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LIGE NU STÅR fi��re granvoksne elefanter i
en stald i Slagelse og keder sig noget så
enormt. Ja, de mistrives på grund af et
forbud, som endnu ikke er blevet ophøjet
til lov. Tidligere optrådte de under teltdu-
gene i Cirkus Arena og Cirkus Trapez. Det
engagement er forbi.

Det forbud mod at optræde i cirkus,
som for over 50 år siden ramte løver, tig-
re og bjørne, omfatter nu også elefanter,
søløver og zebraer. Men kan der skaffes et
nyt hjem til de store dyr? Og kan en cir-
kusforestilling blive den samme uden
dem?

Så er det en trøst, at vores forestillinger
om cirkus også har fået et nyt hjem, i de
kommende måneder: på Gl. Holtegaard.
For cirkus er ikke kun et stykke kulturhi-
storie i sig selv. Det har også givet næring
og inspiration til kulturen i bred almin-
delighed: til billedkunst, litteratur, fi��lm
m.m.

Men hvor kommer interessen for cir-
kus fra? Ja, sådan set stammer den fra de
gamle grækere. For en rigtig cirkusfore-
stilling kan altid tilbyde en kontrast til
den grå hverdag. Når man går i cirkus, er
det for at komme væk fra det, som tilvæ-
relsen for det meste har for meget af: det
sædvanlige og forudsigelige. 

Cirkus derimod kan rumme usigelig
spænding, når f.eks. trapezkunstneren
søger at slå den dobbelte saltomortale,
og der ikke er noget sikkerhedsnet mel-
lem artisten højt oppe i luften og os ned

på det hårde gulv. Og cirkus kan rumme
lige så sjælden morskab, når klovnene
med deres store røde næser, farvede hår
og alt for lange sko gør deres entré.

Cirkus er en verden, der på sin egen un-
derfundige og uvirkelige måde spejler

den verden, der venter uden for et cirkus-
telt. Indenfor er vi i selskab med artister,
illusionister og humorister. Og de kan
fortrylle os, ligesom billedkunstnere.
Den franske maler Edgar Degas mente, at
ord som ’kunst’ og ’kunstighed’ måtte

være beslægtede. 
For i maleriet må du give et indtryk af

det sande ved hjælp af det, der er falsk,
skal han have sagt.

LIGESOM cirkusforestillingen skaber
kunsten sin egen virkelighed, en repræ-
sentativ virkelighed, der er sat i scene for
at fastholde vores opmærksomhed og
fl��ytte vores tanker. Men også vores sanser
skal udfordres. Ud kommer et uh, næ el-

ler det lykkelige
suk, når ’himlens
dronning’ heldigt
griber trapezen
med begge sine yn-
defulde hænder.

Når kunstneren
henter sine moti-
ver i et cirkus, er
det netop for at gi-
ve sit værk andel i
det eventyrlige

show, som er en sådan forestillings rai-
son d’être. At skildre et cirkus, som den
franske maler Seurat gjorde i fl��ere store
billeder, er at ophøje det artifi��cielle til et
emne på lige fod med f.eks. mytologiske,
religiøse og historiske motiver. Han var
ikke den eneste kunstner, der tog sit pu-
blikum med i Cirkus Fernando, et kendt
parisisk forlystelsessted, der både bød på
artister og klovne.

En af de største, tidligste og mest kend-
te klovne er Gilles i Antoine Watteaus ma-

leri fra 1718 (Louvre, Paris). Gilles er en
hvid Pjerrot, en skikkelse, som Watteau
må have lært at kende via Commedia
dell’arte-traditionen. Commedia dell’arte
var en robust og folkelig teaterform, ofte
med erotiske antydninger, som havde
rødder tilbage i 1500-tallets Italien. 

Gilles, som er Pjerrot, kan kendes på
sin hvide påklædning, sin hvide hat eller
hue – og sin lidt mørkere skæbne. For
stakkels Pjerrot er fortabt i Columbine,
der til gengæld er forelsket i den mere
elegante og farvestrålende Harlekin. Det
er også sådan, vi kender Pjerrot fra Panto-
mimeteatret i Tivoli.

De to, den tavse pantomime og cirkus-
forestillingen, er beslægtet i publikums
evige behov for at lade sig underholde –
og grine frydefuldt af den, som uheldet
altid er ude efter. For fra fryd til skadefryd
er der aldrig langt.

AF ALLE DE akrobater, der har fast engage-
ment i et traditionelt cirkus, er klovnen
den mest yndede og desuden den oftest
afbildede i kunsten. Toulouse-Lautrec og
Pablo Picasso har tegnet dem, og endnu
fl��ere har malet dem. Vi kan møde klovne i
værker af J.F. Willumsen, Jais Nielsen, Ha-
rald Giersing, Robert Storm Petersen,
Svend Johansen, Michael Kvium, Tal R og
Henrik Plenge Jakobsen. 

Så er der de kunstnere, der i det 20. år-
hundrede har lagt krop til en klovn, som
Cindy Sherman, Bruce Nauman og Paul 

Cirkus er andet og mere end underholdning
PETER MICHAEL HORNUNG
BO TAO MICHAËLIS

Det er synd og skam, at
cirkus er blevet reduceret
til underholdning for
børn. Cirkus og kulturen
omkring det har inspireret
til film, malerier og
forrygende romaner. 

Peter Michael Hornung er Bo Tao Michaëlis er
begge anmeldere på Politiken. Kronikken er
en redigeret version af deres forord til
kataloget til udstillingen ’Cirkus’, der åbnede
denne uge Gl. Holtegaard. 

Lidenskabernes
ild er udslukt,
tilbage er der
spøg og skæmt
for børn og
barnlige sjæle

CIRKUS. En ny udstilling sætter fokus på cirkus som kulturhistorie. Maleriet er
Henrik Plenge Jakobsen: Ye are many - they are few. Foto: Bjørn Pierri Enevoldsen
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I den senere tid har der i politiske
kredse været talt meget om den
særlige fælde, som likeability udgør

for kvinder: Udviser kvinder autoritet, ri-
sikerer de, at folk ikke kan lide dem og
ser dem som utålelige primadonnaer, pe-
dantiske skolefrøkener eller nogle værre
hekse. 

Hvad man derimod ikke har hørt så
meget om, er, hvordan succesrige kvin-
der overvinder den form for kønsdiskri-
mination. Jeg har interviewet omkring
200 kvinder gennem årene i forbindelse
med min forskning i køn og arbejde, og
de anvender alle sammen nogenlunde
de samme strategier til at undgå at ryge i
likeability-fælden. En tidligere admini-
strerende direktør beskrev sin strategi så-
dan: »Jeg er den varme fru Mor 95 pro-
cent af tiden, så jeg kan tillade mig at væ-
re barsk de 5 procent af tiden, hvor jeg er
nødt til at være det«. Hun havde taget en
stereotyp, der typisk hæmmer kvinder –
at være hele arbejdspladsens mor – men
så vendt den på hovedet og brugt dette
kneb til egen fordel. Jeg kalder det køns-
judo.

Hvorfor er kvinder nødt til den slags?
Selv efter, at de har bevæget sig ind på tra-
ditionelt mandlige domæner, stilles der
stadig krav om kvindelighed. Mere end
40 års samfundsvidenskabelig forskning
har vist, at amerikanerne defi��nerer en
god kvinde som en, der er hjælpsom, be-
skeden og sød. Med andre ord optaget af
sin familie og det nære miljø fremfor at
arbejde for sin egeninteresse. Samtidig
defi��neres den ideelle mand som direkte,
selvsikker, konkurrencebevidst og ambi-
tiøs.

DENNE UDGAVE af maskuliniteten passer
som fod i hose med det, vi forventer af le-
dere, både i politik og i erhvervslivet.
Kvinder i lederroller må udvise disse ’ma-
skuline’ egenskaber, men når de så gør
det, risikerer de at blive set på som dårli-
ge kvinder og også som dårlige menne-
sker. Kløgtige kvinder lærer derfor, at de
ofte må gøre noget maskulint (som bevi-
ser deres kompetence) på en feminin må-
de (for at hindre, at det giver bagslag).

Samfundsforskerne Matthew Lee og

Laura Huang har i deres studie af kvinde-
lige iværksættere fundet ud af, at der er
større sandsynlighed for, at investorer
skyder penge i fi��rmaer, der ledes af kvin-
der, hvis fi��rmaernes sociale profi��l bliver
fremhævet. Det giver en fernis, der hjæl-
per kvinder til at overvinde det misfor-
hold, der opleves mellem det stereotype
billede af den gode, fællesskabsorientere-
de kvinde og den dynamiske erhvervsle-
der.Anden forskning viser, at kvinder bru-
ger en lignende form for snilde, når de
forhandler. Kvinder, der forhandler lige
så kontant som mænd, har det med at
blive upopulære og anset for at være van-
skelige. Derfor anvender de ’blødgørere’,
når de taler (’Jeg er ikke helt klar over, om
det her løntilbud ligger i toppen af jeres
skala’). Da Sheryl Sandberg forhandlede
om sin utvivlsomt afsindig lukrative løn
og frynsegoder hos Facebook, sagde hun

til Mark Zuckerberg: »Du ved selvfølgelig
godt, at du er ved at ansætte mig til at stå
i spidsen for jeres forhandlingsteams, så
det er i din interesse, at jeg er en god for-
handler. Det her er den eneste gang, du
og jeg nogensinde sidder på hver sin side
af bordet«. På den måde fi��k hun vendt en
lønforhandling (konkurrencebevidst og
ambitiøs) til en rørende tilkendegivelse
af loyalitet over for virksomheden.

Men er det egentlig ikke ret modbyde-
ligt? Sådan her fungerer det for mænd,
der forhandler om lønforhøjelse: Jeg har
et andet tilbud, og det er du nødt til at
matche. Hvorfor skulle det være nødven-
digt for kvinder at gøre det på en anden
måde?Sådan burde det ikke være. 

Når kvinder benytter sig af kvindelige
stereotyper som for eksempel ’hele kon-
torets mor’, forstærker de både den de-
skriptive kliché om, at det ligger i kvin-

dens natur at vise omsorg og søge fælles-
skab samt den normgivende kliché om,
at de bør være sådan. Men nogle gange er
det, som kvinder er nødt til at gøre for at
overleve og trives i verden, det stik mod-
satte af, hvad de er nødt til at gøre, hvis de
vil forandre verden. 

FOR KVINDER, der ønsker at mestre den-
ne strategi, er første skridt at optræde så
selvsikkert, som det falder dem naturligt,
og så se, hvad der sker. Hvis man mærker,
at man risikerer at blive mindre effektiv
ved at være sig selv, skal man beslutte,
hvorvidt det er umagen værd at overvin-
de denne modreaktion. 

Er det umagen værd, skal man prøve at
gøre noget maskulint på en feminin må-
de. Tænk på kvindeligheden som en
værktøjskasse og vælg så et redskab, der
føles rigtigt. Ærbødighed skal man dog
fravælge. En undersøgelse har vist, at
kvinder, der bruger en underdanig sam-
talestil, hvor de virker undskyldende og
taler udenom, blot svækker deres egen
position.

Blandt de kvinder, jeg interviewede,
var den mest almindelige strategi til at
overvinde modreaktioner at blande auto-
ritet med varme. »Jeg fi��k at vide, at jeg vir-
kede intimiderende, så jeg sørgede for at
lære folk at kende, og før et møde betroe-
de jeg dem noget personligt, så jeg kom
til at virke mere imødekommende«, sag-
de en kvinde, som i dag er administreren-
de direktør.

Nogle kvinder bruger metaforer til at
omkode adfærd, der er kodet som ma-
skulin. En kvinde, som havde til opgave
at skaffe nye kunder til et stort konsu-
lentfi��rma, hvor den slags medarbejdere
blev kaldt ’jægere’, hvis de havde succes,
fortalte, at hun ikke ville kendes ved den
betegnelse. »Jeg sagde altid: Nej, nej, nej,
jeg er gartner. Jeg dyrker ting«, sagde hun
til mig. Altså bare endnu en kvinde, der
elsker at pleje og opfostre. 

En anden velkendt manøvre er det, an-
tropologerne kalder gender display, altså
fremhævelse af køn. »I mit tilfælde er det
lyserød læbestift«, sagde en kvinde til
mig. Hun er den eneste kvinde i bestyrel-
sen for et børsnoteret selskab. 

I denne strategis mest raffinerede form
skaber magtfulde kvinder en helt ny for-
tælling om sig selv ved at nedtone og
blødgøre deres stærkt målrettede per-
sonligheder ved at fremhæve, at de også
er fællesskabsorienterede og selvop-
ofrende mødre. Det ser man et strålende
eksempel på i M.J. Hegars valgkampvideo
op til kongresvalget i 2018. Her ser man
en ramponeret dør – det eneste, der er til-
bage af den helikopter, hun blev skudt
ned i under en redningsaktion for luftvå-
benet – anbragt bag hendes spisebord,

hvor hun sidder og hygger sig med sin fa-
milie. Den slags kræver hårdt arbejde, et
arbejde, som mænd ikke behøver at udfø-
re. For at få succes skal mænd blot mestre
og udvise maskulint kodede træk. Hvis
kvinder skal have succes, skal de mestre
det samme og desuden udvise visse femi-
nint kodede træk, som ikke undermine-
rer deres formodede kompetencer og au-
toritet. Det er langt sværere. 

HVAD ER LØSNINGEN SÅ? Virksomheder
skal aktivt udfordre de fordomme, der
tvinger kvinder ud i den slags. Arbejds-
pladser er ofte struktureret på en måde,
der belønner adfærd, som opfattes som

passende for hvide
mænd, men socialt
upassende for
kvinder og ikke-
hvide. Det giver
hvide mænd en
usynlig rulletrap-
pe til at komme
opad i systemet. 

Målet er ikke at
gøre kvinder lige
så følelsesmæssigt
tonedøve og grådi-
ge, som mænd
nogle gange opfor-
dres til at være. I
stedet skal vi be-
stræbe os på at sik-
re, at både mænd
og kvinder beløn-
nes for at udvise

empati eller en vilje til at sætte det fælles
bedste over egoisme. Den slags egenska-
ber har længe været undervurderet på ar-
bejdspladsen og i det politiske liv, fordi
de har været kodet som feminine, men
verden har brug for langt mere af den
slags.

Oprindelig bragt i New York Times. 
Oversættelse: Jakob Haff og 
Tonny Pedersen

karriere

JOAN C. WILLIAMS, JURAPROFESSOR

Kvinder i magtpositioner
er i stand til at vende
feminine stereotypier til
egen fordel. 

Sådan slipper kvinder ud af ’likeability-fælden’

Tegning: Philip
Ytournel (arkiv)

Jeg er den 
varme fru Mor
95 procent af
tiden, så jeg kan
tillade mig at
være barsk de 5
procent af 
tiden, hvor jeg
er nødt til at
være det 
Tidligere 
administreren-
de direktør
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BLÅ BOG

Joan C. Williams
Født 1952. 
Professor i jura på University of 
California Hastings. 
Leder af center for arbejdslivs-jura 
samme sted. 
Skriver jævnligt for Harvard Business
Review, Huffington Post og 
New York Times. 
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ARKTISK KOLDKRIG
Preben Wassmann, Skivevej 11,
Kjellerup:

Jeg tror, både grønlændere
og danskere nu har fået nok.
Især os hjemmefødte danske-
re. Vi hægter mere end
100.000 kr i halen på hver
grønlænder hvert eneste år,
og færinger har en betydeligt
større levestandard, end gen-
nemsnitsdanskere har. Des-
uden sendes der en lille milli-
ard kroner til danskere syd for
den dansk-tyske grænse. Til-
sammen udgør det mellem 7
og 8 mia. kr. hvert eneste år.
Det er ikke lykkes på 60 år at
opstarte givtige forretninger,
der udligner udgiften. Man
har siddet på hænderne i det
danske folketing. Hvis man
ser det hele fra et amerikansk
synspunkt, virker det jo gro-
tesk og absurd. 

Nu bliver USA spændt stra-
tegisk for af både Kina og Rus-
land, også i det arktiske områ-
de, og det ser jo samtidig også
underligt ud, at man betaler
gode penge hvert år og samti-
dig ikke kan leve op til de 2
procent bnp-krav til Nato.
Med andre ord: Man betaler
ikke sin forsikring, og penge-
ne fosser ud til unødvendigt
forbrug. Svaret til USAśpræsi-
dent skulle nærmere have væ-
ret den morsomhed, at vi byt-
ter med Virgin Island. Her er
større mulighed og chance
for danskerne til at få et pænt
overskud, og statsminister
Mette Frederiksen kunne få
en lejlighed til at sige und-
skyld til de derboende.

KOLLEGA-KRITIK
Allan Moos, Kaffevej 53, 

Rødovre:
Trumpśønske om køb af

Grønland understreger, hvad
konsekvenserne er, når en le-
der udelukkende omgiver sig
med ja-sigere og rygklappere. 

Udtalelser når frem i me-
dierne uden fi��lter og giver bå-
de afsender og modtager et ef-
terfølgende reparationsarbej-
de. Et memento for alle ledere
at huske også at have medar-
bejdere i inderkredsen, som
tør være kritiske og forbe-
holdne. Trump har aldrig
overvejet det.

ATOM-PLACERING
Søren Bjørn, Lindetoften 44, Taa-
strup:

Atomkraft er af fl��ere frem-
hævet som en rigtig god løs-
ning på klimaproblemerne.
Senest foreslået af medlem-
mer af Konservativ Ungdom i
Politiken 22. august. Jeg er

fuldstændig enig i, at hvis A-
kraft er den mest CO2-venlige
energiform, må det straks un-
dersøges som en mulighed.
Det kræver kun løsning på tre
mindre problemer: Hvor og
hvordan skal vi deponere af-
faldet, hvordan håndterer vi
udfordringen med terror/
ulykker og endelig, hvor pla-
cerer vi A-kraftværket. Når dis-
se tre småproblemer er løst –
helst lidt hurtigt – er vi på den
grønne gren. Jeg foreslår, at vi
begynder med det nemmeste
først: Placeringen!

HOLD LØFTERNE
Morten Zierau, Moltkesvej 13,
Fredericia:

Som lovet før folketings-
valget bør regeringen snarest
melde ud, at 2 procent om-
prioriteringsbidraget bortfal-
der, og fra hvornår. 

Nu har kulturministeren
skabt usikkerhed om den kul-
turelle årlige besparelse. Det
er simpelthen uklogt at skabe
denne usikkerhed, og årsagen
kan være, at man enten ikke
har et økonomisk overblik el-
ler endnu værre, at man ikke
længere vil droppe besparel-
sen. Det vil give regeringen et
stort problem, som virkelig
kan belaste samarbejdet med
støttepartierne, da der i Folke-
tinget er et fl��ertal for at afskaf-
fe besparelsen, hvis man ellers
kan tro på, hvad partierne har
sagt!

KREJLER TRUMP
Claus Wennermark, Ewalds Ha-
ve 13, Holbæk:

Jeg undrer mig noget over
den voldsomme reaktion fra
politikere på Trumps afbud til
at besøge Danmark. Trump er
ikke politiker, og Trump er ik-
ke diplomat – han er krejler –
se bare defi��nitionen: ’krejle:
handle med (brugte) varer;
forhandle med en sælger om
prisen på en vare for at få den
billigere’. Teknikken er vel-
kendt på Hjallerup marked:
Skab tillid og derefter kaos –
evt. svin modparten til. Så
Trumps afbud var i det lys
nærmest forventeligt. 

OPSIG AFTALEN
Erik Jensen, Kelleris Høj 2, Esper-
gærde:

Trump – er han i balance
med sig selv? Han har nu i den
grad generet ikke blot konge-
huset, Folketing, statsmini-
ster, men sandelig også det
danske folk. I den skrevne
presse lægges der ikke skjul
på, at Trump er utilregnelig.
Nu er den helt gal. Som mod-

svar til den frækhed han udvi-
ser, må det være et folkeligt
krav, at Danmark opsiger den
militære aftale på Grønland.
Intet mindre. Så må Trump i
mellemtiden komme til for-
nuft og forhandle sig til en ny
aftale om stationering af mili-
tær på Grønland. Det danske
folk kan kun føle sig forulem-
pet. 

HVEM VI?
Ole Petersen, Vibevej 7, Viby

Sjælland
Udlandsdanskeren –ller

fl��ygtningen om man vil – Lars
Sejer Christensen omtaler
danske politikere som provin-
sielle klaphatte på grund af
deres reaktion over den globa-
le klaphat Donald Trumps af-
bud til besøg i Danmark. Lars
Sejer Christensens heldigvis
mislykkede forsøg på at skabe
et nyt parti i Danmark havde
bestemt ikke højnet standard-
en. Lars Sejer Christensen ta-
ler om vores beskytter og om
vore politikere. Hvor befi��nder
Lars Sejer Christensen sig i
dette ’vores’ ? Efter min me-
ning har jeg nu kendskab til
to globale klaphatte

.HENT IS-BØRN
Kamilla Kvam, Boestoftevej 73,
Store Heddinge:

Tak til Tore Hamming for en
indsigtsfuld kronik i Politiken
19. august. Gid vores politi-
kere ville lytte til det kloge op-
råb om at hjemtage danske
børn af IS-krigere fra berygte-
de lejre som Al Hol. Fordi det
er moralsk og menneskeligt
rigtigt. Men også fordi det er
den fornuftige vej til at fore-
bygge (yderligere) radikalise-
ring af børnene. Moderne po-
litikere har dog ikke for vane
at lade sig tynge af eftertænk-
somhed. 

For nylig har vores statsmi-
nister f.eks. haft travlt med at
signalere handlekraft og tale
for en fuldstændig tåbelig for-
anstaltning som øget kontrol
ved den dansk-svenske græn-
se på grund af eksplosionerne
i København. Mange andre
politikere sidder fast i et til-
svarende populistisk hænge-
dynd. 

Men i et repræsentativt de-
mokrati burde det være politi-
kernes fornemste opgave at
gå forrest og udvise mod til
indimellem at træffe upopu-
lære, men ræsonnable - og hu-
manistiske - beslutninger. Det
skorter desværre på forstandi-
ge politikere, som situationen
med IS-børnene ellers kalder
på.

Læserne Mener

Så er der igen Kulturmøde på Mors. Et
summende branchetræf for kulturaktø-
rer med samtaler, musik, udstillinger osv.
– også DR er på pletten med Ramasjang,
VokalEnsemble m.m. 

Kulturaktører fra hele landet tjekker
rejseplaner, og det er ikke nemt at kom-
me hurtigt og bæredygtigt til Mors. Det
er også sæson for den årlige kritik af så-
danne træf: Kulturlivet mødes og bekræf-
ter hinanden i vigtigheden af kunst, kul-
tur og den kulturpolitiske dagsorden,
men har eller får træffet nogen betyd-
ning for resten af verden? 

Jeg mener, netværk og samtaler og vi-
densudveksling er vigtigt, og alene der-
for er træf som Kulturmødet en god ting.
Men jeg mener, det selvfølgelig er alle de
handlinger, vi foretager os de øvrige 362
dage om året, der er afgørende. Det er
her, vi for alvor skal rykke. Og skal Kultur-
mødet bruges til at hente inspiration til
dette daglige arbejde, savner jeg især én
ting på dagsordenen: børnene. 

’Ramasjang redder verden’ er overskrif-
ten på en af de få aktiviteter, der skal vise
os, hvordan vi når ud til børnene med vo-

res kulturtilbud. Ramasjang alene redder
os dog næppe, ligesom Sigurd Barret og
de få andre showcases heller ikke tilsam-
men kommer tilnærmelsesvis rundt om
det, jeg anser som et af de vigtigste kul-
turpolitiske områder i dag: at sikre, at al-
le børn møder kunst og kultur. 

På samtaleprogram-
met er der emner som
verdensmålene, kreati-
ve partnerskaber,
byudvikling, sundhed,
medier, digitalisering,
kunst og samfund. Vig-
tige emner alle sam-
men, men børneområ-
det fylder forsvinden-
de lidt, selv om det jo
er præcis her, det hele
starter. 

Vi når ingen verdensmål, vi får ingen
kreative partnerskaber, kulturel byudvik-
ling osv., hvis vi ikke sætter ind der – med
børnene. Det er den kommende genera-
tion, vi skal sætte vores lid til. Og hvis den
kommende generation skal løfte de man-
ge vanskelige opgaver, vi efterlader til
dem, må vi ruste dem på bedste vis, ikke
mindst ved at ruste dem kulturelt. Her-
igennem kan vi hjælpe børnene med at
vokse op som hele mennesker, refl��ekte-
rende mennesker, kreative mennesker.
Børn må ikke vokse op i kulturel fattig-

dom, men skal have mulighed for at glæ-
des og beriges af kunst og kultur, udfolde
sig selv kreativt og mulighed for at få høj
livskvalitet, også som voksen bl.a. gen-
nem omgang med kulturens mange glæ-
der. 

Vi bør have politiske mål for børns mø-
der med kunst og kultur. Vi skal give ga-
rantier for kulturoplevelser til alle børn,
f.eks. gennem skolerne. Vi skal have en
konkretisering af, hvad regeringen me-
ner med ’fritidspas til børn’, og sikre, at vi
har særlige indsatser for udsatte børn. 

Alle kommuner er i gang med de årlige
budgetforhandlinger, og skal der for al-
vor gøres en forskel, er det ved at styrke
tiltag, der skaber fl��ere møder mellem
børn og kunst og kultur. Og så er der alt
det, vi kulturaktører allerede gør, og som
vi skal blive endnu bedre til: Dette arbej-
de skal endnu mere frem i lyset, indsat-
sen skal styrkes, der skal udvikles, forskes
og samarbejdes. 

Hvis Kulturmødet for alvor skal have
betydning som andet end et hyggeligt
branchetræf, skal børneområdet efter
min menig stå meget stærkere, således at
alle aktører gør derfra med ideer og kræf-
ter til at løfte den børnekulturelle dags-
orden, der er den helt centrale, hvis vi vil
rykke på kulturområdet generelt. Og det
vil vi jo. Måske har vi brug for en kultu-
rens Greta Thunberg?

børnekultur

MARIA FREJ, KULTURORDFØRER FOR SF I 
KØBENHAVN

Måske har vi brug for en
kulturens Greta Thunberg

Vi bør have
politiske
mål for
børns 
møder med
kunst og
kultur 

Dagens
citat

’Er det prol eller
fedt’, spørger de 
kulturelt 
priviligerede
hinanden i spøg -
med klare negative
konnotationer til
det at tilhøre 
arbejderklassen.
Men fordomme
rettet mod lavere
sociale lag er ikke
spor mere i orden
end dem, der retter
sig mod seksuelle
eller etniske 
mindretal
Pelle Dragsted i en
klumme i 
Information

SOM LEDER PÅ ET opholdssted for unge
med omsorgssvigt og misbrugsproble-
mer oplever jeg det hver dag: Uddannelse
er nøglen til et godt ungdoms- og voksen-
liv. Desværre spænder rigid og mangel-
fuld lovgivning på skoleområdet ben for
en lille, sårbar målgruppe, som ikke pas-
ser ind i de eksisterende rammer. Service-
loven og folkeskoleloven imødekommer
ikke anbragte unges behov for specialise-
ret undervisning. 

DET BETYDER, at vi før sommerferien
måtte lukke vores velfungerende skoletil-
bud og ikke længere kan modtage de sko-
lepligtige, som kommunerne vil anbrin-
ge. En redegørelse fra Folketingets Om-
budsmand konkluderer, at kommuner
(som de hidtil har gjort) ikke kan henvise
elever til undervisning på et anbringel-

sessted uden intern skole. Min arbejds-
plads er et opholdssted uden intern sko-
le. Vores skoletilbud fungerede som et
hjemme-undervisningstilbud, fordi en

intern skole kræver mi-
nimum 10 elever. Med
12 unge, hvoraf ikke al-
le er skolepligtige, er vi
ikke store nok til en in-
tern skole. I forhold til
redegørelsen har vi
lagt os fl��adt ned, afske-
diget læreren og luk-
ket skolen. Dybt fru-
strerende. 

VI HAVDE TILBUD, der
under skærmede for-
hold gav mange af vo-
res unge et godt afsæt

til videre uddannelse. Vores skolepligtige
skal ifølge Undervisningsministeriet nu
henvises til folkeskoler og specialunder-
visningstilbud i kommunen. 

I min verden er det ikke en mulighed.
Unge i misbrugsbehandling er ekstremt
sårbare de første måneder. De kan ikke

følge hverdagen i en folkeskole eller et
specialtilbud. De har heller ikke kapacitet
til at gå i en intern skole, som skal tilbyde
fuldt skema efter folkeskoleloven. Åbne
tilbud indebærer en risiko for at gå i mis-
brug. Så kan vi starte forfra. 

DET ER DYRT for kommunerne og får fata-
le konsekvenser for de unge. Målgruppen
er i øvrigt noget af en mundfuld. Elever
og lærere i kommunens folkeskoler og
specialtilbud, som i givet fald skal inklu-
dere dem, bliver udfordret. Voldsomt. 

Hvor skal vores anbragte unge så gå i
skole? Hvem vil og kan undervise dem? 

Der mangler akut en lovgivning, som
er tilpasset de mest udsatte børn og un-
ges behov. 

Rammer, som har en højere grad af
fl��eksibilitet og mulighed for at skrædder-
sy undervisningen efter den enkelte un-
ges behov og kapacitet. 

Det er i alles interesse at give dem det
bedste afsæt for en uddannelse og et
godt voksenliv. Som fagperson vil jeg me-
get gerne være med til at defi��nere de
rammer. 

uddannelse

KARIN GLAD, LEDER AF OPHOLDSSTEDET
HJULSØGÅRD UNG

Vi mangler uddannelse til de mest sårbare

Hvor skal
vores 
anbragte
unge så gå i
skole?
Hvem vil og
kan 
undervise
dem? 

McCarthy. Det skyldes skikkelsens
spændvidde. For klovnen kan være den
inkarnerede tragedie i den sammen-
hæng, hvor han optræder. Men han kan
også være manegens mest komiske skik-
kelse. Selvfølgelig kan vi lide ham, men vi
kan også lide at grine ad ham, når tinge-
ne går ham imod.

Interessen for klovne og cirkus nåede
et foreløbigt kulminationspunkt i begyn-
delsen af det 20. århundrede, efter at vir-
kelighedsskildringen havde givet stafet-
ten videre til nye stilarter som ekspressio-
nisme, pointilisme, kubisme. For cirkus
er alt andet end nøgtern virkelighed, cir-
kus udgør sin egen verden, en fl��am-
boyant og antiborgerlig verden uden for
den verden, som vi kender alt for godt.

I Danmark bliver det sene 1800-tals
moderne forfattere Holger Drachmann,
Herman Bang og Johannes V. Jensen dybt
fascineret af cirkuslivet som et alternativ
og eksotisk miljø i kontrast til dagligda-
gen. Fra forfatternes hænder får vi utalli-
ge populære historier om unge menne-
sker, som drages af cirkus med en aura af
eventyr og erotik. Men cirkus er også dra-
ma.

I DAG HAR vi ikke længere mulighed for
at se, om løvetæmmeren nu også kan be-
herske de store rovdyr, som han deler bur
med. Men trapezkunstneren, der trodser
tyngdekraften og sætter livet på spil, kan
stadig tage vejret fra os. Hør selv, hvad lit-
teraturen kan byde på:

»Regissørens Klokke lød. Langsomt
kom Publikum på Plads, mens Trampen
paa Galleriet, Snakken i Parkettet, Appel-
sindrenges Raaben overdøvede Musik-
ken – og endelig også de sløve Folk i Lo-

gerne kom til Ro
og ventede. Det var
Numret: Les Qua-
tre Diables. Man
saá det på det ud-
spændte Net«.

Sådan lyder den
lakoniske indled-

ning til Herman Bangs internationalt
mest berømte novelle fra 1890. Novellen
om skinsyge, som rammer fællesskabet
hos fi��re verdensberømte trapezkunst-
nere, hvis farlige kunst oppe under telt-
loftet kræver det reddende net, som sig-
nalerer deres nummer og skal skærme
og afbøde faldet, hvis uheldet er ude, og
en gribende hånd er for glat. 

Men i denne meget lange novelle,
Bangs længste og en lille roman i sig selv,
er farligheden en fremmed indtrængen-
de femme fatale, som dæmonisk begærer
en af artisterne. Kammeratskabet kollap-
ser gradvist. Skjult kærlighed kommer
for dagen, jalousi og patos fl��ammer de-
struktivt igennem ensemblets sammen-
hold. Det ender med en vanvittig og tra-
gisk Liebestod for de to, manden og kvin-
den i trapezen, som ikke længere bogsta-
veligt kan holde hinanden i live med
hjerte og hænder. 

Bangs ’Les Quatre Diables’ blev allerede
fi��lmatiseret i 1928 som ’Four Devils’/’De fi��-
re djævle’ iscenesat af den store tyske eks-
pressionistiske fi��lminstruktør Friedrich
Wilhelm Murnau. Og i en moderniseret
udgave af den danske fi��lminstruktør An-
ders Refn i 1985 som ’The Flying Devils’/
’De fl��yvende djævle’. 

Men stærke lidenskaber inden for og
uden for teltdug og manege er der man-
ge eksempler på op igennem fi��lmhisto-

rien. I slutningen af 50’erne og starten af
60’erne skulle Hollywood lukrere på cir-
kusinteressen med en række ambitiøse
fi��lm til det helt brede lærred. Gerne med
trapezkunstnere i fokus, krydret med
hektisk kærlighed og dumstridig kun-
nen og undertiden med en klovn, som
har en alt andet end komisk skæbne.

AT DER EN gang imellem heldigvis duk-
ker en decideret cirkusfi��lm op, er den
amerikanske fi��lminstruktør Tim Burtons
genindspilning af Walt Disneys tegne-
fi��lmsudgave af ’Dumbo’ fra 1941 et frugt-
bart eksempel på. 

Burtons udgave, ’Dumbo’ fra 2019, er
ikke kun en menneskeliggørelse af en
sød og sjov animeret historie om en fl��y-
vende elefantunge, men også en kærlig
hyldest og hômmage til det lille familiæ-
re, kærlige og tætte cirkusliv med små
midler og artister. Over for den larmende
overdådige og upersonlige forlystelses-
park, showbusiness, som mere eller min-
dre koldt lukrerer på cirkusverdenens
forunderlige raritetskabinet og klassiske
klovnegalleri.

I nyere tid inden for fi��lmverdenen er
der Ingmar Bergmans mesterlige cirkus-
fi��lm fra 1953, ’Gøglernes aften’, hvor klov-
nen igen er taberen i et spil om kærlig-
hed og kabale. Således er cirkus blevet et
magisk sted mellem drøm og virkelig-
hed, hvor lidenskaben regerer oppe un-
der loftet blandt trapezfolk og nede på
savsmulden blandt mennesker med
mærkelige masker og store sko.

Den amerikanske skuespiller og komi-
ker Red Skelton, som selv var søn af en
fattig klovn, repeterede sin fars skæbne
som en tragisk udrangeret cirkusartist i

fi��lmen ’The Clown’ fra 1953. Også andre
fi��lmkomikere, f.eks. Danny Kaye og Jerry
Lewis, har taget deres ture som klovne,
men ikke altid kostumeret som sådan.

Men der fi��ndes tilfælde, hvor klovnen
hverken kan genkendes på sit hvide
sminkede ansigt eller på sin spraglede
påklædning. 

Her er det alene den situation, han be-
fi��nder sig i, der gør ham til en klovn. At
komme galt af sted trods heroiske inten-
tioner om det modsatte er at klovne i det,
og på disse uventede og derfor lattervæk-
kende nederlag har mange komikere si-
den baseret deres gags, som f.eks. Casper
Christensen og Frank Hvam i den popu-
lære tv-serie ’Klovn’.

Den danske kunstner Peter Land er ble-
vet kaldt ’billedkunstens svar på Gokke’.
Ligesom Gokke er hans påklædning en
anden og mere civil end den, der kende-
tegner cirkusarenaens klassiske klovne. I
sin første video, ’Peter Land den 5. maj
1994’, optræder den danske kunstner
endda uden påklædning overhovedet. 

For den berusede mand var splitterbar,
da han i 25 minutter dansede en særdeles
improviseret dans med et videokamera
som eneste vidne for eftertiden. 

Siden fulgte andre og lige så antiheroi-
ske selveksponeringer i f.eks. ’Pink Space’
og ’Step Ladder Blues’ (begge fra 1995). I
den første fi��lm er Peter Land den velklæd-
te, men tydeligvis påvirkede entertainer,
der ikke engang er i stand til at blive sid-
dende på en barstol. I den anden styrter
han igen og igen ned fra en malerstol,
selvfølgelig med en malerbøtte i sin
magtesløse hånd. Ren slapstick, men i en
kunstnerisk iscenesat forklædning.

I 2017 udstillede Michael Kvium på Ar-

ken Museum for Moderne Kunst, og tit-
len var ’Cirkus Europa’. Hans udstilling
inddrog nogle af de greb og skikkelser,
man kender fra en cirkusforestilling,
som f.eks. klovnen. Men hans sigte var ci-
vilisationskritisk. Tilstedeværelsen af en
klovn i Kviums malerier skal minde os
om den galskab og det fravær af civilise-
ret moral, der har sat dagsordenen, når
f.eks. bådfl��ygtninge og forfulgte indvan-
drere har nærmet sig vort lille lands
grænser.

MANGE TROR fejlagtigt, at det eneste rig-
tige cirkus er det, der foregår i et stort cir-
kulært telt. At cirkusartister, som optræ-
der under et fast tag og inden for mure,
er en nymodens opfi��ndelse, mestendels
foranstaltet for at imødekomme storby-
ens blaserte borgere, som anses for aller-
giske over for duften af teltdug, gylle og
savsmuld.

På det sæt bliver det omrejsende telt-
cirkus symbolet på modernitetens an-
komst og en verden i skred. Cirkus er fak-
tisk en tidlig form for globalisering, i og
med at det bragte fjerne og fremmede
mennesker og dyr til byer og fl��ækker
langt ude på landet. 

I Danmark blev det første cirkustelt
stillet op i 1855. Fra det tidspunkt begynd-
te de store cirkusfamilier så at sige at rej-
se i telt. Først som lange vogntog, verita-
ble karavaner, som drog rundt i Europa
og skabte underholdning for en stund på
byens fælled eller en ubenyttet mark.

Det omrejsende cirkus blev forbundet
med de mange og lange togskinner, som
blev lagt over den ganske verden, og hvor
man således kunne se hele tog med ekso-
tiske dyr og artister. Cirkus var årets store

begivenhed og indledte altid sit besøg
med en storstilet og appetitvækkende pa-
rade gennem landsbyen eller lokalområ-
det. Med alt, hvad der er under teltdugen
af drømme og illusioner. 

Trapezens dobbelte saltomortale, den
underskønne cirkusprinsesse på sin hvi-
de hest, den lapsede sprechstallmeister,
den hvide klovn med sin klarinet, den
dumme klovn med de store sko, den
stærke mand, de kække jonglører. 

Så hele teltets gysende tavshed, når tig-
re eller løver slippes ind til en modig
domptør, som med pisk og stol vil få dis-
se monstrøse katte til at makke ret! Cir-
kusromantikken midt i den grå hverdag
bliver den store voldsomme verden, som
kommer ind i de stille små hjem. 

En midlertidig magisk og moderne for-
tryllelse af en verden, der ifølge den tyske
sociolog og fi��losof Max Weber bliver me-
re og mere affortryllet af industri, teknik
og kapitalisme. Cirkus får i den borgerli-
ge kultur en chokagtig status af noget
frydefuldt og farligt. 

Der fi��ndes heldigvis stadigvæk omrej-
sende cirkus. Men borte har ligesom ta-
get fortidens fataliteter, og elefanterne
står opmagasineret. Med hensyn til drif-
ter, drama og dæmoner er alt nu mere
nede på gulvet– og de vilde dyr må man
nu kigge efter i zoologiske haver eller på
safarirejser. 

Cirkus har forvandlet sig. Fra DR’s tv-se-
rie ’Cirkus Buster’ dengang i 1960’erne til
Ramasjangs Cirkus Summarum og frem
til serien ’Klovn’, der debuterede på skær-
men i 2005. Cirkus er nu mere barnligt
end farligt. Lidenskabernes ild er ud-
slukt, tilbage er der spøg og skæmt for
børn og barnlige sjæle.

Cirkus er andet og mere end underholdning

Cirkus er nu
mere barnligt
end farligt


