

Da jeg modtog brevet, oplevede jeg indholdet som en af de vold-
somste tilsvininger af mit arbejde, jeg nogensinde havde været ud-
sat for. Jeg valgte hurtig den mest indlysende fortolkning af Bjørn 
Nørgaards motiver: At den nuværende kongelige hofkunstner 
havde svære problemer med at forholde sig til sine datidige vilde 
udfoldelser, der inkluderede sadomasochistiske nøgenhappenings, 
voldsromantik og majestætsfornærmelse.

Mon ikke jeg havde et vist behov for at 
skabe en fortælling om brevet, som kunne 
beskytte min egen faglige identitet?

Mennesker, som kender Nørgaard per-
sonligt, forklarede mig dog, at brevet på 
ingen måde skulle læses som uvenligt. 
Det var bare hans ”facon”. Til gengæld 
mente de ikke, at det ville give nogen 
mening at træde over den streg i sandet, 
han trækker sidst i brevet, og forsøge at 
kontakte ham igen.

Når jeg genlæser brevet i dag, mere end to år senere, kan jeg se 
et andet lag i brevet, som jeg ikke havde øje for i første omgang. 
Man kan også læse en følelsesbåren, men samtidig ganske præcis 
formulering af dokumentaristens største problem:

Jeg skal fortælle om liv, jeg ikke selv har levet, og de mennesker, 
som har levet fortællingen, vil meget ofte opleve, at min historie 
er både for lidt og for meget. For lidt, fordi de altid vil savne visse 
afgørende sansninger, en særlig ånd, de mindes med glæde – 
drømmene, ekstasen, ømheden. For meget, fordi jeg fremdrager 

Sommer, strand og sex. Beboere fra Thylejren nyder solen, vandet og hinanden ved vesterhavet i juli 1970. Foto: Gregers Nielsen/Gyldendal

”Selv er jeg mig  
pinligt bevidst,  
hvor lidt jeg i  

virkeligheden ved” 

”Mon ikke jeg havde 
et vist behov for at 
skabe en fortælling 

om brevet, som kunne 
beskytte min egen 
faglige identitet?” 

En stædigt smilende mand. Peter Louis-Jensen arresteres ved Hjardemål Kirke, september 1970. Foto: Tage Jensen/Gyldendal

4342



Nogle af de mest handlekraftige hippier skabte sig et selvstændigt 
liv i udkanten af det etablerede samfund, hvor de både bestræbte 
sig på at leve op til ungdommens frihedsidealer og samtidig udvikle 
sig til voksne mennesker med børn og beskæftigelse. De har siden 
boet kollektivt eller på fristeder som Christiania, og de har levet af 
deres talenter som musikere, kunstnere, skuespillere, økologiske 
landbrugskollektivister, kunsthåndværkere, psykoterapeuter, alter-
native behandlere og meditationslærere.

Blandt dem er mange stadig stolte af deres tid som oprørere og 
deres liv sidenhen, og de kan med glæde iagttage, hvilken enorm 
og nødvendig frigørelse de har været med til at sætte i gang.

Men alt for mange af fuldtidshippierne er døde, alt for mange har 
levet usle liv, og alt for mange lever i dag med en bitterhed eller 
dyb skuffelse over, at oprøret ikke førte til det nye samfund, de 

drømte om. Tit oplever de sig selv som ofre, der i eftertiden tilmed 
er blevet kritiseret og hånet.

Jo større omkostninger, man føler at have haft – afsavn, fattigdom, 
psykiske lidelser, døde venner – jo større er behovet forståeligt nok 
for at huske tilbage på sig selv som frigørelsestidens unge helt 
uselviske frihedskæmper i kærlighedens revolte.

Enhver historie om denne frihedskamps skyggesider vil kunne 
opleves som et ufølsomt overgreb på de, der deltog, og selve deres 
identitet og eksistensberettigelse. De vogter i erindringen over en 
funklende skat. Derfor vil de have de sorte pletter retoucheret bort 
og Provo-Knud væk fra forsiden.

Teksten er et redigeret uddrag fra Peter Øvig Knudsens bog 
’Nakkeskuddet – og andre historier om at beskrive virkeligheden’ 
(Gyldendal 2014).

Festen er slut… Thylejren i september 1970. Foto: Fotografisk Atalier. DKB/Scanpix

Weekendhippierne kørte campingvogne eller villatelte til Thy i 
sommerferien 1970, og de drog berigede og opstemte hjem til 
hverdagslivet et par uger senere.

Paradoksalt nok er det også først og fremmest weekendhippierne, 
som har nydt godt af oprørets mange frisættende sider – den 
kropslige og seksuelle frigørelse, opgøret med religionernes dog-
matik, miljøbevidstheden, eksplosionen af ny kunst og den kritiske 
indstilling til autoriteter af enhver slags. Efterfølgende generationer 
har haft uvurderlige fordele af pionerernes frihedskamp.

I virkeligheden udgjorde fuldtidshippierne kun en lille kreds, pri-
mært i København og de største provinsbyer. Alt efter definitioner 
kan de tælles i hundreder eller få tusinde.

Før bistandshjælpens indførelse levede disse mennesker af ind-
komster fra kortvarige jobs i en opgangstid, hvor man uden proble-

mer kunne få et par ugers eller måneders arbejde på bryggerierne. 
Hippierne levede på sten, spiste brune ris og boede huslejefrit i 
nedrivningsdømte ejendomme med et par klunsede madrasser og 
ølkasser på gulvet.

Mange sank ind i en rus af hash eller de hårdere stoffer, som hip-
pierne lærte at kende på deres rejser østpå. Mens en ganske lille 
kerne havde store visioner og en beundringsværdig handlekraft. 
I løbet af få år fik de tænkt, skabt og produceret mere og mere 
originalt, end de fleste gør på et liv.

De meldte sig ud af samfundet, hed det. Men allerede i begyn-
delsen af halvfjerdserne, og hurtigere end de fleste havde anet, 
begyndte samfundets porte at smække i bag dem. Mange nåede 
ikke at komme ind bag portene igen, de opdagede måske knap, 
at noget lukkede sig, og endte uden uddannelse og job, på stoffer 
eller alkohol.
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Da tresserne startede var jeg netop fyldt 

tretten. Jeg var lige flyttet fra Treldevejens 

kommuneskole til Fredericia Gymnasiums 

mellemskoleklasse. Jeg var glødende kom

munist, medlem af Danmarks Kommunisti

ske Ungdom. Vi var vist en 810 stykker, 

med en enkelt undtagelse alle børn fra 

DKPhjem.

Jeg gik med Land & Folk om søndagen og læste Fredericia Dag-
blad resten af ugen. H.C. Hansen var statsminister. Han døde må-
neden efter og blev afløst af Viggo Kampmann. Det år havde Kong 
Frederik og Dronning Ingrid sølvbryllup. Vi havde ikke fjernsyn, men 
den sommer så jeg på naboens nye tv-apparat Henry From sætte 
tyggegummiet på stolpen, så Ungarn brænde et straffespark og vi 
kom i OL-finalen.

Mit ungdomsrevolutionære sind blev endnu mere opflammet, da 
jeg i sommeren 1960 kom på pionerlejr i Sovjetunionen. Som 
DKU’er og søn af en modstandsmand blev jeg udvalgt sam-

Mine tressere
Et personligt essay om, hvordan jeg startede som 
revolutionær men endte med at falde til patten

Af journalist Lasse Jensen

Den første påskemarch i 1961. Foto: Polfoto
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af messer. Officerer spiste ikke med matroser, maskinfolk spiste 
ikke med dækspersonalet. Elever spiste ikke med udlærte. Skippe-
ren, maskinchefen og overstyrmanden spiste for sig selv i salonen. 
Der var 6 forskellige messer til en besætning på 30 mand. Men re-
deriet J. Lauritzen havde i sine nye supertankere indført et foruro-
ligende cafeteria-system, hvor alle spiste sammen. Klasseskellene 
var under nedbrydning. Som lokal DKU-formand allierede jeg mig 
med KU, VU, DSU og SUF (SF’s ungdomsorganisation). Det blev 
taget ilde op både i KU og i DKU, da vi dannede landets første 
tværpolitiske ungdomssamarbejde og rejste til det DDR, som på 
det tyske landkort hed ”Den sovjetiske besættelseszone” og ikke 
eksisterede som stat. Den danske diplomatiske anerkendelse kom 
først i 1973, men tressernes opblødning af de skarpe koldkrigs-
skel medvirkede til, at Willy Brandt blev kansler i 1969.

I dag, et halvt århundrede senere er tressernes politiske udvikling 
tankevækkende. Det gamle fire-partisystem slog revner. Aksel Lar-
sens nystiftede Socialististisk Folkeparti bragede ind i Folketinget i 
1960 med 11 mandater, imens formanden blev filmet på hospitalet 
og optrådte med sit brækkede ben sammen med Osvald Helmuth. 
Det blev senere det parlamentarisk grundlag for Jens Otto Krags 
røde kabinet. Det kostede også dengang SF dyrt. Retsforbundet 
forsvandt ud i mørket. Socialdemokraterne samarbejdede i nogle 
år med de radikale, som langsomt drev over i de borgerliges ræk-
ker for i 1968 dannede V og K regering med Hilmar Baunsgaard 
som statsminister. Danmark havde fire statsministre i 60’erne. H.C. 
Hansen, Viggo Kampmann, Jens Otto Krag og Baunsgaard, som 
var umanerlig god på tv og blev statsminister efter landets første 
”tv-valg” (hvor han mere end fordoblede antallet af radikale manda-
ter fra 13 til 27). De første tegn på politikerlede opstod i takt med, 
at danskerne blev mere og mere velhavende.

Jeg gik i land og tog et svejsekursus. Og mødte for første gang 
de mennesker, som i de efterfølgende 50 år bare i kraft af deres 
tilstedeværelse kom til at forandre Danmark og dansk politik. I min 
svejsegruppe under opførelsen af Shell-raffinaderiet i Fredericia 
var jeg eneste dansker. De øvrige fire var tyrkiske gæstearbejdere. 
Endnu et tegn på, at Danmark var på vej fra at være en lille, isole-
ret nationalstat til noget andet. Hvad, diskuterer vi endnu. Men vi 
var ikke længere isoleret fra den store verden. Den trængte sig på, 
stille og roligt men nogle gange med voldsom styrke.

Jeg blev journalistelev på den radikale avis ”Middelfart Venstre-
blad”. Mit hår blev længere, skægvæksten tog til og den tyrkiske 
fåreskindspels varmede sammen med den islandske sweater. 
På min nyerhvervede pladespiller hørte jeg Pete Seeger og ikke 
mindst Bob Dylan. Jeg havde naturligvis Picassos ”Guernica” fra 
Minerva-reproduktioner i en pæn ramme på det lejede værelse. 
Min reol blev langsomt fyldt med Gyldendals Trane-bøger. Kunst 
og litteratur blev nemlig tilgængeligt til en overkommelig pris i 
den tid. Selv hash’en kom til Middelfart og jeg blev indkaldt til et 
kammeratligt møde på politistationen, fordi det var kommet byens 
to årvågne detektiver for øre, at jeg ved en enkelt lejlighed havde 
fyret en fed sammen med en person, der havde deres interesse. 
Mere kom der ikke ud af det.

Jeg foretrak dengang – som nu – et glas eller to i kammeratligt 
samvær fremfor de såkaldt ”kontrollerede substanser”. De sagde 
mig ikke noget. Men de var i stigende grad en del af en subkultur, 
der voksede sig større og større. En del af et opgør, der aldrig 
voksede ind i et egentligt oprør. Mit første møde med det ”alter-
native” var i ”Huset” i Odense. Det startede i Tarup under navnet 
”Atomhuset” (Kampagnen mod Atomvåben, igen) eller ”idealist-

Spies, rejs og vær glad. Rappe stewardesser fra Conair poserer på vingen af et charterfly i Kastrup, 1967. Foto: Scanpix

men med 10 jævnaldrende til at tilbringe tre uger i USSR’s mest 
prestigefyldte ungdomslejr, Artek på Krim. Jeg kom hjem og skrev 
en begejstret rejseberetning. Og brugte de næste fire år på at lave 
politisk arbejde og passe skolen i min fritid. Samfundet omkring 
mig var i støt fremgang. Velstanden piblede længere ned, fattig-
dommen svandt, goderne blev spredt ud til mange flere. Vi boede i 
et parcelhus, ligesom 481.000 andre danskere i 1960. Ti år efter 
var tallet steget til 712.000. Det var, alt andet lige, ikke nogen 
perfekt revolutionær situation.

Jeg deltog med min far og min storesø-
ster i Påskemarchen 1961. En protest 
mod atomvåben-kapløbet, arrangeret af 
Kampagnen mod Atomvåben. Aldrig har 
jeg frosset så meget, som da en sen 
snestorm udfordrede os og de øvrige 
2.000 deltagere. Året før marcherede 
et par hundrede. Året efter 25.000. Jeg 
var – uden at ane det – med i den begi-
venhed, som flere historikere nu mener, 
var starten på tressernes store aftryk 
på samfundsudviklingen: Ungdomsop-
røret. Påskemarcherne slog de første 
små revner i det politiske fireparti-
system med Socialdemokratiet som det 
nærmest urørlige regeringsbærende 
parti. Det blev starten på de udenomsparlamentariske bevægelser. 
Vi, der traskede afsted fra Holbæk til København, gjorde det bare, 
men jeg fik den kætterske tanke, at jeg jo faktisk som ungkommu-
nist havde taget det første skridt væk fra konformiteten, ved ikke 
bare at protestere imod amerikanske atomvåben, men også imod 

de sovjetiske. Jeg havde jo lært, at USAs atombomber var til krig 
og de sovjetiske sikrede freden. Det hang ikke helt sammen.

Der var ikke bare snestorm under atommarchen, der var iskold krig. 
Sovjet var ikke længere kun en brintbombe-bevæbnet stormagt, 
men blev en rigtig supermagt, da Gagarin blev sendt i kredsløb om 
jorden som det første menneske i rummet. Nu startede et våben-
kapløb, der forekom absurd. Amerikanerne formulerede i de år en 

passende forkortelse for konsekvensen 
af en atomkrig. M.A.D. Det betyder na-
turligvis sindssyg, men her stod det for 
’Mutually Assured Destruction’. Garan-
teret gensidig ødelæggelse.

Med den hængende over hovedet 
begyndte min generation at råbe op, 
anfægte stivnede strukturer, skabe 
alternativer og så i øvrigt lægge sig i 
selen for at leve – og nyde – livet så 
meget som overhovedet muligt. Vores 
eget liv, ikke forældrenes liv.

Og det skete i et årti, hvor Dan-
mark blev grundlæggende forandret. 
Landbrugslandet blev et industri- og 
service- samfund. Socialdemokratiets 

valgslogan var ”Gør gode tider bedre”. De første motorveje, Beatles, 
Stones, langt hår, skæg, kollektiver.

Jeg blev smidt ud af gymnasiet og sendt til søs i 1964. På M/S 
Varla Dan blev klassesamfundet minutiøst udkrystalliseret i antallet 

Huset på Hunderupvej i 1966. Der lyttes interesseret til en ung Mogens Amdi Petersen. Foto: Stadsarkivet Odense

Mens alt dette stod 
på, virkede det som 

om de etablerede 
politikere nægtede 

at se i øjnene, at 
tresserne, for det meste 

stilfærdigt – og ind 
imellem højtråbende 

– grundlæggende 
forandrede Danmark
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Op på barrikaderne! Demonstration under studenteroprøret i Paris, maj 1968.  Foto: AKG/Scanpix

huset” – flyttede så til Hunderupvej og blev et samlingssted for 
alternative, kunstneriske og oprørske folk. Her mødte jeg første 
gang Niels Ufer fra Information, der et par år efter introducerede 
mig til kredsen omkring dagbladet Informations redaktion. Blandt 
de centrale folk på Hunderupvej var ikke mindst den kontrover-
sielle folkeskolelærer Mogens Amdi Petersen og hans tro væbner 
Poul Jørgensen – Tvind-imperiets grundlæggere.

For en grøn journalistelev var det interessant at iagttage – men 
efter nogle besøg i ”Huset” på Hunderupvej 78 i Odense mistede 
jeg lysten til at engagere mig aktivt – i stigende grad blev jour-
nalistikken så stor del af mit liv, at mit 
valg stod rimeligt klart. Jeg følte ikke, 
at journalistikken kunne forenes med 
aktivismen. I takt med, at miljøerne om-
kring mig blev mere og mere oprørske 
(og tumultariske) gik jeg den modsatte 
vej. Min far, der loyalt forblev medlem af 
DKP til sin død i 1973, var lidt skuffet 
over mig. Han var fordomsfri og nysger-
rig og syntes at mange af de politiske 
og kunstneriske nyskabelser i årtiet var 
enormt spændende. Men de savnede 
efter hans mening både den disciplin 
og den struktur, som var forudsætning-
en for en rigtig revolution.

Jeg havde en ældre scooter af mærket Zündapp Bella, som 
transporterede mig rundt på de vestfynske landeveje. Hovedvej 1 
mellem Middelfart og Odense blev farligere at befærde for hvert 
år, der gik. I Middelfart var der dobbelt bemanding på Sygehuset i 
weekenden, fordi antallet af trafikulykker i området steg støt. Det 
var sideeffekten af en anden af årtiets store forandringer. I 1959 
var der 339.000 personbiler i Danmark – ti år efter var millionen 
passeret. Det lidt søvnige, forsigtige, lokale og ofte nøjsomme 
50er-liv blev mere mobilt. Velstanden og den øgede fritid kunne 
mærkes. I 1962 oprettede Ejlif Krogager flyselskabet Sterling 
Airways, to år efter købte hans konkurrent, den farverige Simon 

Spies, flyselskabet Conair og danskerne opdagede den solbeskin-
nede del af den store verden på Mallorca og Costa del Sol. Lige 
på den anden side af Lillebælt, i Fredericia, åbnede et såkaldt 
supermarked. Det hed Føtex – ’fødevarer og textiler’ – og ejet af 
Århus-købmanden Herman Salling, der ligesom Simon Spies og 
Tjæreborg-præsten tidligt havde set de forretningsmuligheder, som 
tresserne åbnede op for.

Folk havde flere penge mellem hænderne – så mange, at rege-
ringen uden større sværdslag kunne indføre omsætningsafgift, 
omsen, på 9 % i 1962 – i 1965 blev den forhøjet til 12,5 %. I 

1967 blev engros-omsen afskaffet og 
erstattet med momsen på 10 %. Nye 
tider, flere penge, indirekte skatter. I ti-
året steg den gennemsnitlige arbejders 
timeløn fra omkring 10 kroner til mere 
end det dobbelte i 1970. Flere penge, 
mere fritid. Den ugentlige arbejdstid 
gik fra 45 til 41 timer om ugen. På et 
enkelt tiår blev arbejdstiden procentuelt 
forkortet mere end i de foregående 
50 år.

Mesterlæren på Middelfart Venstreblad 
indebar to gange tre måneders kursus 
på Journalisthøjskolen i Århus. Min 
lærer i udenrigspolitik på Journalisthøj-

skolen hed Preben Dollerup. Han havde sammen med Ebbe Reich 
skrevet en af de første bøger om Vietnam på dansk. Vietnamkrigen 
i perspektiv hed den. Udgivet på forlaget Rhodos – et nyt forlag, 
der også havde grebet tressernes tidsånd. Dollerup havde været i 
Vietnam for radioen. Hans reportage indledtes med ordene ”Quy 
Nhon kunne være et af jordens dejligste steder”. Kunne være. I den 
smukke, men dystre reportage beskriver Dollerup en udsigt med 
”det blåeste hav, jeg længe har set”, der blev forstyrret af sorte røg-
skyer i de grønne bjerge. ”De bruger ikke napalm i dag” fortæller 
en læge til Dollerup. ”Så kan man se glimtet”.

Men selv her begyndte 
tressernes ubændige 

frihedstrang og 
opgør at få en anden 

karakter. Opgøret 
var ikke unisont eller 

uniformeret 
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I 1968 – ”det år, der kortsluttede ti-året”, som den amerikanske 
journalist Michael Herr skrev – traf jeg en række valg. Jeg kunne 
ikke bare skrive amatør-artikler i avisen om omverdenen. Jeg måtte 
ud og betragte den. Jeg kunne heller ikke være revolu tionær. Flere 
år i forvejen havde jeg forladt DKU uden senere at finde et politisk 
ståsted. Omgivet af politiske aktivister, som jeg syntes bekrigede 
hinanden mere end at udrette noget konkret, blev jeg partipolitisk 
inaktiv.

Det forår havde jeg opsparet en masse feriedage og tog på tom-
melfingeren til Paris, hvor de første Vietnam-fredsforhandlinger 
blev indledt. Jeg havde en aftale med Fyns Tidende – jeg var jo 
næsten udlært journalist. En af min fars kunstnervenner havde 
en atelierlejlighed i latinerkvarteret, som jeg fik lov at låne. Efter 
to dages Vietnamforhandlinger begyndte tåregassen at sive ind i 
lejligheden. Studenteroprøret var brudt ud i gaderne omkring mig. 
Og jeg sad på første parket. Jeg husker stadig, hvordan de sidste 
rester af mine revolutionære idéer blev mere end udfordret, da jeg 
sad i Sorbonne-universitetets store sal og hørte formanden for den 
store kommunistiske fagorganisation CGT, Georges Séguy, for-
agtende afvise studenterlederen Daniel Cohn-Bendit med ordene 
”Hvem er du? Andet end et forkælet borger-dyr?”.

Seguy repræsenterede det gamle system, den generation som 
hverken forstod eller accepterede studenternes aktioner. Oprøret 
bredte sig til Danmark, hvor Københavns Universitet blev besat. 
Men på god dansk vis blev det klaret med en forhandling. Efter to 
dages besættelse kom rektor Mogens Fog på besøg hos oprører-
ne, hvorefter et par af de unge psykologistuderende blev inviteret 
op på rektors kontor. Der blev forhandlet en løsning, som blev 
udgangspunkt for tresser-opgørets måske mest betydningsfulde 
konkrete ændring: Kravet om demokratisering og modernisering 
af universiteterne, der hurtigt spredte sig til resten af uddannel-
sessystemet og bl.a. resulterede i den studienævnsstruktur, som 
eksisterer i dag. Studenteroprøret kom helt bag på formanden for 
Studenterrådet, den senere DR-generaldirektør Christian Nissen. 
Det mest utrolige var ifølge ham, at ”professorernes magtposition 

var væk på bare få uger uden, at der blev skudt folk eller brændt 
huse ned”.

Mens alt dette stod på, virkede det som om de etablerede politi-
kere nægtede at se i øjnene, at tresserne, for det meste stilfær-
digt – og ind imellem højtråbende – grundlæggende forandrede 
Danmark. Nogle troede, at der var tale om en farlig venstredrejet 
revolte. Andre, at der bare var tale om en forvirret generation, der 
klædte sig mærkeligt og opførte sig usædvanligt. Og så var der de 
hundredetusinder, som hverken var det ene eller det andet, men 
hvis levevilkår havde ændret sig. De var blevet rigere, men syntes 
også, at skattetrykket var blevet for tyngende. Regeringens ønske 
om medlemsskab af EU splittede befolkning og partier. Og mange 
var bekymrede for den venstredrejning, som ungdomsoprøret 
havde medvirket til og dette ”tavse flertal” slog til ved valget i 1973, 
det såkaldte ”jordskredsvalg”. Socialdemokratiet blev halveret, an-
tallet af partier i Folketinget fordoblet og Mogens Glistrups Frem-
skridtsparti kom ind med 28 mandater. Tresserne havde afgørende 
ændret fremtidens danske politik. De gamle partiers monopol på 
magten blev brudt.

Jeg blev udlært i 1968 og ansat på Ritzaus Bureaus udenrigsre-
daktion i København. Verden syntes at ligge åben, og jeg tilhørte 
en generation med større muligheder end nogen tidligere, men jeg 
var nu fire-fem år for gammel til for alvor at engagere mig i andet 
end mit nye tillærte fag. Og derfra iagttage og nyde alt det andet, 
som 60’erne havde bragt med sig. Musikken, eksperimenterne, P-
pillen, der i 1966 frigjorde kvinderne for angsten for graviditet, den 
relative velstand. Først og fremmest var der en fornemmelse af fri-
hed, og jeg havde hverken lyst eller tid til at gøre oprør mod tiden. 
Det havde jeg jo gjort, og måtte videre. Til Biafra-krigen forklædt 
som nødhjælpsarbejder – og fra 1. januar 1970 som fastansat 
journalist på DR.

Titlen var programsekretær. Tresserne gjorde mig næsten til det 
borgerdyr, som årtiets oprørere opponerede imod.

Dollerups reportage havde overskriften ”Hvem betaler prisen”? Nu 
kender vi den: Formentlig over 3 millioner vietnamesere, 58.220 
amerikanere. Lige så mange eller dobbelt så mange har begået 
selvmord efter hjemsendelsen.

Preben Dollerups tekst satte sig fast i mit hoved. På hans op-
fordring slugte jeg alt, hvad jeg kunne finde om Vietnam. Jeg 
skrev om Vietnam i min avis, der generøst åbnede spalterne for 
yngsteelevens udenrigsklumme. Det var OK, så længe jeg også 
passede referaterne fra Vends Herreds 
Landboforening og det lokale fodbold-
hold MG&BK. Det gik op for mig, at 
jeg bare måtte afsted. Fem år efter – i 
1972 – sad jeg ved den samme strand 
i Quy Nhon og betragtede den samme 
skønhed og den samme rædsel.

Journalistik handler mest om konflikter, 
Vietnam repræsenterede adskillige: 
Supermagtskonflikten – USA kontra 
USSR. Kommunisme kontra kapi-
talisme, diktatur mod demokrati. En 
barfodet befolkning mod en højtekno-
logisk stormagt. En uafhængigheds-
krig i fortsættelse af den sejr over 
franskmændene, som blev revet ud af 
hænderne på Ho Chi Minhs sejrende 
tropper. Men også en krig, der medførte 
en amerikansk indre konflikt, der blev værre, som tabene voksede, 
og troværdighedskløften mellem det magthaverne sagde og det, 
medierne rapporterede om krigens virkelighed blev dybere. Det 
hang ikke sammen. Det perfekte bevis på, at ungdomsopgøret 
mod gammelmandsvældet var berettiget! Vietnamkrigen var på 
både godt og ondt et vendepunkt i den politiske aktivisme. Den 
startede i begyndelsen af tresserne med atommarcher, protest-
marcher og demonstrationer mod franskmændenes krig i Algier, 
Apartheid i Sydafrika og altså Vietnam-krigen – i USA dannede 

borgerrettighedsbevægelsen skole. En ny generation havde fundet 
vej til gaden og aktivismen.

Men selv her begyndte tressernes ubændige frihedstrang og opgør 
at få en anden karakter. Opgøret var ikke unisont eller uniformeret. 
Det ville i sig selv have været paradoksalt. Indbyggede modsæt-
ninger i den danske vietnambevægelse brød ud og bevægelsen 
blev splittet. Venstrefløjens bitre, indbyrdes slagsmål handlede ikke 
bare om forskelle mellem kommunister, folkesocialister og venstre-

socialdemokrater. Socialdemokratiet var 
splittet. Kommunistpartiet blev splittet, 
da 25 rabiate partimedlemmer blev 
ekskluderet for ”partiskadelig virksom-
hed”. Det handlede om vietnambevæ-
gelsens mål og de midler, den skulle 
anvende. De moderate kom fra dele af 
fagbevægelsen, dele af SF og de aktive 
socialdemokrater. De mere rabiate var 
ultramarxistiske, trotskistiske og maois-
tiske grupperinger. Skulle fokus være 
på en mere militant anti-imperialistisk 
kamp – eller på det humanitære? Skulle 
indsamlede midler bruges til genop-
bygningen af et bombet hospital, eller 
direkte støtte til den væbnede kamp?

Et par år i forvejen førte en lignende 
kamp om både inden- og udenrigspo-

litik til SF’s deling, da Venstresocialisterne brød ud af partiet. Det 
røde flertal smuldrede. Venstrefløjen blev aldrig mere den samme. 
Vietnam havde samlet fløjen for senere at splitte den. Velfærds-
samfundet udfordrede den marxistiske klassesolidaritet. I stedet 
blev solidaritet et globalt begreb. Horisonten blev udvidet. U-lands-
bistand kom på dagsordenen. Vi opdagede simpelthen at verden 
ikke bare var vores, men også ”de andres” – at den kom brutalt ind 
i vores sofahjørner på tv. Tressernes satellit-udvikling bragte verden 
tæt på. Den kunne ikke uden videre ignoreres.

Premieret parcelhus i Brønshøj, 1964. Foto: Peer Pedersen/Polfoto
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I 1960’erne begyndte danskernes liv at 

blive flettet sammen med en række nye 

nationale og internationale strømninger: 

Fra hippiebevægelsens frigørelse til den 

kolde krig, og fra teknologisk fremgang til 

en forbrugskultur i vækst. Strømningerne 

manifesterede sig i kunsten, på fjernsynet, i 

tegneserier og på de fotografier, der gav liv 

til landets avisforsider.

Tidens nye medier
Af kunstner og kurator Jakob Kudsk Steensen

Diane Arbus, Child with a Toy Hand Grenate in Central Park, 1962. 37,3 x 37,1 cm. Sølvgelatine på barytpapir.  
Brandts Museum for kunst og visuel kultur
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Som fagområde er visuel kultur opstået som reaktion på den strøm 
af billeder og nye medier, der har påvirket den vestlige verden 
fra 1960’erne til idag. Hvis vi alene valgte at kigge på kunsten 
fra 1960’erne, ville vi opnå en begrænset forståelse af, hvordan 
forskellige visuelle medier påvirkede den danske kultur i perioden. 
Når man arbejder med begrebet visuel kultur, er et visuelt produkt 
ikke bedre eller mere kunstnerisk end et andet, men et resultat af 
en historisk kontekst og sted. Visuelle transformationer påvirker 
ikke kun hvordan hverdagen ser ud, men også menneskers selv-
forståelse og opfattelse af egen placering i verden.

Frigørelse fra  kultur-censur: 
Tegneserier, reklamer 
og pornografi

Begrebet “pop art” blev for første gang anvendt under en konfe-
rence ved Museum of Modern Art i New York, 1962. Særligt USA 
var i efterkrigstiden blevet symbol på en moderne teknologisk og 
kapitalistisk forbrugskultur. Oplysning, dannelse og kulturtiltag be-
gyndte at flyde sammen med en kommerciel medie -og reklame- 
industri. I 1964 markerede Louisiana sig med en udstilling, der 
viste værker af amerikanske popkunstnere i Danmark. Udstillingen 
var med til at sætte 1960’ernes kommercielle populærkulturelle 
transformationer i perspektiv. Nye visuelle produkter blev designet 
af mennesker, men produceret mekanisk og distribueret i mas-
sevis; imens var kunstmalerier unika og kunne kun opleves live på 

museer. De to forskellige syn på skabelse af visuelle produkter 
kom i konflikt med hinanden.

Roy Lichtenstein var en af de kunstnere, som blev vist på Louisia-
nas udstilling. Han malede billeder i store formater, og han simule-
rede de teknikker, der blev anvendt til at printe tegneseriestriber på 
billigt papir. Licthensteins motiver efterlignede de tegneserier, som 
appellerede til USAs voksende middelklasse. Der var tale om en 
særlig heroisk stil, hvor mænd har kæber så brede som Superman 
og kvinder lange stænger og lyst hår. Men Lichtenstein fjernede 
heltedyrkelsen fra sine billeder og zoomede ind på det hverdagsliv, 
den moderne amerikanske borger levede. Han skabte abstraktio-
ner af amerikanske populærkulturelle slogans, og deres bagvedlig-
gende værdier. Et billede på Louisiana forestillede en trist kvinde, 
der med ansigtet mod en pude viste en tegneserie tanke-boble 
med teksten; “THAT´S THE WAY IT SHOULD HAVE BEGUN! 
BUT ITS HOPELESS!”. Billedet leder tankerne hen på scener fra 
diverse amerikanske kærlighedsdramaer, hvor hovedpersonen 
tænker tilbage på det, der kunne have været, men ikke blev.

Med Lichtensteins billeder blev tegneserier til kunst på museum. 
Tilsvarende begyndte kunstnere i Danmark at anvende nyere 
hverdagsmaterialer, som gummi og plastik som f.eks i Peter Louis-
Jensens værker. Maleren Poul Gernes arbejdede med grafisk 
materiale og startede Eksskolens trykkeri, som stadig eksisterer. 
Trykkeriet var dengang medarbejder-ejet, og intentionen var at 
forene kunst og kommercielle grafiske produkter. Men i løbet af 
1970’erne blev de yngre ansatte ved trykkeriet mere interesse-

Berlingske Tidende og Information fra 
d. 21. juli 1969. Sidstnævnte avis mente ikke 
der var nogen grund til at blæse nyheden om 

månelandingen op til noget større end som så
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ret i at sikre sig en indkomst via kommercielt arbejde for kunder. 
Foreningen af kunst og forbrugsbaserede massemedier bragte 
kunsten og hverdagen i spil med hinanden, men det resulterede 
også i et stigende økonomisk pres på kunstnerne. Grænserne for 
hvad man kunne, og ikke kunne vise på et museum, blev uklare i 
takt med de nye billedformer, medier og materialer som kom på 
markedet. Før 1960’erne havde den danske stat haft stor indfly-
delse på hvilke billeder, det var lovligt at distribuere og sælge til 
den danske befolkning. Men markedskræfterne var stærke og 
medierne så farverige og spektakulære, at de skyllede ind over 
det danske land i et omfang umuligt at overvåge. Dette ledte til 
en række politiske debatsager om de nye medieprodukter. I 1964 
blev bogen Fanny Hill genoptrykt i Danmark. Bogen omhandler en 
prostituerets liv i London anno 1748. Fanny Hill ledte til en række 
retssager, fordi udgivelsen blev anklaget for at være “utugtig”. Men 
bogen blev frifundet ved højesteret i 1965, da en række “litterært 
kyndige” beskrev den som kunstnerisk og de seksuelle akter blev 
beskrevet som realistiske. Højsterets legalisering af Fanny Hill 
startede en steppebrand af debatter om, hvorvidt det var muligt at 
definere regler for smag og moral, der skulle gælde alle i samfun-
det. Ved udgangen af 1960’erne var det blevet relativt almindeligt 
at inkludere populærkulturelle medieprodukter i skoleundervisnin-
gen, og i 1969 blev billedpornografien legaliseret i Danmark; som 
det første land i verden.

Fotografi: Hverdagen og 
de globale begivenheder
Fotografiets fremkomst i 1960’erne kan betragtes som udtryk for 
samme tendens som popkunsten og danske kunstneres interesse 
for hverdagsmaterialer. Kameraet gjorde det muligt for kunstnere 
at bevæge sig direkte ud i verden og hverdagen. Tidligere havde 
kameraet været et omdiskuteret medie til at skabe kunst med, 
fordi det var mekanisk. Fra begyndelsen af det 20. århundrede og 
indtil efterkrigstiden, blev teknologi ofte beskrevet som noget, der 
stod i kontrast til mere traditionelle kunstformer; som skulptur og 
maleri, der blev skabt med menneskehænder. Men i takt med at 
samfundet og kulturen gennemgik teknologiske forandringer og 
den mekaniserede æstetik blev normaliseret, vandt fotografiet en 
plads på kunstens podium.

Trods kameraets mekanik er et fotografi aldrig en objektiv afspejl-
ing af verden. Et fotografi repræsenterer også fotografens syn på 
virkeligheden.

Et eksempel på en kunstner, der arbejdede i spændingsfeltet imel-
lem kunst og dokumentarisme er Diana Arbus. Igennem 1960’erne 
fotograferede hun forskellige personligheder i USA, og på kunst-
nerisk vis skildrede Arbus en række følelser og menneske-typer, 
som gav liv til 1960’ernes tidsånd.

Tre nydelige mænd i arbejdstøjet. Astronauterne fra Apollo 11 få måneder før de tog til månen. Foto: NASA

Hendes billede Boy with toy hand grenade in Central Park 
 eksemplificerer hendes kunstneriske metode. På billededet ses en 
dreng i Central Park, New York, der i sin højre hånd har en legetøjs 
håndgranat. Hans venstre hånd er knyttet og hans ansigt laver en 
arrig grimasse. Billedet er fra 1962 og undersøger på sin egen, 
kunst-dokumentariske facon, hvorledes Vietnam krigen manifeste-
rede sig på hjemmefronten i USA. Der er noget pirrende ved en 
lille dreng med en håndgranat. Det er som om fiktion, leg og virke-
lighed smelter sammen. I 2005 blev drengen, der blev fotograferet 
og nu er en voksen mand, interviewet og spurgt om hans minde 
om episoden med Diane Arbus: “[I was] … Imitating a face I’d seen 
in war movies, which I loved watching at the time”. Med billedet 
undersøgte Arbus, hvordan USAs medier ramlede sammen med 
hverdagskultur og virkelig krigsførsel under Vietnam krigen.

I Danmark arbejdede fotografen Viggo Rivad ligeledes kunstnerisk 
og semi-dokumentarisk. Hvor Arbus´ subjektive fortolkning af den 
afbidede person er tydeligt tilstede, er Rivads tilgang til fotografiet 
mere diskret. Han portrætterede alt fra danske fiskere, arbejder-
klassen på Amager og de første samt sidste år af Berlin murens 
tilstedeværelse. Han afbilledede hvordan konflikten imellem øst og 
vest manifesterede sig i byens hverdag. Han fortolkede følelserne 
iblandt de mennesker han fotograferede og stemningerne ved de 
steder de levede. I et fotografi fra Berlin ses to unge, en mand og 
kvinde løbende over åben gade. Figurerne er mørke og anonyme, 
da billedet er taget i modlys. Anonymiteten og uroen visualiserer 
den angst og usikkerhed, byens beboere var fanget i. De holder 

hånd, og billedet leder tankerne hen på den kolde krigs historier 
om konflikt, kontrasteret med ungdommens håb om fremtidens 
kærlighed.

Rivad rejste også til Gran Canaria. Her tog han billeder af arbejde-
re i færd med at bygge den infrastruktur, der gjorde det muligt for 
danske turister at opleve øens lange strande. I 1960’erne begynd-
te familier at dokumentere deres rejser til strande og fremmede 
lande i form af fotografier, som de kunne vise til vennerne der-
hjemme. Et ikke ualmindeligt fænomen idag, hvor vi på Facebook 
uploader billeder af vores rejser. Denne form for turistrejse-billeder, 
skabt af familierne selv, kan beskrives som symptom-billeder. De er 
symptom på en bestemt måde at opfatte turisme og familieliv på. 
Omvendt kan Rivads fotografi forstås som et billede, der bevæger 
sig ind i den virkelighed, der ligger bagved turismens glamourøse 
facade.

Fjernsynet: Fra stuen til 
månen og tilbage igen
1960’erne var et årti med nye visuelle teknologier, der begyndte at 
trænge ind i stuerne. Antallet af husstande, som anskaffede sig et 
fjernsyn, voksede hurtigt – fra ca. 1 % i 1956 til 50 % i 1963, og 
antallet af licensbetalende husstande steg fra 388.196 i 1960 til 
1.227.613 i 1969. Den første farveudsendelse var fra de olympi-
ske vinterlege i Grenoble 1968. Hvis man kigger på kombinatio-
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nen af ordene “fjern” og “syn”, peger de på mediet som en form 
for forlængelse af det menneskelige sanseapparat. Som et vindue 
mod verden gjorde fjernsynet det muligt at sidde stille i en stol og 
opleve spændende ting langvejsfra. Massedistribution af levende 
billeder gjorde, at fjernsynet blev centralt for velfærdsstatens 
kulturpolitik. Danmarks Radio havde nær fuld kontrol over hvad 
den danske befolkning kunne opleve på skærmen. Visionen var, at 
fjernsynet skulle være kulturformidlende og udjævne dannelses-
kløfter forskellige befolkningsgrupper imellem. Dette skulle ske 
ved at sende TV-teater og skuespil, som det tidligere kun havde 
været muligt for de mere velhavende og urbane familier at opleve.

Men fjernsynet kunne ikke undgå populærkulturens indmarch i det 
danske samfund. Fra midten af 1960’erne begyndte Danmarks 
Radio at sende udenlandske underholdningsserier som Lucy 
Show (1966-1967). I 1967 producerede DR sin egen krimiserie 
skrevet af Leif Panduro kaldet Kan de li´ Østers? Serien blev et hit. 
Danmarks radios status som formidler af elitært kulturelt indhold 
blev udfordret, da den moderne underholdningskultur kom på 
skærmen. Tv-værter viste sig i studier, der minder om Aftenshowet 
idag, hvorfra de præsenterede dagens udsendelser. Som modsvar 
blev TV-avisen indført i 1965 og gik fra at være et mindre flop, til 
at blive den mest populære udsendelse i 1969. Med TV-avisen 
lykkedes det DR at blive den primære dynamo for de debatter, der 
foldede sig ud i Danmark.

Men fjernsynet ændrede også den kollektive erindring. Hvor 
visuelle minder og forestillinger om fortiden hovedsageligt tidligere 
blev skabt med egne øjne, resulterede fjernsynets udbredelse i 
kollektive forestillinger om aktuelle begivenheder. Et slags fæl-
les syn, der forbandt millioner af menneskers øjne med hinanden. 
Tænk eksempelvis på månelandingen, der via sattelitter blev vist på 
fjernsyn og danske avisforsider i 1967. Pludselig blev det muligt at 
visualisere planeten vi til dagligt bevæger os rundt på som noget 
fælles; én stor rund kugle af blå-grønne farver, der svæver i univer-
sets uendelige sorte rum. Månelandingen er et godt eksempel på, 
hvordan billeder ikke kun er noget, som eksisterer uden for vores 
egne kroppe, men også som noget, der påvirker vores indre psyke 
og tanker om omverdenen.

Kunsten og teknologien
Vi tænker måske idag, at det teknologiske samfund er noget, som 
er blevet skabt inden for de sidste tyve år. Men i 1960’erne lod en 
række kunstnere sig påvirke af medie-teknologiernes invasion af 
hverdagskulturen. William Soya er en dansk kunstner, som idag er 
røget i glemmebogen, men som aktivt udstillede sine eksperimen-
ter med teknologi i 1960’erne. Imens de fleste var optaget af det 
de så på TV-skærmen, arbejdede Soya med at visualisere teknolo-
giens indre. Soya anvendte radio og tv- teknologiernes materialer 
til at lave store 2D billeder med med lyde og blinkende lys. Som 

Viggo Rivad, Øst-Berlin, 1966. 36,9 x 27,5 cm. Sølvgelatine på barytpapir. Brandts Museum for kunst og visuel kultur 6160



Ole Brask, Uden titel, 1960´erne. 18,5 x 27,7 cm. Sølvgelatine på barytpapir. Brandts Museum for kunst og visuel kultur

et forstørrelsesglas gjorde han det muligt at forholde sig på et 
 menneskeligt plan til det, vi ellers ikke kan se; når vi ser fjernsyn 
eller lytter til de lyde, der som radiobølger flyver usynligt igennem 
luften.

Også i USA påvirkede de nye teknologier kunsten. John Whitney 
var i 1966 den første kunstner, der brugte computeren til at skabe 
interaktive billeder. Han filmede sit værk Permamutations på skær-
men til en IBM 2250.

Computeren var den første, der kunne skabe interaktive billeder 
i tre dimensioner. Whitneys videoværk viser forskellige farverige 
figurer, der bevæger sig i harmoniske mønstre. Hans vision var at 

skabe perfekte billeder i overensstemmelse med hippiekulturens 
interesse for kosmisk balance. Ligesom Soya delte Whitney en 
interesse for formalisme, på samme måde som maleren Poul Ger-
nes gjorde det. Fokus var på former, udtryk og farve. Således kan 
det formalistiske syn forstås som noget, der ikke kun eksisterede 
inden for de moderne malerier. Det var tidstypisk og peger på, at 
visuelle konventioner og idealer i løbet af 1960erne begyndte at 
påvirke hinanden internationalt, og på tværs af medier, kunst og 
populærkultur.

Et komparativt blik på 1960’erne og samtiden forekommer rele-
vant, fordi det sætter vores nutidige globale skærm- og medie-
kultur i perspektiv.

Jorden fotograferet fra Apollo 8 i december 1968. Foto: NASA
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1960’erne blev et overdådigt årti for den 

populærmusikalske forståelse og mang

foldighed. Men det startede egentlig med, 

at musikkulturens generationskløft var 

ligeså enorm, som den havde været efter 

den elektriske musik havde sat ikke så få 

forældre i konfrontation med deres poder i 

50’erne.

Det var sjældent 60’ernes nye rock’n roll faldt i smag hos andre 
end de unge. Vi unge syntes derimod, at vi lagde ører til noget man 
kunne kalde ”vores egen musik”, kontra forældrenes pladehylder 
med revysange, jazz og refræn. Det var en lang og sej omgang 
at få den elektriske musik på banen. Særligt i Danmark hvor en 
statsradiofoni med public service havde mediemonopol og forpligti-
gelse til at opdrage. I Statsradiofonien anså man rock’n roll som en 
midlertidig musikalsk forbandelse, en underlødig og deprimerende 
mode, som forhåbentlig snart ville gå over. Der kom af samme 
grund ikke meget af den type musik i æteren.

Vi var derfor mange, der tyede til Radio Luxembourg, når man 
ved et tilfælde som mit opdagede dens lyksaligheder på 208 m. 
mellembølge. Det var livsbekræftende at høre unge DJ’s på Radio 
Luxembourg annoncere den ene fantastiske sang efter den 

anden. De havde endda en radio hitliste. Jeg opdagede Radio 
Luxembourg et par år inden 60’erne. På næsten samme tid fik jeg 
smag for Radio Mercur, som var et oprørsk forsøg på at knække 
det danske mediemonopol. De sendte reklameradio igennem FM 
radiobølger fra et skib, der lå i internationalt farvand. Det vil sige 
en sejlrende, der er langt nok ude til, at det hverken tilhører den 
ene eller den anden stat. Herfra blev der i 1958 sendt kommerciel 
dansk radio fra Radio Mercur til Øst Danmark, og det samme skete 
fra et andet skib til Sydvest Sverige. De kaldte sig Radio Syd. De 
gjorde alt det, Statsradiofonierne ikke ville, og det vandt de stor 
popularitet på.

Jeg ankom til 60’erne med denne musikalske ballast og en 
glødende interesse for den nye musik og al dens væsen. Lomme-
penge bruge jeg på engelske musikblade, som kun kunne købes 
i dyre domme på Hovedbanegården i København. Men jeg købte 
og læste dem hver eneste uge, og det gav mig en stor indsigt i de 
forskellige sange og nye navne på pop og rockhimlen. Statsradio-
fonien ændrede i 1959 navn til Danmarks Radio. Det blev udbud-
det af ungdommens musik ikke bedre af.

Lyspunktet var det årlige Melodi Grand Prix, som Danmarks Radio 
havde tilsluttet sig i 1957. For første gang var der noget, som 
kunne minde om ”min” musik i det danske Melodi Grand Prix. Otto 
Brandenburg skulle synge To Lys på et bord. Jeg havde skam hørt 
Otto. Ikke så meget i Danmarks radio, men en dag da jeg var på 
kaffebar i Solrød Strand, hvor mine forældre ind imellem lejede 

1960’erne 
– musikken og pladerne
Af journalist og radio-vært Jørgen de Mylius

Øverst en meget ung 
Jørgen de Mylius, 1963. 
Foto: Mini Wolff/Scanpix 

Danmarks Top 20 
fra d. 29. 1. 1963. 

Håndskrevet af Jørgen 
de Mylius. Foto: DR/

Jørgen Mylius

The Beatles, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, 1967 
The Who, My Generation, 1965 

The Jimi Hendrix Experience, Axis: Bold as Love, 1967
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sommerhus. I kaffebarens jukebox var et væld af de nyeste hits 
med populære navne som Connie Francis, Elvis Presley, Paul Anka, 
Neil Sedaka, Connie Froboess og Peter Kraus. Men der var også 
de første soloplader med Otto Brandenburg, efter hans exit fra 
bandet Four Jacks. Jeg kendte Otto fra Radio Mercur, hvor jeg ofte 
hørte ham synge bl.a. By my side. Hvilken rytme. Fra den plade 
af var jeg Otto fan. Jeg glædede mig over at dansk TV, trods alt, 
havde øre for Otto, så han fik lov til at være med i Melodi Grand 
Prixet 1960. Jeg kendte ikke til, at Otto var dumpet til flere af 
radioens underlige stemmeprøver. Men sangskriverne Ida From og 
Bjarne Hoyer havde krævet det var Otto, der skulle fortolke deres 
fælles sang To Lys på et bord.

Det blev en skuffelse at opleve resultatet. Her optrådte min helt 
med en guddommelig slowrocker, men han fik ikke en eneste 
stemme af det ekspertpanel, der var sat til at udvælge en vinder. 
Mine forældre syntes også, han var hæs og mærkelig. Trods neder-
laget blev To Lys på et bord en slags publikumsvinder. I løbet af de 
første måneder solgte singlepladen med Otto 40000 eksemplarer, 
mens vindersangen Det var en yndig tid med Katy Bødtger solgte 
4000. Da jeg kort efter skulle konfirmeres, var mit største ønske 
den helt nye Otto udgivelse What do you want to make those eyes 
at me for.

Sådan startede mine 60’ere. Et årti der skulle vise sig at blive 
sprængfyldt med omvæltninger, nye tendenser og stilarter, der 

sætter sine tydelige spor i dag. Ikke mindst i musikken, som på 
pudsig vis blev en stor del af min verden. Det skete som en følge 
af, at Radio Mercurs sendinger blev gjort forbudte ved en under-
lig lov, der trådte i kraft pr. 1. august 1962. Politiet fik magt til 
at hale Mercurs sendeskib til kaj og stoppe programmerne. For 
ikke at tabe stemmer ved efterfølgende folketingsvalg besluttede 
den socialdemokratisk ledede regering at bevilge flere penge til 
Danmarks Radio, så det blev muligt at oprette en musikkanal for 
populærmusik i lighed med bl.a. Sverige og England.

Uden at vide hvilken ulmende revolution, jeg netop havde lagt ører 
til, havde jeg i efteråret 1962 hørt den svenske radiovært Klas 
Burling præsentere en ny gruppe med sangen Love me do fra 
England i sit program ”Pop 62” på P3-Sverige. Det var Beatles 
første officielle single. Sangen var begyndelsen på noget, man slet 
ikke havde set komme. En verdensomspændende redefinering af 
den amerikanske rock’n roll, med navne som Elvis, Little Richard, 
Buddy Holly, Chuck Berry, Fats Domino m.fl. som pionerer. De var 
inspirationskilderne, men det var John Lennon og Paul McCartney, 
der gav de amerikanske traditioner fornyede dimensioner. Alle vi 
unge måtte overgive os. Det var hårdere for de ældre generationer 
at give efter.

I 1963 blev vejen banet for åbningen af P3, også kaldet Musik-
radioen dengang. Det var en stor revolution i DR’s monopol radio, 
som ikke havde haft meget tilovers for populærkulturen, og da slet 

Skrigende fans til Beatles-koncert i KB Hallen, 
4. juni 1964. Foto: Allan Moe/Scanpix 
 
De danske ungdomsblade beat og Børge

Rolling Stones, Aftermath, 1966 The Beatles, Revolver, 1966
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ikke for populærmusikken. Jeg var med fra premieredagen. De 
fleste programmer på den nye radiokanal præsenterede populær-
musik fra tidligere årtier, men der var trods alt en halv times ”For 
Teenagere” med den populære skuespiller Ebbe Langberg som 
vært. Jeg skal erkende, at jeg ikke var imponeret over den måde, 
P3 valgte at behandle den nye elektriske musik. Der blev sagt for 
mange forkerte ting, forkerte udtaler af udenlandske navne, og 
der var for få programmer. Jeg var skuffet, og jeg besluttede mig 
for at klage til Danmarks Radio. Så jeg ekviperede mig med papir, 
kuvert og frimærke og sendte dermed en beskrivelse af, hvad jeg 
var utilfreds med til Radioens P3. Samtidigt havde jeg det ligesom 
mange sikkert også har det i dag, da jeg tænkte ”Det nytter nok 
ikke”. Så jeg forventede egentlig ikke nogen reaktion.

Men jeg tog fejl. P3 havde ansat tre musikmedarbejdere med bag-
grund i jazzen til at varetage den musikalske linje. Hemming Hart-
mann-Petersen, Pedro Biker og Bent Schjærff. Hemming ringede 
til mine forældres telefon på Østerbro i København. ”Deres søn har 
skrevet en klage til os” sagde Hemming til min ret desorienterede 
mor. Opringningen resulterede i det, der skulle blive min start som 
freelance-medarbejder på P3. Hemming inviterede mig til radioen 
den efterfølgende tirsdag for at forklare nærmere om min utilfreds-
hed, og da han interviewede mig i programmet ”Mellem Lektierne”, 
kaldte han mig ”Vores teenage konsulent”. Han fik lavet et halv 
times program ud af, at jeg for åben mikrofon fortalte, hvorfor jeg 
var utilfreds. Jeg havde medbragt en god idé for ikke kun at virke 

negativ. P3 burde lave en ugentlig Hitliste, foreslog jeg. Jeg mente 
at have hjulpet dem på vej til at spille tidens varmeste hits, fremfor 
at spille de ”rigtige” sange. Programchefen Kaj Bruun sad på sit 
kontor og lyttede til programmet. Inden der var gået 5 minutter 
stod han i døren til studiet hvorfra vi sendte, og spurgte om jeg 
kunne være leveringsdygtig i sådan ”hitliste”.

Jeg var ligeså målløs som Hemming, der interviewede mig, men 
han tog tråden op. Inden jeg vidste af det, havde vi næsten lovet 
lytterne, at jeg ville præsentere en hitliste ugen efter. Takket være 
min intense gennemgang af engelske musikblade, kendte jeg 
proceduren, så det lykkedes mig at få stablet en dansk hitliste 
på benene til den efterfølgende tirsdag. Således startede min 
løbebane i medierne. Det blev hurtigt til flere programmer på DR, 
og jeg kom til at være den første, der præsenterede danskerne 
for de vigtige populærmusikalske begivenheder. Stones, Dylan og 
den britiske kolonne af nye navne, der fulgte med Beatles fandeni-
voldske definition af rockmusikken, dens charme og swing, og alt 
det mange havde været lidt for hurtige til at dømme et uddøende 
50’er-fænomen.

1960’erne blev et eventyr af bombardementer og energier. De her-
lige singleplader med deres farverige covers funklede i de mange 
musikforretninger, der havde en fantastisk tid i 60’erne. Nye hit-
numre fra specielt England med Searchers, Rolling Stones, Hollies, 
Manfred Mann, Gerry & The Pacemakers etc. udkom regelmæssigt 

og ofte med flotte omslag. De blev hurtigt suppleret med noget, 
der skulle udvikle sig som en kunstart i sig selv; LP’en og LP’ens 
omslag. Enhver rask dreng med en smule musikalsk energi ville 
lære at spille guitar og danne en popgruppe, en pigtrådsgruppe 
som vi kaldte det. Det blev en eksplosiv tid.

Der var dog en del af cheferne i DR, der mente, det var direkte 
farligt at lade mig præsentere den slags underlødige toner for be-
folkningen. Cheferne mente, at Beatles lød som en skræmmende 
nyfortolkning af den pæne del af popmusikken. Således udtalte 
bl.a. chefen for musikafdelingen Vagn Kappel til en dansk morgen-
avis, kort efter jeg var startet på P3:

”Pop er en af de mest modbydelige, fordummende og sjofle for-
teelser – og med sjofel tænker jeg ikke på pornografi, for den er 
ikke nær så væmmelig kynisk i tankegangen som den, der ligger 
bag fremstillingen af pop-produkterne, og jeg vil gerne understre-
ge, at det ikke ville skade, men gavne utroligt at holde denne ækle 
industri borte fra Danmarks Radios dør”.

Så det var ikke altid lige let at repræsentere den nye musik i DR 
dengang. Jeg var da også ved at blive smidt på porten op til flere 
gange af diverse chefer. Men både jeg og de mange nye kunstnere 
klarede os igennem ved at sno os lidt. Den danske musik forsøgte 
pludselig at følge med på et langt højere plan end tidligere op levet. 
Nogle orkestre vakte stor opmærksomhed med deres scene-

fremtrædener og pladeindspilninger med kopiversioner af andres 
hits, som f.eks. Hitmakers, Defenders, Peter Belli og Rivalerne, 
Rocking Ghosts etc., mens andre forsøgte sig med sangskriverier 
som Lollipops, Sir Henry & his Butlers. I de sene 60’ere kom en 
mere personlig stil frem, som med Savage Rose, Young Flowers og 
Povl Dissing med Beafeaters. Rockmusikken ændrede sig fra dag 
til dag, og det blev til et funklende klubliv med akustiske koncerter, 
da USA’s Bob Dylan og Englands Donovan inspirerede en hærska-
re af unge danske musikere til at forfølge den enklere folkemusik 
med samfundsrelevante budskaber.

Fusionen af de to stilarter var uundgåelig, og snart efter væltede 
det frem med nye akustiske og elektriske udtryksmåder. Soul-
musikken fra Detroit i USA kom frem med navne som Supremes, 
Four Tops, Stevie Wonder, Marvin Gaye samt de mere eksperimen-
terende guitarlyde fra Jimi Hendrix, Cream med Eric Clapton og 
de unge spirende Led Zeppelin og Deep Purple. I Danmark var der 
Steppeulve og Burning Red Ivanhoe og mange andre, der fulgte en 
mere eksperimenterende linie.

Rockmusikken havde fået en farverig palet. Folkemusikken blev 
annekteret af den nye hippie kultur og udviklet derfra. Der var ikke 
mange, der fortsat troede at 60’ernes musikalske forgreninger var 
et forbigående modefænomen.

Cream, Wheels of Fire, 1968 Cream, Disraeli Gears, 1967
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”De purunge, der køber alt, hvad der laves 

af disse helt nye og tit tossede ting – de 

har endnu ikke rigtigt fundet sig selv 

endnu – de har behov for at 

føre sig frem i tøj der 

vækker opsigt”. Sådan 

udtaler den danske 

modeskaber Jean 

Voigt sig i ”Det vi tog 

med hjem fra Paris” 

i magasinet Klæder 

Skaber Folk fra 1966 

om tidens købestærke og 

identitetshungrende unge.

Tresserne er ungdomskulturens – og ungdomsmodens – arnested. 
Det er årtiet, hvor mode, ungdom og forbrug blev koblet sammen 
for bestandigt.

Dansk mode i tresserne er en historie om ud-
viklingen fra et lille putland til en selvsik-

ker designnation med bevidste forbru-
gere, der køber industrielt fremstillet 
designmode lavet i øjenhøjde med 
ungdommen. Imens Paris histo-
risk set havde været forbilledet 
for dansk mode, omtalt som ”god 
nok” i halvtresserene, konsolide-

rede tressernes nye bølger af ung-
domsbutikker og designere for alvor 

dansk modes eksistensberettigelse.

Tressernes nybrud sås tydeligt i moden, som 
blev allemandseje i en art demokratiseringsproces. Det 

Dansk mode 
finder sine ben
Af modeforsker og kurator, Ph.d. Ane Lynge-Jorlén

MAKE LOVE 
NOT WAR

Smarte unge mennesker ved Storkespringvandet, 
1966. Foto: Lars Hansen/Polfoto

71



Margit og Erik Brandt med Twiggy-inspireret model, cirka 1967. Foto: Egon Engmann/Scanpix

blev muligt at dyrke moden på tværs af alder, social og økonomisk 
ståsted. Mangfoldige ungdomskulturer, nye butikker, masseprodu-
ceret designermode og syntetiske stoffer gjorde moden billigere 
og mere tilgængelig i forhold til tidligere tiders eksklusive mode. 
Unge gik ikke længere klædt som minivoksne, men havde fået 
deres egen identitet som ”teenagere” i et stadie mellem barndom 
og voksenlivet, hvor der var plads til at eksperimentere med ud-
seendet. Danmark var ligesom store dele af den vestlige verden i 
økonomisk vækst, hvilket medførte en voksende middelklasse med 
flere penge end tidligere, og babyboom-teenagerne understøttede 
deres nye ungdomsidentitet ved at købe tøj.

Én af tressernes mest betydningsfulde ungdomsgestalter var 
hippierne. Deres psykedeliske eksperimenter og ”flower power” 
og ”make love not war” refræn gik igen på tøjet, som bestod af 
flagrende gevandter, folkloristiske islæt i form af ponchoer, afghan-
ske pelse og batikmønster, fredstegn, kropsmaling, bare tæer og 
bryster, patchwork og blomstermotiver. Men også beatniks med 
 deres sorte turtlenecks og pseudointellektuelle livsstil og mods, 
med deres italienske suits og parkacoats var oppe i tiden.  Tiden 
var præget af et identitetsprojekt, hvor unge iscenesatte deres 
identitet, frigjort fra deres forældres normer og smag.

Ungdomsbutikker
Salonmode, som ellers havde haft en storhedstid i halvtresserne 
med de tre store B’er (Blom, Birch og Brydegaard), var ikke læn-
gere populært hos tressernes unge, der ønskede billigere tøj, der 
kunne udskiftes oftere. Opkomsten af ungdomsmoden, som var 
prisvenlig, fordi den var industrielt fremstillet, fik stor  ind flydelse 
på dansk mode og dens forbrugskultur i tresserne. Selvom 
genbrugstøj og tøj fra overskudslagre var en del af hippiernes 
købevaner, var det den nye butikstype, der tegnede perioden. 

I Londons ”Swinging Sixties”, og det mangfoldige modebillede der 
prægede tidens modkulturer, opstod den såkaldte boutique, som 
radikalt ændrede måden, hvorpå man markedsførte, viste og købte 
modetøj.

Mary Quants boutique, Bazaar, og Barbara Hulanickis mærke 
Biba var internationale bannerførere for det nye detailhandelskon-
cept, hvor boutiquen og dens interiør var tydeligt forbundet med 
designerens smag. Her solgtes ny og eksperimenterende mode 
– heriblandt det vovede miniskørt – som blev udstillet på uprøvede, 
innovative måder med performances og radikalt anderledes butiks-
design. Omgangsformen mellem de unge middelklassekunder og 
personalet var uformel og festlig – man hang ud i boutiquerne, 
hørte plader og blev venner med personalet.

Danmark fik også sin egen boutique – nemlig Nørgaard paa Strø-
get i den eksklusive ende af Strøget – der fra 1958 begyndte at 
sælge modetøj til den nye, købestærke ungdom. Butikken svinge-
de med tiden, hvilket markeredes med skiftende vinduesudsmyk-
ning, som var lavet i samarbejde med avantgardistiske kunstnere. 
I 1969 vandt Jørgen Nørgaard, stifter af Nørgaard paa Strøget, 
PH-prisen for en provokerende vinduesudsmykning bestående af 
tidens hyldede frihedshelt Che Guevara. Udenfor butikken fandt 
ungdomsoprøret sted på Amagertorv med Storkespringvandet som 
hangout for hippierne.

Indenfor kunne man købe den nu ikoniske ribstrikkede bomulds-
T-shirt 101, som i dag er bedre kendt som ”Rib-ribben” eller 
Nørgaard-trøjen. Med forlæg i T-shirten som symbol på efterkrigs-
tidens subkulturelle og rebelske kvaliteter og kvindebevægelsens 
kropsfrigørelse, designede Jørgen Nørgaard T-shirten i 1967 og 
ramte lige ned tressernes frigjorte modekultur. Båret uden bh, som 

Jørgen og Ellen Nørgaard, 1968. Foto: Jørgen Sperling/Polfoto
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Safarilook fra Dranella, 1969. Foto: Polfoto

var blevet ”brændt” på rødstrømpernes bål, applauderede trøjen 
kvindens nyvundne status og en friere kropskultur.

Butikken Deres repræsenterede også den nye ungdomsmode. 
Med sin beliggenhed på Strøget var den i skarp konkurrence til 
Nørgaard. Hos Deres kunne de købestærke unge erhverve sig 
tidens eftertragtede Lewi´s cowboybukser, som var kommet frem 
med Elvis’ rock’n’roll og amerikanske filmstjerner som Marlon 
Brando og James Dean. Stifteren Kai Ginsborgs datter Sysser 
Ginsborg forstod at omsætte trends til massemode og designede 
en del af det tøj, der blev solgt i Deres.

Modedesign i øjenhøjde
Sammen med Søs og Ib Drasbæks Dranella, Margit og Erik 
Brandts B-age, Mugge Kølpin, Bent Visti, Kirsten Teisner, Lise-Lot-
te Wiingaard og Lennart Raaholt var Sysser Ginsborg én af tidens 
vigtigste danske designere. Disse designere konsoliderede den 
nye position for dansk modedesign, som var ungdomsmode lavet 
i samarbejde med konfektionsfabrikanterne, uden at miste grebet 
om originalitet og forbrugeren. De var ikke anonyme backstage-
designere for konfektionsfabrikkerne, men ansigtet udadtil og tøjet 
var personligt brandet af dem på samme måde som hos modeska-
berne.

Det masseproducerede tøj havde eksisteret længe, men i tres-
serne begyndte franske couture-modeskaberne at designe tøj, 
der ikke var lavet til én kundes specifikke mål. Én af de første 
designere var Pierre Cardin, der allerede i 1959 lavede en prêt-
à-porter-kollektion som en reaktion på efterkrigstidens invasion 
af amerikansk masseproduceret modedesign. Herhjemme var 
Dranella én af bannerførerne for industrielt fremstillet modedesign, 
der var enkelt og hverdagssmart. Under overskriften ’På vej mod 
en ”syntetisk” fremtid’ skrev tidskriftet Klæder Skaber Folk i 1966, 
at naturfiberen ikke kunne følge med efterspørgslen på tekstil til 
beklædning, som tidens befolkningseksplosion og økonomiske 
vækst førte med sig. Selvom syntetisk fremstillede materialer 

kunstmaterialer blev billigere end bomuld i tresserne, var Dranella 
primært lavet i naturmaterialer. Produktionen foregik på en gård 
uden for Fredericia, mens designet blev lavet i et modelaborato-
rium på Fyn. Som modedesign ”alle skulle have råd til at købe” var 
Dranella demokratisk mode for de unge kvinder, der ikke ville ligne 
kopier af deres mødre. Dranella er klasseeksemplet på, at kimen 
til det vi opfatter som dansk modes design-DNA i dag, blev lagt i 
tresserne: Appellerende, ungdommeligt og prisvenligt modetøj, der 
kan indgå i hverdagen.

Samtidigt markerede Margit og Erik Brandts B-age sig som et 
mere internationalt, avanceret og sexet mærke. Med ønsket om at 
skabe international succes mestrede Erik Brandt markedsføring-
ens kunst, og mærket var i høj kurs hos medierne. Margit og Erik 
figurerede ofte på deres kampagnebilleder og deres ekstravagante 
livsførelse og selviscenesættende udskejelser var med til at brande 
mærket. Deres ”svingende” dekadence appellerede til tressernes 
billedbevidste og livsstilshungrende forbrugere.

I shop therefore I am
Som et resultat af efterkrigstidens gradvise opblødning af klassetil-
hørsforhold og tressernes ungdomsoprør og anti-autoritære bølge 
blev moden central for iscenesættelsen af den ydre identitet. Det 
var ikke ”cool” at gå klædt som sine forældre, men det var derimod 
i høj kurs at se ung, fræk og oprørsk ud. Tressernes stilmæssige 
moderevolution bestod i opkomsten af et aldersbetinget look, der 
tydeligt afmærkede tiden mellem barn og voksen. Forbrugsvaner 
– om man handlede i Nørgaard paa Strøget eller Deres eller var 
til Dranella eller B-age – fik dermed stor betydning for, hvordan 
man kunne navigere i sociale rum. Mode og forbrug har altid været 
vigtige markører for menneskers sociale tilhørsforhold. Men i et 
årti hvor livsstil, snarere end klasse, får vægt, opnår rollen som for-
bruger en langt større betydning for skabelsen af en særegen ung-
domsidentitet. Tressernes ”tossede” og opsigtvækkende ponchoer, 
miniskørter og comboybukser signalerede, at man var ung og en 
del af den fagre, nye verden.
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Gunnar Aagaard Andersen, Skulptur, u.å. 245 x 83 x 41 cm. Sortmalet stål. Sorø Kunstmuseum

G
u
n
n
a
r 

A
a
g
a
a
rd

 A
n
d
e
rs

e
n

7978



Per Arnoldi, Rødt serielt maskineri, 1965. 82 x 86 cm. Olie på lærred. Kunst på arbejdspladsenPer Arnoldi, Gult landskab med objekter, 1966. 182 x 163 cm. Olie på lærred. Kunst på arbejdspladsen
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Thomas Bang, Against the Wall, 1968.139 x 305 x 5 cm. Træ, net, stof, snor. Thomas Bang

Thomas Bang, S 4, 1971. 18 x 241 x 117 cm. Gips, industrieltnylonbælte, snor. Thomas Bang

 Thomas Bang, Lean 2, 1969. 229 x 155 x 12 cm. Træ, stof, gulvtæppestrimler, gulvtæppefilt, snor, skruer. Thomas Bang 
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Ib Braase,  
J´aime le cheval, 1970. 40 x 67 x 20 cm.  

Træ bronce, bemaling. 

J´aime les fleurs, 1971. 14 x 51 x 45 cm.  
Træ, jern, bronce, bemaling.  

J´aime, 1970. 41 x 43 x 20 cm.  
Træ, jern, bronce, bemaling.  

 
Alle tre Galleri Susanne Ottesen
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Ib Braase, Fra Colette og Jean-Claudes værelse, 1970. 192 x 192 x 65 cm. Træ, jern, bronce, bemaling. Galleri Susanne OttesenIb Braase, Barneværelset del 5, 1968. Jern, bronce. Galleri Susanne Ottesen
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Ole Brask, Ray Charles, 1965. 51,5 x 34,4 cm. Sølvgelatine på barytpapir. Brandts Museum for kunst og visuel kultur Ole Brask, Sylvia Waters, ca 1965. 46,1 x 31,5 cm. Sølvgelatine på barytpapir. Brandts Museum for kunst og visuel kultur
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Stig Brøgger, Skitse til udstilling (Pamela), 1968. 122 x 122 cm. Mixed media. Brandts Museum for kunst og visuel kulturStig Brøgger, Uden titel, 1971. 61 x 50 cm. Fotocollage 10/10. Privateje
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Sven Dalsgaard, Stolen, 1966. h: 93,5 cm. Bemalet træ. Brandts Museum for kunst og visuel kultur 
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Sven Dalsgaard: Påske – konceptuelt objekt, 1965. 46 x 38 cm. Mixed media. Randers Kunstmuseum Sven Dalsgaard: Helle for det, 1963. Fire dele á hver 63 x 63 cm. Olie på lærred. Randers Kunstmuseum
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Paul Gadegaard, Komposition, 1964. 
73 x 60 cm. Akryl på møbelplade. 

Brandts Museum for kunst og visuel kultur
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Poul Gernes, Uden titel (dot painting), 1968. 244 x 244 cm. Lakmaling på masonit. Galleri Bo Bjerggaard Poul Gernes, Uden titel (dot painting), 1968. 244 x 244 cm. Lakmaling på masonit. Galleri Bo Bjerggaard
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Poul Gernes, Bogstav J, 1965. 214 x 122 cm. Syntetisk lak på masonit. Galleri Bo Bjerggaard 
Poul Gernes, Bogstav a, 1967. Seks á 102 x 93 cm. Lakmaling på masonit. Brandts Museum for kunst og visuel kultur 
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 Aase Seidler Gernes,  
Uden titel, 1967. 598 x 40 cm.  Vægtæppe, bomuld.  

 
Aase Seidler Gernes,  

Uden titel, ca. 1965. 207 x 68 cm. Vægtæppe, bomuld.  
 

Aase Seidler Gernes,  
Uden titel, ca. 1965. 246 x 67 cm. Vægtæppe, bomuld.  

  
Alle tre foto Anders Sune Berg. Courtesy Ulrikka Gernes
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Aase Seidler Gernes, Uden titel, ca. 1960. 452 x 63 cm. Stofbane (bloktryk), hør. Foto Anders Sune Berg. Courtesy Ulrikka Gernes
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Svend Wiig Hansen, Udkast til linoliumssnit (4), 1965. 25 x 50 cm. Pen og tusch på karton.  
Brandts Museum for kunst og visuel kultur

Svend Wiig Hansen, Udkast til linoliumssnit (5), 1965. 25 x 50 cm. Pen og tusch over blyant på karton.  
Brandts Museum for kunst og visuel kultur
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Kasper Jacob Heiberg, Farvemodel, rød serie no 27, 1971. 
30 x 40 x 20 cm. Maling på metal.  

Brandts Museum for kunst og visuel kultur
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Hein Heinesen, Sinuskurver, 1967. 85 x 260 x 260 cm. Sprøjtelakeret stål. Foto: Ole Hein Pedersen. ARoS
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Knud Hvidberg, Venezia, 1963. 33,5 x 11 x 30,5 cm. Guldbronzeret gips. 
Brandts Museum for kunst og visuel kultur
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Knud Hvidberg, Highway Horror, 1963. 118 x 130 cm. Olie på lærred. 
Brandts Museum for kunst og visuel kultur
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Jesper Høm, Brooklyn Bridge, 1960. 27 x 36 cm. Sølvgelatine på barytpapir. Jesper Høm & Banja Rathnov Galleri og Kunsthandel Jesper Høm, New York, 1960. 50 x 42 cm. Sølvgelatine på barytpapir. Jesper Høm & Banja Rathnov Galleri og Kunsthandel
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Jesper Høm, Pierrot, Tivoli, København, 1964. 27 x 36 cm. Sølvgelatine på barytpapir. Jesper Høm & Banja Rathnov Galleri og Kunsthandel Jesper Høm, The Little Mermaid, København, 1964. 27 x 36 cm. Sølvgelatine på barytpapir. Jesper Høm & Banja Rathnov Galleri og Kunsthandel
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Peter Louis-Jensen, Blå pyramide, 1968. h: 199 cm. Bemalet træ. Brandts Museum for kunst og visuel kultur
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 Asger Jorn, Regardez tout avec yeux fermes, 1964. 112 x 88,5 cm. Décollage. Randers Kunstmuseum 
 
 Asger Jorn, Le cocuisinier, 1962. 31,9 x 23,7 cm. Olie på lærred (disfiguration). Museum Jorn 
 
 Asger Jorn, Le bon berger, 1959. 50,2 x 65 cm. Olie på lærred (modifikation). Museum Jorn
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Steffen Jørgensen, Cirkeludvikling, 1967. 90 x 90 cm. Maleri med aluminiumsfolie, udskåret og indridset.  
Brandts Museum for kunst og visuel kultur
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Per Kirkeby, Uden titel (collage), 1967. 150 x 90 cm. Mixed media. Galleri Bo Bjerggaard Per Kirkeby, Uden titel (collage), 1967. 150 x 90 cm. Mixed media. Galleri Bo Bjerggaard
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 Per Kirkeby, Uden titel, 1964. 62 x 80 cm. Mixed media på masonit. Galleri Bo Bjerggaard

 Per Kirkeby, Hus-skulptur, 1969. 121 x 150 x 150 cm. Bemalede træspånplader og tremmer af træ. Foto: Ole Hein Pedersen. ARoS

 Per Kirkeby, Blandt damer, 1963. 37,5 x 48,8 cm. Akvatinte. Brandts Museum for kunst og visuel kultur
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Per Kirkeby, Damehatte, 1964. 366,5 x 213,5 x 3 cm. Akryl på træfiberplade. Brandts Museum for kunst og visuel kultur
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Per Kirkeby, Stakit, 1965-66. 122 x 243 cm. Mixed media på masonit. Galleri Bo Bjerggaard
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Arthur Köpcke, Frozen Still-Life, 1963. 47,9 x 80,2 cm. Hverdagsobjekter på masonit. Foto: Ole Hein Pedersen. ARoS
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 Jørgen Leth,  
Det perfekte menneske, 1967.  

Film still: Vibeke Winding.  
Medvirkende Claus Nissen,  

Majken Algren Nielsen.  
Det Danske Filminstitut
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Albert Mertz, De ser på os, 1963. 60 x 73 cm. Olie på lærred. Brandts Museum for kunst og visuel kultur Albert Mertz, 16 næsemænd, 1964. 92 x 73 cm. Olie på lærred. Brandts Museum for kunst og visuel kultur
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Albert Mertz, Alt dette er Deres, 1962. 100 x 83,5 cm. Collage på lærred. Sorø Kunstmuseum Albert Mertz, Fyrværkeri, 1958. 20,8 x 29,6 cm. Pap, sølvpapir, gouache. Brandts Museum for kunst og visuel kultur
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Richard Mortensen, Sagone, 1960. 195,5 x 130,4 cm. Olie på lærred. Brandts Museum for kunst og visuel kultur
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Gregers Nielsen, General Motors, 1965. 22,8 x 33,2 cm. Sølvgelatine på barytpapir. Brandts Museum for kunst og visuel kultur
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Gregers Nielsen, Mogens Zielers fødselsdag, 1965. 25,9 x 17,3 cm. Sølvgelatine på barytpapir. Brandts Museum for kunst og visuel kulturGregers Nielsen, Studiestræde, 1965. 33,5 x 50 cm. Sølvgelatine på barytpapir. Brandts Museum for kunst og visuel kultur
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Palle Nielsen, Bybillede. Arkitekturfantasier Opus, 1964. 20,4 x 29,8 cm. Pen og tusch. Brandts Museum for kunst og visuel kultur Palle Nielsen, Fantastisk byprospekt, 1965. 14,9 x 22,2 cm. Pen og tusch. Brandts Museum for kunst og visuel kultur
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Still fra Bjørn Nørgaards 
og Lene Adler Petersens 

hesteofring i forbindelse med 
gruppeudstillingen Tabernakel 

på Louisiana. Foto: Jørgen 
Schytte/ Scanpix
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Jytte Rex, Puderne, 1967. Performance. Jytte Rex
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Jytte Rex og Kirsten Justesen, Tornerose var et vackert barn, 
1971. 19 mm farvefilm, 20 min. Statens Museum for Kunst  
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Viggo Rivad, Uden titel, 1960´erne. 28,6 x 39,2 cm. Sølvgelatine på barytpapir. Brandts Museum for kunst og visuel kultur

Viggo Rivad, Fra serien Et farvel, 1962. 26,5 x 36,5 cm. Sølvgelatine på barytpapir. Brandts Museum for kunst og visuel kultur

Viggo Rivad, Salo-Italien, 1960´erne. 37 x 27,6 cm. Sølvgelatine på barytpapir. Brandts Museum for kunst og visuel kultur
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William Soya, Astabile, 1962. 80 x 100 cm. Mixed media med programmeret lys. Brandts Museum for kunst og visuel kultur William Soya, Blå radio III, 1963. 82 x 52,5 cm. Mixed media. Brandts Museum for kunst og visuel kultur
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William Soya, Skratskraterat, 1969.  
31,5 x 96 x 16 cm. Mixed media.  
Brandts Museum for kunst og visuel kultur William Soya, Den store sorte, 1969. 80 x 235 x 80 cm. Olie på metalrør. Brandts Museum for kunst og visuel kultur
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William Soya, Komposition, 1962. 100 x 80,2 cm. Olie på lærred. Brandts Museum for kunst og visuel kultur William Soya, Komposition, 1962. 100 x 80,2 cm. Olie på lærred. Brandts Museum for kunst og visuel kultur
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Willy Ørskov, Kartonskulptur, 1968. 16,2 x 22,4 cm. Brandts Museum for kunst og visuel kultur
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Willy Ørskov, Pneumatisk skulptur, 1969. 165 x 13,5 cm. Nylon, pap. Foto: Ole Hein Pedersen. ARoS
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