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Summary
This public industrial PhD develops and examines the use of a festival as a
platform for citizen involvement in the construction of a UNESCO Global
Geopark in Odsherred.
An ethnographic survey showed that Odsherred Kommune tried to establish a
Geopark primarily through the establishment of dissemination signs, designation
of Geopark sites, and through a strictly coordinated visual and oral narrative –
without an active involvement of citizens as co-designers.
Based on an experimental and creative design approach, the thesis shows how a
festival can be used as a platform for the involvement of citizens in the
construction of a Geopark.
The primary development effort was to make space for citizens to develop their
own events as a part of the festival. With Geopark Festival as a design
experiment, the suggestion was that the citizens should find themselves in new
positions and influence a project that addressed themselves – in order to change
the construction of Geopark Odsherred. At the same time, the festival should
challenge a democratic ideal of conversation as the key to citizen involvement,
and in contrast, put the people’s everyday practice and creative urge into focus.
The festival thus acts as a practice-based contribution to promoting sensible
participation of many and very different stakeholders, based on the participants’
own resources, everyday experiences, aspirations and local context.
Within the constructive design research, proposals often take place through the
creation of prototypes. In that connection, the thesis argues that there is a
productive aspect with regards to understanding the festival as an analytical
prototype on Geopark Odsherred. The argument is explored by examining how
the small events in the festival are used in a prototypical search of the boundaries
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of Geopark Odsherred as a field of possibilities, as well as possible prototypes of
Geopark Odsherred are identified with concrete examples.
The design experiment is analyzed on the basis of a praxiographic approach,
primarily theoretically grounded in the ontological turn in STS, as well as
traditions in performance studies, anthropology, and constructive design
research.
Finally, the use of the festival as a prototype is reflected as a more general
methodological approach addressed to other public institutions working with
citizens involvement in the development of rural as well as urban landscapes.
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Resumé
Denne offentlige erhvervs ph.d. afhandling udvikler og undersøger brugen af en
festival som platform for borgerinddragelse i konstruktionen af en UNESCO
Global Geopark i Odsherred.
En etnografisk undersøgelse viste, at Odsherred Kommune søgte at skabe en
geopark primært gennem opsætning af formidlingsskilte, udpegning af geoparksites, samt via en stramt koordineret visuel og mundtlig fortælling – uden aktiv
inddragelse af borgere som medskabere.
Ud fra en eksperimentel og skabende designtilgang, viser afhandlingen, hvordan
en festival kunne benyttes som platform for inddragelse af borgere i
konstruktionen af en geopark. Det primære udviklingsgreb var at skabe plads til,
at borgere kunne producere deres egne arrangementer som en del af festivalen.
Med Geopark Festival som designeksperiment var forslaget, at borgerne skulle
indtræde i nye positioner og få indflydelse på et projekt, der omhandlede dem
selv - med henblik på at forandre konstruktionen af Geopark Odsherred.
Samtidig skulle festivalen udfordre et demokratisk ideal om samtalen som det
centrale for borgerinvolvering, og i modsætning hertil sætte almindelige
menneskers hverdagspraksis og skabertrang i fokus.
Festivalen fungerer dermed som et praksisbaseret bidrag til fremme af sanselig
deltagelse af mange og meget forskellige interessenter, med udgangspunkt i
deltagernes egne ressourcer, hverdagserfaringer, aspirationer og lokale kontekst.
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Inden for den skabende designforskning foregår forslagsstillelse ofte igennem
skabelsen af prototyper. Med baggrund heri, argumenterer afhandlingen for det
produktive i at forstå festivalen som en analytisk prototype på Geopark
Odsherred. Argumentet udfoldes ved at undersøge hvordan delbegivenhederne i
festivalen anvendes i en prototypisk afsøgning af grænserne for Geopark
Odsherred som mulighedsrum, ligesom mulige prototyper af Geopark Odsherred
identificeres med konkrete eksempler.
Designeksperimentet analyseres ud fra en praxiografisk tilgang, hvor der
teoretisk primært trækkes på det ontologiske turn i STS, samt på traditioner
inden for performancestudier, antropologi og den skabende designforskning.
Afslutningsvis reflekteres der over anvendelsen af festivalen som prototype som
et mere generelt metodologisk greb, adresseret til andre offentlige institutioner,
der arbejder med borgerinddragelse i udviklingen af rurale, såvel som urbane
landskaber.
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Billede 1 – Med Geopark Festival som designeksperiment var forslaget, at borgerne skulle indtræde i nye
positioner og få indflydelse på et projekt, der omhandlede dem selv. Foto: Paya Hauch Fenger.
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”More than any other kind of research, design research cannot be
separated from the purpose and the social significance of its
results. Today, facing grave social and environmental problem,
we cannot remain neutral. Every research project we start must
take a stand. Whatever the specific question, we cannot forget the
need to consider our actions as a contribution to the sustainability
of the system in which we are working.” (Manzini 2009; 5)

Prolog
Da jeg i november 2016 deltog som publikum på et seminar på Roskilde

Universitet med titlen ”Borgerinddragelse og netværksdannelse i forbindelse
med etablering af nationalparker”, var det med håbet om at blive inspireret af,
hvordan nationalparker arbejder med borgerinddragelse. I stedet mødte jeg en
holdning til borgerinddragelse som værende svær, særligt udtrykt af
oplægsholderen, cand.scient. S. Frandsen, der i sit oplæg talte om ’det farlige ved
at inddrage borgerne’. Oplevelsen af farlighed var baseret på Frandsens
erfaringer fra sit speciale, der omhandlede oprettelsen af Nationalpark
Skjoldungernes Land. Frandsen er ikke alene med sin vurdering af, at det kan
være vanskeligt at inddrage borgere i store projekter som fx nationalparker eller
geoparker. Også Nielsen & Nielsen (2004) og Vejre & Serup (2015) konstaterer,
at kommunale administrationer og lokalpolitikere i Danmark har svært ved at
inddrage borgere ved etablering af naturparker, nationalparker og i
landdistriktsudviklingsprojekter.
Farlighedsdiskursen på seminaret overraskede og ærgrede mig. Særligt at det var
en nyuddannet kandidat, der her så utvetydigt udtrykte, at ledende embedsmænd
og politikere stadig ikke ved, hvordan de kan samarbejde konstruktivt med
borgerne. I løbet af den relativt lange periode, jeg har arbejdet med denne
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afhandling, har jeg ofte spekuleret på, om virkeligheden nåede at overhale mig
inden om, og der derfor ikke var brug for mit bidrag om inddragelse i en
geopark. Så på trods af at der flere steder i landet arbejdes med
samarbejdsdreven strategisk planlægning i det åbne land (se fx Kristensen et al.
2015 og Kristensen & Primdahl 2015), fik deltagelsen i seminaret mig igen til at
se vigtigheden af endnu et praksisbaseret bidrag om, hvordan man gennem
designbegivenheder kan fremme deltagelse af mange interessenter.
Seminaret fik mig endvidere til at genbesøge mine egne erfaringer fra mere end
ti år i den offentlige sektor, hvor jeg har arbejdet med inddragelse. Blandt
embedsmænd er der ofte en usikkerhed omkring det at inddrage interessenter i
hele udviklingsprocessen, ligesom jeg også har oplevet, at man i den offentlige
administration kan være bekymret for at bruge penge på inddragelsesprojekter.
Da mange inddragelsesværktøjer ofte har en dimension af leg indbygget i sig og
bryder med en etableret hierarkisk organiseringsmodel og lineær forestilling om
problemløsning, kan beslutningstagere være bekymrede for, om sådanne metoder
er spild af tid. Samtidig er tiden og det økonomiske råderum ofte begrænset,
ligesom antallet af potentielle interessenter kan synes enormt, når man står over
for at skulle løse komplekse problemstillinger eller etablere landskabsprojekter,
som fx en nationalpark eller en geopark, der omfatter store geografiske områder
og dermed, på den ene eller den anden måde, kommer til at påvirke de tusindvis
af mennesker, der bor der.
Mange inddragelsesprocesser foregår derfor stadig som høringer, der i praksis
ofte fungerer som en legitimering af allerede vedtagende beslutninger. Her i
2017 kan jeg endvidere konstatere, at chefer på centrale placeringer omtaler
høringer som tidskrævende og besværlige, fordi borgerne sender for mange
høringssvar, eller fordi høringssvarene angiver forslag til nye formuleringer.
Andre gange foregår den såkaldte inddragelse gennem borgerpaneler, hvor
borgerne leverer informationer snarere end indflydelse. Men oftest har jeg set
inddragelsen koncentrere sig om idégenereringsfasen. Borgeren forventes her at
indgå i processen med håndsoprækning og verbale eller skriftlige ytringer.
Processerne foregår ofte i lukkede kommunale rum, langt væk fra den kontekst
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temaet omhandler. Derudover har jeg ofte erfaret, at borgernes ideer forbliver i
det rum, hvor de blev skabt, og får dermed ingen indflydelse på den reelle
beslutningstagning, på trods af de refleksioner der tilsyneladende foregår i
samspillet mellem de inviterede interessenter og embedsmændene. I et
logbogsnotat konstaterer jeg således, hvordan en embedsmand efter en endt
borgerinddragelsesproces gav udtryk for følgende: Det er så meget hurtigere
ikke at inddrage folk. Det er meget nemmere at have ’diktatur’. I virkeligheden
behøver jeg jo ikke inddrage folk” (Logbogsnotater 25-09-2013). Samtidig
reflekterer jeg i logbogen over, hvordan embedsmanden efter processen nulstiller
interessenternes forsøg på indflydelse, da han eksplicit fortæller, at han vil gå
videre med sine egne ideer. Ved at lade borgerne bidrage til en isoleret
ideudviklingsproces opretholder kommunen en position, hvor den ikke lader sig
udfordre af borgere, der måtte have en holdning til beslutningskriterier,
konceptudvikling og implementering inden for områder, der har betydning for
deres eget liv.
Inddragelsesdiskursen i naturforvaltning opstod på baggrund af en kritik af
offentlig naturforvaltning, idet man både i Europa og USA havde oplevet,
hvordan beslutninger, der var mere eller mindre afkoblet civilsamfundet, mange
steder medførte fatale miljøkatastrofer (Koontz & Thomas 2006). Dette affødte
ifølge Nielsen & Nielsen (2004) en stærk skepsis og mistillid til antagelsen om,
at en centraliseret og ekspertbaseret forvaltning af naturen var den rigtige
metode. I begyndelsen af 1990’erne begyndte man derfor flere steder i den
vestlige verden at arbejde mere systematisk med brugerinvolvering. Også i
Danmark begyndte man i 00’erne at arbejde med borgerinddragelse i offentlige
naturforvaltningsprojekter, måske på foranledning af at Danmark i 2003
underskrev Den Europæiske Landskabskonvention. Med landskabskonventionen
tilsluttede man sig fra statens side et krav om at øge ’bevidstheden i den brede
befolkning, private organisationer og offentlige myndigheder om landskabets
værdi’ (Reenberg 2004). Da den danske stat i 00’erne indledte etableringen af
nationalparker i Danmark, formulerede staten et krav om, at for at få godkendt et
område som nationalpark, skulle både borgere og foreninger engageres i
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projektet og støtte op omkring det (Danmarks Nationalparker 2005) (se fx
Nielsen & Nielsen 2004). På Møn forsøgte man at etablere Nationalpark Møn,
men måtte opgive projektet, da borgerinvolveringen ikke var stor nok. I den
endelige evalueringsrapport (Danmarks Nationalparker 2005) blev det
konkluderet, at borgerne bakkede op om projektet. Men Clausen (2011), der
udførte både følgeforskning og aktionsforskning i projektet, fandt derimod, at
borgerne i mere eller mindre grad var fraværende i inddragelsesprocesserne, idet
mange oplevede inddragelsesprocesserne som en reproduktion af eksisterende
magtstrukturer. Borgerne følte sig endvidere hægtet af inddragelsesprocesserne,
fordi de var nødt til at beherske en ekspertviden for at deltage, hvilket det i
overvejende grad kun var interesseorganisationerne, der kunne mønstre.
Samtidig oplevede man udfordringer i forhold til selve rekrutteringsfasen,
ligesom man havde problemer med at fastholde borgernes engagement (For en
mere detaljeret beskrivelse af processen, se Nielsen & Nielsen 2004; Clausen
2011; Nielsen & Nielsen 2014).
De samlede erfaringer fra nationalparksprojektet i Danmark viste, at en
fejlslagen borgerinddragelse kunne sætte processen med etableringen af en
nationalpark i stå, hvorfor det er essentielt at alle relevante interessenter
inddrages (Vejre & Serup 2015). Netop fordi landskabet og naturen har en
signifikant betydning for de mennesker, der bor der, er det afgørende, at både
den berørte befolkning og landskabet inddrages som medkonstituerende
interessenter i konstruktionen af fx en geopark. Der er derfor stadig brug for at
udvikle respektfulde inddragelsesprocesser, der kan engagere forskellige
interessenter i reel deltagelse, hvilket denne afhandling handler om. I kapitel 1
vil jeg komme nærmere ind på rationaler og barrierer for borgerinddragelse.
Afhandlingens opbygning
Dette er en skabende designforsknings-erhvervs ph.d.-afhandling inden for feltet
codesign og er finansieret af Innovationsfonden og Odsherred Kommune. I de tre
første år af min ph.d., var jeg således ansat af Odsherred Kommune, der også er
medvejleder på projektet. I den forstand er der tale om et
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aktionsforskningsprojekt (se fx Nielsen & Nielsen 2015 og Tofteng & Husted
2012) Målet med afhandlingen er at bidrage med viden om, hvordan en festival
kan fungere som platform for inddragelse af humane og non-humane
interessenter i konstruktionen af et kommunalt landskabsprojekt. Overordnet set
argumenterer jeg i relation til dette for at anvende ’festivalen som prototype på
Geopark Odsherred’ som et mere generelt metodologisk greb. Afhandlingen er
dermed en undersøgelse og udfoldelse af relevansen af dette argument.
Konteksten for min undersøgelse er tilblivelsen af UNESCO Global Geopark
Odsherred (herefter Geopark Odsherred) samt Odsherred Kommune, en
landdistriktskommune på Nordvestsjælland, samt mit designeksperiment:
Geopark Festival. I efteråret 2014 opnåede Geopark Odsherred UNESCO’s
anerkendelse som UNESCO Global Geopark. I kapitel 2 beskrives, hvad en
geopark er.
Afhandlingens
designeksperiment;
Geopark Festival,
blev udført sammen
med en stor gruppe
borgere og med et
varieret landskab i
Odsherred
Kommune.
Eksperimentet blev
afviklet fra januar
2014 og sluttede i
september 2014 med
et evalueringsmøde
for festivalens
arrangører.
Ill. 1. Kort fra Geopark festivalprogrammet, der angiver,
hvor i Odsherred delbegivenhederne fandt sted.
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Festivaldagene fandt sted den 26.- 29. juli 2014. Der blev afholdt mere end 200
arrangementer spredt ud over geoparkens areal på omkring 355 km2.
Delbegivenhederne var arrangeret af mindst 4001 mennesker, og festivalen
opnåede et samlet besøgstal på omkring 16.0002 mennesker.
I Kapitel 1 sættes scenen med en beskrivelse af problemfeltet, rationaler og
barrierer for borgerinddragelse motivation, hypoteser og forskningsspørgsmålet
for denne afhandling. Med henblik på at bidrage med en dybere forståelse for
den kontekst designeksperimentet udfoldede sig i, redegøres der i kapitel 2 for
afhandlingens videnskabelige og organisatoriske forankring. I kapitel 3 indledes
med en beskrivelse af den videnskabsteoretiske tilgang til afhandlingen. Dette
følges op med en redegørelse for designprocessen, der fortsætter med en
beskrivelse af de forskningsetiske overvejelser, der fulgte undervejs i
afhandlingen. Dernæst beskrives den anvendte teori og analysetilgang, der
afsluttes med en refleksion over designforskerens indflydelse på det materiale og
de resultater, der fremskrives gennem analysen.
Kapitel 4, 5 og 6 udgør afhandlingens analysekapitler. Det første kapitel lægger
fundamentet for de kommende analyser, idet der her ses på, hvad det betyder at
ændre borgernes position fra at være ’publikum’ til at være ’kulturproducenter’,
med henblik på at involvere dem i afsøgningen af mulige fremtidsversioner af
Geopark Odsherred. I Kapitel 5 bliver vi præsenteret for kortlægning som en
performativ praksis, der kan fremmane det fraværsgjorte og skabe forbindelser
mellem det marginaliserede og det dominerende, det humane og non-humane, og
hvordan det involveres i en gøren af Geopark Odsherred. Endvidere redegøres
der for, hvordan den performative kortlægning kan berige festivalen som
forslagsstillende designbegivenhed.

1 400 er et estimat baseret på en gennemsnitlig vurdering af, hvor mange mennesker der var med til
at arrangere delbegivenhederne.
2 Tallet er baseret på arrangørernes egne optællinger af deltagerne ved hver enkelt delbegivenhed.

16

Med kapitel 6 ser vi specifikt på, hvilke fremtidsversioner af Geopark Odsherred,
der gøres gennem festivalen, og hvordan de gøres gennem en afsøgning af
mulighedsfeltet. I afhandlingens sidste kapitel konkluderes der på, hvilke mulige
fremtidsversioner af Geopark Odsherred der gøres gennem festivalen som
prototype. I kapitels epilog, som er adresseret til offentlige institutioner, der
arbejder med udvikling af steder, reflekteres der endeligt over anvendelsen af
festivalen som prototype som et mere generelt metodologisk greb.
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Billede 2: Direktøren (på scenen) og sekretariatschefen (ved døren) for Geopark Odsherred informerer om Geopark
Odsherred på et offentligt møde, januar 2014. Præsentationen af Geopark Odsherred var hver gang en øvelse i at italesætte
Geopark Odsherred klart og enkelt, hvilket var en udfordring, da geoparken, selv for de mest involverede, var et diffust
koncept. Foto: Paya Hauch Fenger.
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1 Indledning
I dette kapitel præsenteres afhandlingens problemfelt, der centrerer sig omkring
Odsherred Kommunes opbygning af Geopark Odsherred gennem en topdownproces, der fokuserede på information og stram styring, som overordnet
strategi. Dernæst beskrives rationaler og barrierer i offentlig borgerinddragelse
hvorefter Odsherred Kommunes erfaring og tilgang til borgerinddragelse
behandles. Dette fører frem til en beskrivelse af den motivation der lå til grund
for forskningsprojektet samt en præsentation af afhandlingens hypoteser og
forskningsspørgsmål og afsluttes med en redegørelse for afhandlingens
videnskabelige bidrag.
Problemfelt
I 2011 lancerede Odsherred Kommune det første prospekt for Geopark
Odsherred (Geopark Odsherred 2011), og arbejdet med at organisere en
professionel geoparkbestyrelse blev påbegyndt3. Men de indledende faser med
etablering af Geopark Odsherred var så top-down-styret4 (Vejre et al. 2015), at
man flere steder i administrationen oplevede projektet som nærmest ’hemmeligt’
(logbogsnotater, 2013). Strategien var, at forvaltningen kun gradvist skulle

3 Den første bestyrelse blev konstitueret i 2013 og bestod af følgende medlemmer: Thor Pedersen
(formand) (tidligere finansminister), Thomas Adelskov (borgmester i Odsherred Kommune), HansJørgen Olsen (turistchef og projektejer af Geopark Odsherred), Hardy Granhøj (tidligere kulturchef i
Odsherred Kommune samt daværende formand for Museum Odsherred), Henrik Vejre (professor i
landskabsarkitektur og planlægning, KU-Life), Jens Peter Simonsen (skovrider, Vestsjælland,
Naturstyrelsen), Michael Kristiansen (tidligere spindoktor, studievært og stifter af kommunikationsog public affairs virksomheden Kristiansen+Partners), Per Kristian Madsen (direktør for
Nationalmuseet), Torben Greve (direktør i Odsherred Kommune).
4 I en international geoparksammenhæng forstås Geopark Odsherred som et bottom-up-projekt, idet
det er lokalt forankret, initieret af en lokal kommune og sætter sig ud over statens interesser (Vejre et
al. 2015).
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inddrages, og at den almindelige befolkning kun skulle involveres gennem
konkrete projekter (Vejre et al. 2015).
Som det fremgår af nedenstående citat 5 med daværende sekretariatschef for
Geopark Odsherred, var der ikke altid overensstemmelse mellem, hvornår en
interessent selv syntes, vedkommende skulle inddrages, og hvornår ledelsen i
geoparksekretariatet mente, det var hensigtsmæssigt:
Thure:

”Jamen inddragelsesdelen er jo sådan set ligesom
kommunikationsdelen og den faglige del, som jeg beskæftiger
mig med. Blandt andet med at tale kommunikationsplaner og
inddragelse af interessenter, finde ud af hvem de er, at holde
møder med kulturinstitutioner, med Kultur & Fritidschefen og
andre, der ligesom kunne tænkes at have en rolle i det her. Det er
både noget, vi gør, og noget vi skal blive ved med at have med at
gøre (…) Der er bare ikke noget facit på det. Det handler mere
om at få en masse roller defineret osv. Det er så i øvrigt ikke helt
så let, som det lyder. Da folks forståelse af, hvad for en rolle de
har, godt kan variere fra den rolle, vi som geoparksekretariat
synes, de har. Både rent indholdsmæssigt, men også i forhold til
hvordan de gerne vil inddrages. Altså hvor tidligt de synes, de
skal inddrages, og hvornår de kan blive det. ” (Interview med
Thure Jørgensen, marts 2013).

Som det fremgår af interviewcitatet med sekretariatschefen for Geopark
Odsherred, bestod en del af arbejdet med at konstruere Geopark Odsherred i at
identificere, hvem der skulle involveres, hvornår de skulle involveres, og hvilken
rolle de skule indtage i forbindelse med denne involvering. Som der blev givet

I Kapitel tre behandles de forskningsetiske overvejelser, bl.a. vedr. brug af informanter og deres
udtalelser.
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udtryk for i ovenstående citat, var der ikke altid overensstemmelse mellem, hvad
geoparksekretariatet forestillede sig, og hvad andre forventede; selvom
geoparksekretariatet på forhånd definerede de roller, de mente, folk skulle
indtage, var det ikke altid, at interessenterne agerede som ønsket.
Information som konstruktionsstrategi
Vejre (2015), der fulgte
tilblivelsesprocessen af
Geopark Odsherred,
beskriver, hvordan
geoparksekretariatet
vægtede information om
geoparken for ”at få
formidlet begrebet
geopark på en kort,
præcis og indbydende
måde, som de fleste kan
identificere sig med”
(Vejre 2015; 123), i et
Billede 3: Sideløbende med udpegningen af geoparksites
blev der arbejdet målrettet på at producere
forsøg på at skabe
informationstavler om Geopark Odsherred.
konsensus mellem
Foto: Paya Hauch Fenger.
borgere og kommunen
om, hvad geoparken var. Derfor arbejdede borgmester Thomas Adelskov og
andre fra kommunen i samme periode på at formulere en kort beskrivelse af,
hvad geoparken var. Det skulle være en samlet fortælling, som embedsværket
skulle bruge, når de blev spurgt om, hvad geoparken var. På billede 2 ser man
direktør og sekretariatschefen for Geopark Odsherred på et af de mange møder,
der blev afholdt, hvor man eksperimenterede med at finde frem til den rette
mundtlige og visuelle formulering. Behovet for at skabe en koordineret version
af, hvad geoparken var, fyldte derfor meget i 2013, hvilket også understreges i
følgende uddrag fra et fokusgruppeinterview fra marts 2013 med direktør for
Geopark Odsherred Hans-Jørgen Olsen og en medarbejder:
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Hans-Jørgen:

”Ja, jeg synes jo, at vi i geoparken hele tiden har den udfordring
med, at vi skal have mange til at vide noget. (…) Og så kommer
der et spørgsmål senere, hvem skal vide hvor meget og hvor lidt,
det er en længere diskussion. Men vi har en udfordring i at få så
mange som muligt til at vide noget”.

Lasse:

”Altså hvis man snakker om lokal opbakning og
brugerinddragelse, og hvordan vi får folk her i Odsherred til at
forstå, hvad fanden det her drejer sig om, altså. Det, der er rigtig
vigtigt at fokusere på, det er, at de [borgerne] også kan fortælle
om konceptet. Ikke alene om hvad er en geopark, og hvad er en
geopark ikke. Men de skal faktisk også kunne fortælle om
geoparkkonceptet”.

Som det fremgår af ovenstående citater, var det overordnede fokus fra
geoparksekretariatets side at få folk til at vide noget om Geopark Odsherred og
forstå konceptet. På trods af UNESCOs understregning af, at geoparker mere end
noget andet handler om at hylde de forbindelser, der eksisterer mellem
mennesket og Jorden (McKeever & Zouros 2005), spillede både borgere og
landskab her en marginal rolle som betydningsfulde interessenter i
konstruktionen af Geopark Odsherred. I stedet for at blive set som en vigtig
interessent, blev landskabet her iscenesat som en didaktisk kulisse for borgernes
tilegnelse af information om et udviklingskoncept. Ud over at borgernes rolle var
at vide noget om geoparkkonceptet, var der også en forventning om, at de skulle
være positive tilskuere til udefrakommendes begejstring over geoparkens
kvaliteter, hvilket kommer til udtryk i følgende citat med en leder i Odsherred
Kommune:
Elisabeth:
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”Det, at andre uden for kommunen begynder at fortælle om det
særlige, Odsherred har, det begynder at give en gryende stolthed
hos dem, der er her. (…) det er kendskabet, der gør forskellen.
Det er jeg sådan set ikke i tvivl om. (…) Så jeg tror egentligt
ikke, at det er de autentiske odsinge, der begynder at italesætte,

at vi har en geopark, ’hvor er det fantastisk’. Det er nogle andre
udefra, der skal begynde at gå og sige: ’Det er da helt unik natur
her. Det er nogle helt fantastiske fødevarer. Ej hvor har vi lyst til
at se og høre og mærke og besøge meget mere af det. Og så
begynder det også at fæstne sig hos dem, der bor her, som en del
af deres identitet. Og så italesætter de den tilbage igen. (…)”
Paya:

”Og hvad er borgernes rolle så i det, hvis det mere er
fortællingen udefra og ind? ”

Elisabeth:

”Jeg synes, at borgernes rolle er at være medspillere, og også
nogen gange være modspillere, når det bliver for unaturligt
akademisk påført identitet, som de ikke kan se sig selv i. Jeg
synes, at borgernes rolle er at tage imod den nysgerrighed og
udfordring, der kommer af, at nogen synes, at det her er rigtig
interessant. Og bidrage til at gøre fortællingen så rigtig
Odsherred-agtig uden at tage patent på, hvad der er rigtigt og
forkert. Sådan at borgerne skal bidrage til at understøtte, at det
ikke bliver sådan for-de-få-og-indviede-projekt, men at de
faktisk kan være stolte af at være en del af det her. Men samtidig
med respekt for, at det ikke er det her, der fylder i folks hoveder
hele tiden. Så for mit vedkommende tror jeg, at jeg ser borgerne
som medspillere i en fortælling, men også som modspillere, når
fortællingen bliver for flyvsk eller, nu for at bruge et ord, eller
for københavneragtig. ” (Interview med Elisabeth, 13. august
2013).

For lederen handlede det om at skabe en geopark, hvor borgeren var tilskuere til
de oplevelser, folk udefra fik ved at være i Odsherred. De udefrakommende
skulle se og forklare borgerne i Odsherred om områdets kvaliteter. Borgerne var
derimod reduceret til at verificere den identitet og de fortællinger, der blev fortalt
af andre om dem selv og deres egn. De skulle være nysgerrige, men sige stop,
når og hvis fortællingen blev for ’københavneragtig’. Fælles for borgerne og de
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udefrakommende turister var, at de blev positioneret som en konsumerende
offentlighed og ikke som interessenter, der kunne have lyst til at deltage i en
konstruktion af Geopark Odsherred.
Men borgerne fandt det svært at forstå, hvad Geopark Odsherred var, og hvad de
skulle med den. Mange borgere og lokalsamfund reagerede derfor med
afstandtagen over for kommunens bestræbelser på at iscenesætte deres landskab
som Geopark Odsherred. I de følgende interviewuddrag fra marts 2013 hører vi
lidt om borgernes oplevelser af, at Odsherred var blevet til en geopark:
Kim:

”Jeg har hørt, at det [Geopark Odsherred] er blevet sådan
oprettet. Og så når jeg har været rundt omkring, så har jeg godt
set de der små skilte, der peger den vej, og så står der noget med
Geopark Odsherred henover og med de buer der. (…) Jeg ved,
der findes sådan nogle, hvad skal man sige, ruter, hvor man kan
gå. Jeg har også set et kort med det, så er det noget med de
forskellige buer fra alle de der randmoræner fra istidsdannelser.”

Henning

”Det, der er min store bekymring i geoparksagen, det er, at det er
i hvert fald ikke lykkes at få det ind som folkeeje. For langt de
fleste af dem, som jeg vil kalde almindelige mennesker, de siger:
”Hvad fanden er en geopark? Altså!”. Men geoparkordet bliver
brugt af politikerne, som det, der skal skabe fremtiden for
Odsherred, og det har almindelige mennesker i hvert fald ikke
forståelse for. ”

Thomas:

”Folk forstår ikke konceptet. De har svært ved at se … det er
både kunst, og det er alt det mad, vi har her, og erhvervslivet. Så
er det det geologiske … nej, det er det ikke, det er naturen, og så
geologien ligger ned over. Men det bliver så omfangsrigt …
Men når nu det er det hele, er det så ikke bare Odsherred, for det
har vi jo haft hele tiden? Hvorfor skal vi til at kalde det geopark?
Er det ikke bare en ny indpakning? ”
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Anita:

”Man lægger jo ikke mærke til, til hverdag, at det pludselig har
fået et nyt navn. Det er jo bare Odsherred. Det er bare vores
hjem”.

I det første interviewcitat udtrykte Kim, at han havde bemærket, at der var
’oprettet’ en geopark. Han havde set skilte med information om specifikke steder
i landskabet og med retningsanvisning i forhold til, hvilken vej man skulle gå for
at opleve det pågældende sted. Hos Thomas mødte vi en frustration over, at der
var konstrueret en geopark, der i form og indhold var identisk med Odsherred,
hvorfor det for Thomas ikke gav mening at konceptualisere området. En
tilsvarende iagttagelse ses hos Anita, der konstaterede, at det eneste, der var sket,
var, at Odsherred havde fået et andet navn.
Rationaler i offentlig borgerinddragelse
Wesselink et al. (2011) konstaterer at man mange steder i offentlige
inddragelsesprojekter oplever en form for inddragelsestræthed. Ifølge Wesselink
og kollegaer skyldes dette, at offentlige myndigheder ikke er reflekterede
omkring de forskellige typer af inddragelsesrationaler, den pågældende
inddragelse hviler på. Således kan der opstå en diskrepans mellem på den ene
side borgerens forventninger og de offentlige myndigheders forventninger til
hvad inddragelsen i sidste ene kan og skal resultere i. Wesselink et al. forstår,
med udgangspunkt i Fiorino og Stirling et inddragelsesrationale som ”systems of
justification for participation leading to choices for specific structures and
procedures. ” (Fiorino 1990 og Stirling 2006, 2008, alle citeret i Wesselink et al.
2011:3). Wesselink et al. har undersøgt implementeringen af tre
naturforvaltnings EU-direktiver i ti EU-lande, og identificerer på baggrund af
denne undersøgelse fire inddragelsesrationaler: Det instrumentelle, det
substantive, det normative og det legalistiske.
Det legalistiske rationale bygger alene på inddragelse som en
lovgivningsmæssig forpligtelse, hvor processen ofte er organiseret som en
formalitet. Wesselink et al. ser her, at inddragelsen opleves som spild af tid og en
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forstyrrelse af det daglige arbejde, på linje med den irritation jeg konstaterede
blandt chefer, når borgerne indsendte høringssvar.
I Wesselink et al.’s undersøgelse er det instrumentelle rationale det hyppigst
forekommende. Borgerne inviteres her med i deltagelsesprocesser i
forventningen om, at deres bidrag forøger kvaliteten i beslutningstagningen, men
hvor målet for indsatsen allerede er defineret, og i princippet ikke står til at
ændre. Andre variationer inden for dette rationale, ses når kommuner arbejder
med inddragelse ud fra intentionen om at skabe branding, nye velfærdsmodeller
og mere tillid mellem det offentlige og borgerne (se fx Tortzen 2016), eller når
interessenter inddrages med det formål at opnå enighed, skabe bevidsthed og
politisk støtte og dermed bredere legitimitet i forhold til allerede vedtagne
beslutninger.
Det substantive rationale er knyttet til intentionen om at borgerne vil bidrage
med viden, der nuancerer forståelsen af en given problemstilling, og dermed
kvalificerer målet for indsatsen eller politikken. Denne tilgang ligger til grund
for fx borgerpaneler og servicedesign, og kan ses som intentionen bag flere
statslige innovationsprojekter (se fx Bason 2010), hvor håbet er, at borgerne kan
bidrage til løsningen af wicked problems. Ligeledes kan man se det substantielle
rationale, når UNESCO formulerer et krav om inddragelse af borgere. Her sker
det ud fra en intention om at den bæredygtige økonomiske vækst, som de globale
geoparker søger at generere, kommer de lokale borgere til gode, bl.a. gennem
udvikling af geoturisme. En aktiv involvering af lokalbefolkningen skal således
sikre, at borgerne ser en økonomisk interesse i at passe på den geologiske arv
(Mc Keever et al. 2010, 221).
En anden hyppig forekommen variation af dette rationale bunder i en økonomisk
motivation for at anvende inddragelse, med det formål at rationalisere gennem
øget effektivitet og produktivitet. Denne bevæggrund for borgerinddragelse blev
fremtrædende under finanskrisen i 00’erne, hvor den offentlige sektor var trængt
økonomisk, hvilket satte en bevægelse i gang af innovationsinitiativer, der ofte
var knyttet til borgerinddragelse. Der var ikke længere råd til at lade borgeren

26

være passiv bruger. I stedet fik borgeren både pligter og rettigheder og blev
opfordret til at deltage aktivt (Agger & Hoffmann 2008). Også Tortzen (2016)
peger på, at meget offentlig samskabelse i dag er motiveret af økonomiske
udfordringer.
Intentionen ved det normative rationale ligger i ønsket om at give alle en
stemme i den demokratiske dialog. Samme motiv ligger til grund for
participatory design og codesign (se fx Simonsen & Robertson 2013, Halse et al.
2010; A.Telier 2011; Ehn et al. 2014), og som er det borgerinddragelsesrationale,
denne afhandling har sit afsæt i. Et tilsvarende rationale ligger til grund for de
projekter, der arbejder ud fra rationalet om at skabe empowerment hos
marginaliserede grupper, og dermed ændre på ’asymmetriske magtrelationer’
(Andersen 2007; 47).
Bevæggrundene for at arbejde med inddragelse i det offentlige er således
mangfoldige og man bør ifølge Wesselink altid være kritisk reflekterende og
stille spørgsmålet om, hvorfor man ønsker at inddrage, idet en mangel på
erkendelse og koordinering af rationalerne i et projekt, kan medføre forvirring,
mangel på opbakning og fiasko.
Inddragelse i Odsherred Kommune
I prologen til denne afhandling, kom jeg kort ind på forskellige tilgange til
inddragelse i Odsherred Kommune. Når chefer udtrykker irritation over
høringssvar og når embedsmænd ’nulstiller’ inddragelsesprocesserne, kan det ses
som udtryk for at ledere, ansatte og borgere på daværende tidspunkt befandt sig i
et krydspres mellem de før beskrevne rationaler. Da Odsherred Kommune i 2010
for alvor begyndte at arbejde på etableringen af Geopark Odsherred, stod
Danmark midt i en finanskrise, der også kunne mærkes i Odsherred. Odsherred
Kommune var på daværende tidspunkt sat under administration af staten, hvilket
betød, at der internt i kommunen skulle foretages massive effektiviseringer. Men
samtidig havde kommunen et stort behov for at skabe udvikling, hvilket
udtrykkes i nedenstående uddrag af interview med borgmester Thomas
Adelskov:
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Thomas:

På det tidspunkt [2010, red.], der er vi jo under administration,
og økonomien er stram og fyringer og så videre og medarbejdere
og borgere går rundt og synes det er hårdt. Alle steder i
administrationen og ude på institutioner og så videre sidder man
og kikker ned i regneark, og har mistet kollegaer, og synes det er
hårdt. Så der er også brug for nogle nye projekter, der ligesom
siger, at nu handler det også om at investere i noget udvikling.
Og der er geoparken et af de investeringsprojekter, som vi
vælger at satse på og sige, det her må vi forfølge. (…)

Paya:

Kan du sige noget om, hvordan det også hang sammen med den
innovationsbølge, der også var på daværende tidspunkt?

Thomas:

Den udsprang jo af det samme. Behovet for at få flyttet næsen op
fra regnearkene til så at begynde at kikke på, hvad er der af
muligheder. Vi prøvede jo også nogle andre ting i den periode
(…) og der er geoparken jo et af dem også. (Interview med
borgermester Thomas Adelskov 05.02.2015)

Fokus på borgerinddragelse var i denne periode således ofte båret af rationalet
om på én og samme gang at effektivisere og skabe udvikling. Da jeg i 2010, i
egenskab af at være chefkonsulent i udviklingsafdelingen i Odsherred
Kommune, skulle præsentere den innovationsstrategi, jeg havde udarbejdet i
samarbejde med direktionen, stod jeg over for en chef- og ledergruppe, der med
stor frustration påpegede, at krydspresset mellem at skulle fyre medarbejdere,
frygten for selv at blive fyret, kravet om at skabe effektivisering og samtidig
arbejde innovativt med bl.a. borgerinddragelse, var både voldsomt og
forvirrende. I samme periode mødte jeg internt i Odsherred Kommune, såvel
som på innovationskurser og i innovationsnetværk for ledere og embedsmænd i
det offentlige, en frustration over at være pålagt at arbejde med inddragelse, uden
at vide hvordan. Der blev således arbejdet ud fra både et instrumentelt og et
substantivt rationale, mens et legalistisk rationale lå som en overordnet diskurs,
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idet ledere og embedsmænd mange steder var pålagt at arbejde med inddragelse,
uden at det dog var lovbestemt.
Erfaringen med borgerinddragelse i Odsherred Kommune var på daværende
tidspunkt knyttet til enkelte medarbejdere, heriblandt undertegnede. Samme år
igangsatte jeg kommunens første større borgerinddragelsesforløb, hvor et af
fokusområderne bestod i at ændre på rollelåstheden mellem borgere,
administration og politikere (Fenger 2013). Generelt set blev borgerne oplevet
som passive og krævende, samtidig med at man fra administrationens side havde
svært ved at imødekomme borgernes ønsker, hvis disse ønsker ikke stemte
overens med de fagprofessionelles synspunkter. Omvendt blev embedsmændene
oplevet som rigide regelryttere, mens politikerne overvejende indtog rollen som
de talende, fremfor at lytte til borgerne. En tilgang til projektet blev derfor at
arbejde med de barrierer for samarbejde, der lå implicit qua gruppernes
positioneringer af hinanden.
Barrierer for borgerinddragelse
Inden for inddragelseslitteraturen nævnes netop forskellige former for
positionering af både borgere og politikere, som en væsentlig forklaring på
udfaldet af borgerinddragelsesprojekter. Agger & Lund (2011) har fundet flere
positioneringskategoriseringer, der hver især bidrager med en særlig adfærd hos
borgeren. Når borgeren positioneres i rollen som klient, mødes de af
embedsmanden som passive ”subjekter, der gøres til genstand for den offentlige
styring” (Agger & Lund 2011;183) hvilket ifølge forfatterne, er forholdsvis
udbredt blandt offentligt ansatte.
Borgeren kan ligeledes placeres i rollen som kunde, hvor serviceydelser ses som
et marked, borgeren frit kan vælge imellem og dermed også have en holdning til.
Rollen er her knyttet til en rettighedstænkning, og er bl.a. med til at øge presset
på de offentlige serviceydelser. I rollen som medproducent ses borgeren som
individer, der indgår i et samfundsmæssigt fællesskab, hvor det handler om på
ansvarlig vis at bidrage til realiseringen af det gode samfund” (Ibid; 185).
Forfatterne peger på, at der her er en ’fare for for snævert brugerperspektiv og at
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kun de ressourcestærke borgere mobiliseres” (Ibid; 189) og henviser til det
tidligere nævnte nationalparkprojekt på Møn, hvor man fandt at kvinder, børn og
børnefamilier var ’stærkt underrepræsenterede’ i deltagelsen.
Tortzen knytter disse borgerpositioner sammen med forskellige typer af
forvaltningspraksisser. Borgeren som servicemodtager er således knyttet til en
traditionel offentlig styringspraksis. Borgeren som kunde ses inden for New
Public Management, mens borgeren som medproducent af politik og velfærd er
knyttet til New Public Governance (Tortzen 2016; 29). Selve det
styringsparadigme der hersker inden for den pågældende kommune eller
forvaltning, kan således på et strukturelt niveau være en hæmmer eller driver for
inddragelse.
Sørensen & Torfing (2011) finder, at barrierer for et konstruktivt samarbejde
mellem det offentlige og borgere opstår i det tilfælde, hvor det er en relativt
lukket gruppe med samme livssyn, der deltager, og i de situationer hvor folk
deltager med henblik på udelukkende at skabe en form for værdi for dem selv.
Samtidig påpeger de, at det kan være vanskeligt at samarbejde, hvis ikke der er
etableret en høj grad af tillid mellem deltagerne, ligesom det kan være en reel
barriere, hvis ’betydelige proceskompetencer’ ikke er tilstede (Sørensen &
Torfing 2011; 34).
Fagprofessionelle som barriere
På baggrund af en række nationale og internationale studier, peger Sehested &
Leonardsen på at ”professionsidentiteter, faglige normer og værdier, mentale
modeller, semantiske misforståelser, epistemologiske konflikter og
professionernes aflukningsmekanismer” (Sehested & Leonardsen 2011; 223) er
generelle barrierer for samarbejdsdreven innovation, mens de største barrierer for
samarbejdsdreven innovation i den danske offentlige sektor, er den fagopdelte
sektoropdeling samt de fagprofessionelle embedsmænd. I Danmark er der
tradition for at ansætte veluddannede folk, der er vant til at arbejde selvstændigt
med udgangspunkt i deres faglige viden.
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Involveringen af andre fagligheder, politikere og borgere bidrager med nye
perspektiver og holdninger, hvilket ofte udfordrer de fagprofessionelles
forståelse af kvalitet, hvorfor de kan finde det svært at acceptere andre former for
forholdemåder, viden og tilgange. Dette er strukturelt underbygget gennem
uddannelser, fagforeninger, bureaukratisk silostruktur med monodiciplinær
ekspertviden-kultur med høj grad af selvstyre og metodefrihed, hvor den
fagprofessionelle sætter ’sig selv først, ud fra argumentet om, at ’jeg ved bedst
qua min faglighed’.
Ofte ser man derfor, at der reageres med modstand og frustration, da
inddragelsen potentielt set stiller spørgsmålstegn ved den fagprofessionelles
autonomi, identitet og position, eller som Sehested & Leonardsen udtrykker det:
”Fagprofessionelles eksistensgrundlag i det offentlige er deres særlige
ekspertviden, og da udøvelsen af denne viden per tradition sker i de lukkede og
ekskluderende arbejdsformer, ligger der selvsagt en meget stor barriere for at få
dem til at være aktive medspillere” (Sehested & Leonardsen 2011; 232).
Også i Odsherred kommune var fagprofessionelles forståelse af deres egen
ekspertviden en udfordring i forhold til at arbejde med borgerinddragelse. I
forbindelse med det borgerinddragelsesforløb jeg igangsatte i 2010, fortæller en
borger i et interview, hvordan embedsmænd fra Odsherred Kommune ud fra en
faglig tilgang argumenterede for, hvad indholdet af borgernes nyopsatte
blomsterkummer foran medborgerhuset skulle indeholde:
Inga:

”Men altså, at man skal bruge tre kommunale chefer til at
komme til et møde, for at høre om, hvad vi skal lave med de
blomsterkummer, det kan jeg brække mig over. Som skal
fortælle en, der har haft have i 50 år, hvordan man planter i en
potte, altså. Der sagde jeg stop. Der sagde jeg virkelig stop! Så
sagde jeg ”nu stopper det her møde. Slut! ” (Interview med Inga
2013)
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Interviews i samme periode med embedsmænd ansat i Odsherred Kommune
viste på den anden side, at de forsøgte at imødekomme borgernes ønsker, men at
de ofte syntes borgerønskerne var fantasiløse og uproportionerede. De fandt det
derfor svært at give plads til borgernes engagement, da embedsmændene
oplevede deres egne ideer som mere velegnede og af bedre kvalitet.
Inddragelse som et spørgsmål om demokrati og borgernes indflydelse på eget liv,
veg således ofte til side for en diskussion om ekspertviden og kvalitet.
Andre barrierer
Derudover peger Sehested & Leonardsen (2011) på følgende barrierer:
usikkerhed på hvad inddragelse er, mangel på inddragelseskompetencer, uvilje
mod at give borgeren magt og indflydelse, angst for at miste magt, mangel på tid,
mangel på penge, mistillid samt erfaring for at nye tanker og ideer opstår
gennem et fagligt netværk. Larsen & Lund (2011) og Jensen et al. (2010) angiver
at også en offentlig nulfejlskultur, lovgivning, underskud af viden og
risikovillighed, dårlig ledelse i form af overstyring, svag ledelse eller mangel på
forankring i den overordnede vision og strategi kan ses som årsager til fejlslagne
inddragelsesprocesser. Emilson (2014) påpeger, at inddragelse stadigt er
vanskeligt, og tilskriver det fx de inddragne interessenters forskellige værdier,
arbejdsmetoder og interesser, ligesom også en forkert sammensætning af
deltagere, kan have betydning.
Endelig ses barrierer for inddragelse relateret til det politiske niveau. Her angår
det først og fremmest politikernes væring mod at dele magten med andre i en tid,
hvor mange politikere, ifølge Funder & Sørensen (2011), oplever, at deres magt
indskrænkes. Samtidig kan der være en usikkerhed forbundet med at inddrage
andre interessenter i fx politikudviklingen, da dette er politikernes kerneopgave.
Samlet set eksisterer der en række af barrierer for borgerinddragelse, der er
knyttet til institutionaliserede praksisser omkring styringsparadigmer,
fagprofessionel identitet, magt, ledelse, kompetencer, mod, rollelåsthed og
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mangel på refleksion og forventningsafstemning i forhold til rationaler for
inddragelsespraksissen.
Da Odsherred Kommune påbegyndte deres arbejde med Geopark Odsherred og
borgerinddragelse, var det uden stor erfaring og med udgangspunkt i et
sammensurium af rationaler inden for en overvejende traditionel styringspraksis,
baseret på UNESCOs krav og forskellige ledere og embedsmænds forventninger
og ønsker til hvad borgernes rolle i forhold til etableringen af Geopark
Odsherred skulle være. Men dette ændrede ikke ved, at man fra direktionens side
anlagde en relativ lukket stil, hvor man forventede at borgerne ville tage godt
imod Odsherred Kommunes etablering og version af Geopark Odsherred.
Forskningsspørgsmål
Odsherred Kommunes overvejende top-down tilgang i konstruktionen af
Geopark Odsherred, skabte et ønske hos mig om at skabe en platform, hvorfra
borgerne kunne være forslagsstillere og meddesignere af Geopark Odsherred.
Motivationen for min afhandling udsprang dermed ikke så meget af et ønske om
at hjælpe Odsherred Kommune med at skabe ejerskab til geoparken, men
bundede snarere i en frustration over at opleve en kommune, der lagde et nyt
betydningslag hen over borgernes landskab med udpegning af sites, opsætning af
skilte med information og tilvejebringelsen af stier uden at involvere borgerne.
Motivationen udviklede sig til formuleringen af to hypoteser:
Det er gennem borgeres handling in situ at konstruktionen af
Geopark Odsherred vil finde sted.
Og
Skabelsen af en stor festival som output af en række workshops,
kan, sammen med specialdesignede værktøjer, engagere
lokalsamfund i en udforskning af Geopark Odsherred, med
udgangspunkt i borgernes egne ønsker og drømme.
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Dette førte frem til ønsket om at eksperimentere med, hvordan en festival kunne
benyttes som platform for inddragelse af borgere som forslagsstillere til mulige
fremtidsversioner af Geopark Odsherred. De to hypoteser blev skrevet i
begyndelsen af forskningsprocessen. Men fremfor at være det fokuserede
omdrejningspunkt for en egentlig afprøvning og testning, har de snarere fungeret
som implicit ledsager i forskningsprocessen, og spejler således Bang et al.’s
udsagn, når de påpeger, at: ”hypothesis-making is present, if only implicitly or
tacitly, in each step throughout the research process. ” (Bang et al. 2012; 5)
At eksperimentere med at skabe en festival som platform for inddragelse var
således ikke nogen uskyldig øvelse, men var ledsaget af en politisk og ideologisk
motivation om at ændre på de strukturer, der var knyttet til konstitueringen af
Geopark Odsherred. Mere konkret var motivationen knyttet til ønsket om at
borgerne, via Geopark Festivalen som platform, skulle indtræde i nye positioner
som kulturproducenter, med henblik på at forandre tilblivelsen af Geopark
Odsherred som en top-down proces.
Samtidig ønskede jeg, at festivalen skulle udfordre demokratiidealet om
samtalen som det centrale for borgerinvolvering og dermed demokratiudvikling.
Den skulle sætte handling og almindelige menneskers skabertrang i fokus som
vejen til at skabe det liv, eller udkast til det liv, den enkelte og gruppen selv
måtte ønske. Det stod således centralt for mig, at borgerne ikke skulle reduceres
til et passivt modtagende publikum, men at de skulle have indflydelse på et
projekt, der omhandlede dem selv. For mig handlede designeksperimentet derfor
også om at forbinde spørgsmålet om en kommunal geoparkpolitik med
spørgsmålet om skabelsen af en politisk demokratisk kultur i forhold til både
landskab og kulturproduktion og herredømmet derover. Håbet var derfor, at
Geopark Festival som designeksperiment ville facilitere adgangen til borgernes
deltagelse i en vigtig samfundsændring. Ikke som repræsentation i en workshop,
men i landskabet, i bakkerne, på gårdene og i folks stuer i et 1:1 format in situ.
Som sådan har afhandlingen sit afsæt i en designaktivistisk forskningstilgang (se
fx Lenskjold et al. 2015, Knutz et al. 2014, Fuad-Luke 2009, Fry 2011) og er
dermed også funderet i et normativt rationale.
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Som jeg kommer ind på i kapitel 3, foregår forslagsstillelse inden for den
skabende designforskning ofte igennem skabelsen af prototyper. Med baggrund i
dette fandt jeg det endvidere interessant at undersøge og forstå festivalen som
prototype på Geopark Odsherred. Dette argument udfoldes i løbet af
analysekapitlerne med udgangspunkt i afhandlingens forskningsspørgsmål:
Hvilke fremtidsversioner af Geopark Odsherred skabes der
gennem festivalen og hvordan?
Afhandlingens motivation, hypoteser og forskningsspørgsmål er nu præsenteret.
I det følgende redegøres der for afhandlingens forskningsmæssige bidrag.
Afhandlingens bidrag
Afhandlingen bidrager til det skabende designforskningsfelt codesign ved at
undersøge og udfolde festivalen som prototype gennem et designeksperiment.
I codesign er det ikke ukendt at anvende en performativ tilgang – hverken
empirisk eller analytisk. Fælles for de mange variationer i spændingsfeltet
mellem det performative og codesign er en opmærksomhed på det transformative
aspekt i performance. Ofte trækkes der på antropologen Victor Turner (1988),
der peger på overgangsriter i oprindelige kulturer som eksempler på særligt
forandringsskabende begivenheder. Et klassisk eksempel på en overgangsrite er
de unge mænd, der isoleres fra hverdagslivet i en periode og skal gennemgå
forskellige ritualer, hvorefter de vender forandrede tilbage (Turner 1988; 25).
Tuner karakteriserer denne form for overgangsrite som liminal, idet den fungerer
som en tilstand ”betwixt-and-between” (Turner 1979) det normale. De
dominerende performances i alle samfund kan ifølge Turner (1988) forstås som
liminale fænomener, idet fx karneval, festivaler og kulturelle og religiøse
ceremonier dekomponerer hverdagslivets strukturer og sætter dem sammen på
nye måder og derigennem skaber forandring. En tilsvarende forandring opstår
ifølge performance-teoretiker og instruktør Richard Schechner (2003) gennem
teater og workshops (Schechner 1985), hvor spillet dekonstruerer det ordinære
og dagliglivet for en tid, men sammensætter det på nye måder i en ’som-om’
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form, der kan fremstå mere virkelig end virkeligheden (Schechner 2003).
Transformationen af væren viser sig på et utal af måder og begrebsliggøres af
Schechner (1985;6) med udsagnet om, at deltagerne i performancen – humane
såvel som nonhumane – er ’not themselves’ and ’not not themselves’. Det
transformative element og vekselvirkningen mellem det forestillede og det
mindre forestillede udfoldes og afsøges i codesign på mange måder. I det
følgende skitseres, hvordan de performative kvaliteter anvendes inden for den
codesign-retning, jeg positionerer mig inden for.
Med udgangspunkt i Victor Turner argumenterer Halse et al. (2010) for, at
workshoppen kan ses som en liminal situation, der giver deltagerne lov til at
eksperimentere med og øve mulige versioner af fremtiden, mens den skabes.
Binder & Foverskov (2010) lader sig inspirere af Victor Turner, Richard
Schechner og Erving Goffman i en analyse, hvor de anskuer codesign-praksissen
som et hverdagsteater, hvor designere og deltagere i workshoppen forstås som
instruktører, producenter og skuespillere, der udfører et socialt drama. Også hos
Halse (2010) ser vi en codesigntilgang, hvor designideerne anskues som
dramaer, men hvor fokus her er lagt på deltagernes mulighed for at bevæge sig
ind og ud af den performede forestillingsverden, med henblik på at reflektere
over den. A.Telier (2011) knytter også design og performance sammen, ved bl.a.
at se design som konstruktionen af et ’fictional space’, hvor fremkomsten af det
materielle iværksættes gennem en række af iscenesatte begivenheder.
Også Brandt & Eriksen (2010) omtaler codesign som begivenheder og som en
begivenhedsdrevet tilgang, idet udfaldet af en begivenhed bliver udgangspunktet
for opstarten af en ny begivenhed. Med inspiration i Sneath, Holbraad &
Pedersens (2009) begreb ”technologies of the imagination” forstår Halse (2013)
designbegivenheder som særlige forestillingsteknologier af ”lived moments of
becoming”. De tilblivelsesøjeblikke, der opstår gennem fx scenariespil og 1:1
prototyping af fx affaldssituationer, giver mulighed for på avanceret og konkret
måde at udtrykke mulige fremtider i et her og nu. Samtidig understreger Halse, at
designbegivenheden åbner op for, at de involverede mennesker kan udtrykke
fremtidsforslag, der tager hensyn til og vedrører deres eget liv. Respekten for
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deltagerne og interessen for at lade alle komme til orde forfølges også i Jönssons
(2014) tilgang til designbegivenheden. Jönsson bevæger her designfeltet ved at
se på non-humane deltageres kraft til at påvirke og samskabe i det felt, de er en
del af, hvormed designbegivenheden hos Jönsson forstås som en nonantropocentrisk tilgang.
Sammenhængen mellem codesign og performance forfines til stadighed med nye
teoretiske nuancer ligesom de performance og dramaturgisk orienterede
designmetoder udvikler sig. I 1999 satte Binder scenen med ’Improvised Video
Scenarios’, som var en tilgang som Ylirisku & Buur fulgte op i 2007 med deres
udgivelse af Designing with video. Brandt & Grunnet (2000) arbejdede med
drama og props, mens Buur & Friis (2015) inddrog objektteateret i en codesignpraksis. Buchenau & Suri (2000) foreslår det, de kalder ’experience prototyping’,
hvor der bl.a. eksperimenteres med bodystorming. Også Knutz et al. (2014)
benytter en tilgang, der minder om bodystorming i deres designaktivisme.
Scenariespil (Halse et al. 2010) og designspil (Brandt 2006) anvendes i et utal af
variationer som performative metoder til at invitere til codesigns varige
Stanislavskij-inspirerede ’magic if’ spørgsmål: hvad nu hvis det kunne være
anderledes (se fx Halse 2013).
Fælles for disse performative tilgange er, at de anvendes som en måde at knytte
materialitet med forestillinger om mulige fremtider sammen i prototypiske
designforslag. Scenariespillet, bodystormingen og dramaet er som sådan
evokative kropslige og sanselige prototyping-metoder til forslagsstillelse,
afsøgning og granskning. Tilsvarende undersøges og udfoldes festivalen som
prototype i denne afhandling.
Afgrænsning
Med en koblingen af festival og geopark ville det også have været muligt at
placere afhandlingen inden for rammerne af fx ’event management’ (se fx Getz
2005, 2012, Getz & Page 2016, Goldblatt 2002; Richards & Palmer 2010),
’geoturisme’ (se fx Farsani et al. 2012, Newsome & Dowling 2010),
geoparkforskning (se fx Besomes et al. 2014) eller ’oplevelsesøkonomi’ (se fx
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Gilmore & Pine 1999, 2007), naturforvaltning- og planlægning (se fx Kristensen
et al. 2015) eller humangeografi (se fx Buciek 2010, 2012), hvilket jeg her
afgrænser mig fra. Men i løbet af forskningsprocessen har jeg besøgt
ovenstående videnskabelige retninger. Nogen gange for at lade mig inspirere.
Andre gange for at søge svar på spørgsmål. Men som processen udviklede sig,
blev fx humangeografi, oplevelsesøkonomi og geoturisme mindre
betydningsfulde og forskningsprocessen bevægede sig i andre retninger. Man vil
dog stadig finde elementer fra de ovennævnte forskningstilgange. Nogle i større
grad, mens andre forekommer som næsten usynlige spor.
Der er nu givet en beskrivelse af afhandlingens problemfelt, hvor vi hørte om
Odsherred Kommunes topstyrede konstruktionsstrategi for Geopark Odsherred,
der var baseret på en generel udelukkelse af borgerne, der til gengæld blev
forventet at være interesserede modtagere af den information, der blev leveret
om projektet. Dette blev fulgt op af en refleksion over rationaler og barrierer for
borgerinddragelse, perspektiveret i forhold til borgerinddragelse i Odsherred
Kommune. Ligeledes blev vi præsenteret for hypoteser og forskningsspørgsmål,
og der blev redegjort for afhandlingens videnskabelige bidrag. I det følgende
kapitel beskrives afhandlingens organisatoriske forankring og empiriske felt,
herunder hvad der definerer en UNESCO Global Geopark.
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Billede 4 – Workshop på Skamlebæk Radiostation, hvor lokalerne fordeles mellem deltagerne. Foto:
Paya Hauch Fenger.
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2 Afhandlingens
organisatoriske
forankring og
empiriske felt
Formålet med dette kapitel er at give en introduktion til den kontekst,
afhandlingens eksperiment er placeret i. Indledningsvis beskrives den
forskningsmæssige tilknytning, hvormed codesign, som det praktiseres i det
forskningscommunity, jeg er en del af, behandles nærmere. Dernæst redegøres
der for den organisatoriske forankring, hvilket leder videre til en definition af
geoparkkonceptet og en kort beskrivelse af UNESCOs
borgerinddragelseskriterier, der skal være opfyldt for at få status som global
geopark. Dernæst gives der en beskrivelse af Odsherred Kommunes bevæggrund
for at etablere en geopark. Hermed bringes vi tilbage til det tidspunkt, hvor ideen
om Geopark Odsherred opstod, og får et indblik i de økonomiske og politiske
udfordringer, der prægede perioden. Endeligt diskuteres min egen position som
erhvervs-ph.d. i en organisation, hvor jeg i mange år havde været ansat som
konsulent og i forhold til, hvordan jeg som forsker og som menneske forholdt
mig til de involverede borgere.
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Ph.d. projektets forankring i Odsherred Kommune og CODE
CODE og codesign
Afhandlingen er forskningsmæssigt tilknyttet Det Kongelige Danske
Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, designskolen
(KADK), Institut for Visuelt Design, Center for Codesign Research (CODE).
Hovedvejleder for afhandlingen var fra 1. marts 2013 til 1. marts 2016 lektor
Troels Degn Johansson fra institut for produktdesign på KADK, mens lektor
Joachim Halse fra samme sted var bi-vejleder. Fra 1. marts 2016 til
afhandlingens afslutning var lektor Joachim Halse hovedvejleder.
Codesign er i den måde det praktiseres på i CODE, en metodologisk tilgang, der
udspringer af Participatory Design-traditionen (PD) i Skandinavien, mens den
videnskabsteoretisk er inspireret af bl.a. STS (Science and Technology Studies)
(se fx Binder et al. 2011) og ANT (Aktør Netværksteori) (se fx Binder et al.
2015).
I CODE arbejder vi gennem den skabende designforskning med at opbygge og
udforske codesign-praksisser med henblik på at involvere marginaliserede
interessenter i beslutningsprocesser, der vedrører dem selv med afsæt i værktøjer
og teknikker til at fremme en demokratisk dialog. Fokus er centreret om
sociomaterielle praksisser, der åbner op for human såvel som non-human
deltagelse i det, som Binder og kollegaer (2015) kalder for demokratiske
designeksperimenter.
I CODE defineres codesign således:
“Codesign is a critical investigation of new possibilities, where diverse partners
are actively involved in material dialogues about what constitutes attractive
futures from different points of view. Codesign is transdisciplinary in addressing
complex problems where no single discipline can be said to hold the answer.”
(https://codesignklyngen.files.wordpress.com/2014/01/ma-in-codesign-v6.pdf,
min understregning)
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Centralt for codesign er, at det bygger på to grundværdier, der guider den måde,
codesign-processerne opsættes på. Ifølge Binder et al. (2011) kan den første
værdi beskrives som ideen om, at demokrati er en værdi, der skal føre til
deltagerinvolvering, mens den anden er knyttet til den måde, deltagerne
involveres på. Ifølge Binder og kollegaer er det ikke nok, at deltagernes formelle
kompetencer sættes i spil. Derimod bør den kropslige stiltiende viden også indgå
som en vigtig del af codesignprocessen. Typisk udspiller codesignprocessen sig
som workshops, hvori der eksperimenteres med designspil, scenarier, modeller
(Eriksen 2009) konceptsketches, historier, rollespil og story boards (Lockwood
2010) og ikke mindst udviklingen af prototyper som designforslag til mulige
fremtider (Lenskjold et al. 2015). Codesign foregår således både gennem ord,
handling og afprøvning (Brandt et al. 2013) og kan dermed forstås som en
materiel og diskursiv dialog, hvor relevante interessenter inviteres med i en (ofte
kontroversfuld) konstituerende forhandling om mulige prototypiske fremtider i et
samspil af fantasi, kreativitet, følelser, kropslig viden, erfaring, individuelle
dagsordner, intellektuelle og praktiske færdigheder og gøren forankret i et
overordnet og gennemtrængende værdisæt.
Codesignprocessen har inden for det sidste årti undergået en forandring. Hvor
processen tidligere fandt sted i lukkede laboratorielignende rum, med henblik på
skabe et læringsrum hvor uvedkommende forstyrrelser var minimeret (se fx
Binder et al. 2011), eksperimenteres der i dag med at placere
workshopsituationen så tæt på hverdagssituationen som muligt i et 1:1 format (se
fx Halse et al. 2010, Halse 2010), hvilket der også gøres i denne afhandling.
Dette workshopformat går bl.a. under navnene living labs og design in the wild
(se fx Binder et al. 2009, Ehn et al. 2014 og Brandt et al. (red.) 2012). Årsagen
til, at man ønsker at arbejde in situ, er med Halses ord:
”[T]o establish and explore a credible and meaningful practice around a
particular issue and an idea for its resolution in the environment of and by the
people it addresses, before the idea is fully developed. Given the availability of
alternative resources (for example, new technologies, processes, or
organizations), this kind of design experiment works through a playful mode of
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trying out how everyday life might play out differently in light of this, and in a
way that seeks to be meaningful to the involved participants.” (Halse 2013; 182)
Konteksten ses således ikke længere som forstyrrende, men indgår som en
central del af codesignprocessen, idet man netop gennem designprocessen søger
at skabe forandring på det sted og i den kontekst og med de deltagere, der er en
del af workshoppen. Et interessant eksempel på en sådan tilgang beskrives i
Halse og kollegaers bog ’Rehearsing the Future’ fra 2010, som jeg i særlig grad
er inspireret af og bygger videre på i denne afhandling. Halse et al. viser,
hvordan de med deres model DAIM (Design Anthropology Innovation Model)
arbejder mere politisk igennem deres skabende forskning med henblik på at
ændre på affaldshåndteringspraksisser i en forstad til København. Halse et al.’s.
forskning foregår således in situ, i en kontekst hvor man i fællesskab med mange
og meget forskellige interessenter prototyper sig frem til bedre affaldsløsninger
(Halse et al. 2010).
Ifølge Lenskjold et al. (2015) kan man karakterisere denne type intervention som
minor design activism6, idet den foregår inden for rammerne af en hegemonisk
struktur. ’The minor’7 skal her forstås som en codesign-taktik til at udforske,
eksperimentere og udfordre de hegemoniske strukturer inden for rammerne af
selvsamme socio-politiske og materielle forhold, som det forsøger at ændre.
Noget tilsvarende ses i denne afhandling, der også foregår inden for rammerne af
en offentlig institution, hvis strukturer, den gennem designeksperimentet søger at
udfordre og forandre. Samtidig læner min tilgang sig også op ad
designaktivismens forehavende om at skabe forandring (se fx Markussen 2011)
bl.a. gennem intentionen om at ændre borgernes position fra at være et
konsumerende publikum til at blive aktive kulturproducenter.

I kapitel 4 behandles ’minor design activism’ nærmere.
7 Fremadrettet beholdes det engelske ord minor (i kursiv), da det vanskeligt lader sig oversætte
direkte til dansk.
6
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Codesignprocessen har dermed bevæget sig ud i eller snarere ind i samfundet og
benyttes som en forstyrrelse deraf med henblik på at udforske mulige fremtider,
samtidig med at der skabes forandring. Dermed handler codesign i dag også om
at eksperimentere med og identificere, hvad der skal til for at borgere og andre
interessenter involverer sig og søger indflydelse på, hvordan myndigheden over
egen livsdeltagelse kan foregå. Her kan festivalen være en kreativ og
forslagsstillende tilgang til at gentænke deltagelse.
Tilknytningen til Odsherred Kommune og Geopark Odsherred
Værtsorganisationen for denne ph.d.-afhandling var Odsherred Kommune; en
landdistriktskommune på Nordvestsjælland. Virksomhedsvejleder var Thure
Jørgensen, Cand. Mag. i dansk, Byrådssekretariatschef (og daværende
sekretariatschef for Geopark Odsherred). Fra 2010 var jeg ansat i Odsherred
Kommune som chefkonsulent med fokus på innovation, borgerinddragelse og
udvikling af lokalsamfund.
Jeg overgik til stillingen som
erhvervs-ph.d.-studerende i
marts 2013.
Organisatorisk var
afhandlingen forankret i
geoparksekretariatet, der siden
2007 havde arbejdet på at få
anerkendt Odsherred
Kommune som UNESCO
Global Geopark Odsherred.
Dette lykkedes den 22.
Model 1: Organisationsdiagram for Geopark
september 20148. Som model 1 Odsherred anno 2014.

8 http://geoparkodsherred.dk/content/odsherred-optaget-som-geopark
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illustrerer, er verdens geoparker organiseret gennem UNESCO Global Geoparks
Networks. Under denne paraply eksisterer der regionale geoparkorganisationer,
fx European Geoparks Network og Asia-Pacific Geoparks Network (APGN). For
at få status som UNESCO global geopark er der en lang række af bl.a.
organisatoriske, geologiske og uddannelsesmæssige krav, der skal være opfyldt,
ligesom det er en forudsætning, at borgerne i den pågældende geopark er
involveret.
Det empiriske felt

Ill. 3: Kort over
Danmark, med
angivelse af Geopark
Odsherred.
Kilde:
geoparkodsherred.dk
Ill.2: Geologiske interesseområder i Geopark Odsherred. Kilde:
geoparkodsherred.dk
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UNESCO Global Geopark
En geopark9 defineres som et administrativt område med en geologisk arv af
international interesse, som med udgangspunkt i geologien skal skabe
bæredygtig økonomisk og kulturel udvikling inden for et afgrænset område
gennem udvikling af geoturisme (McKeever et.al. 2010). Konceptet ’geopark’
blev dannet i begyndelsen af 00’erne af en række lande i Sydeuropa. Her havde
man igennem mange år oplevet en øget urbanisering, der medførte affolkning og
økonomisk afmatning i yderområderne, arbejdsløshed og en stadigt stigende
aldrende befolkning. Dette fik en gruppe af geologer fra fire europæiske lande til
at se på, hvordan man med udgangspunkt i den geologiske arv kunne være med
til at løse disse udfordringer. I 2004 gik en række af europæiske og kinesiske
geoparker sammen med UNESCO og dannede Global Geoparks Network
(GGN). Internationalt eksisterer der i skrivende stund 127 Globale UNESCO
geoparker fordelt på 35 lande10, hvis overordnede formål er at skabe bæredygtig
udvikling (McKeever et.al. 2010).
Borgerinddragelse i UNESCO Global Geoparks
For at blive certificeret som UNESCO Global Geopark er det et krav fra
UNESCOs11 side, at de mennesker, der bebor et geoparkområde, skal være en
central del af selve geoparken. Som det udtrykkes i følgende citat, er det
sammenhængen mellem menneske og natur, der udgør den centrale del af en
geopark: ”Geoparks are fundamentally about people and about exploring and
celebrating the links between our communities and the Earth. ” 12 For at blive

9 UNESCO Global Geoparks som koncept udvikler sig kontinuerligt. De geoparkdefinitioner,
kommunale strategipapirer etc., jeg henviser til i denne afhandling, er primært fra det tidspunkt, hvor
jeg udførte litteraturstudier, dvs. fra 2013-2015.
10 http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-globalgeoparks/
11 http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-globalgeoparks/
12 http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/globalgeoparks/geopark-and/culture/
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certificeret geopark er det således ikke nok at have fokus på geologien alene,
hvilket fremgår af følgende citat:
”Even if an area has outstanding, world-famous geological heritage of
outstanding universal value it cannot be a Global Geopark unless the area also
has a plan for the sustainable development of the people who live there.(…)
Unless a Global Geopark has the support of local people it will not succeed”. 13
Direkte involvering af lokalbefolkningen er således central for at opnå og bevare
status som geopark. Internationale eksempler viser, at inddragelsen ofte er
baseret på et ønske om at involvere borgerne med henblik på at bevare den
geologiske arv (83 %) mens det for 80 % handler om at skabe økonomisk
udvikling (80 %) (Eeligoloff et al. 2014) Men også et normativt rationale
benyttes i tilgangen. Dette ses fx i Qeshm Geopark i Iran, hvor man ønsker at
skabe empowerment hos kvinderne. Dette gør de ved at give kvinderne mulighed
for at tjene penge på deres traditionelle håndværk, hvilket samtidig giver
kvinderne en mere aktiv rolle i samfundet (Amrikazemi et al. 2014). I The
English Riviera Global Geopark har man et bred inddragelsesstrategi, idet man
ud fra en kreativ tilgang, inddrager lokalbefolkningen med det formål at skabe
viden, tilhørsforhold, netværk samt øge den sociale kapital (Eeligoloff et al.
2014). I geoparken Terra Vitae i Tyskland har man en mere snæver tilgang til
inddragelse. Her uddannes enkelte lokale borgere som geoguider, mens resten af
lokalbefolkningen forventes at være brugere af parken (interview med lederen
ved besøg i Terra Vitae Geopark, 2013).
Etablering af Geopark Odsherred
Geopark Odsherred blev anerkendt som UNESCO Geopark i 2014 bl.a. pga. af
områdets særlige geologi. Ud fra en naturvidenskabelig didaktik er

13

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/globalgeoparks/geopark-and/sustainable-development/

47

Odsherredbuerne særlige, idet de udgør en nøglelokalitet i forhold til at forstå,
hvordan landskabet blev skabt under den sidste istid (Jakobsen et al. 2015). På
Illustration 2 ses de steder i Odsherred, der er udpeget som geologiske
interesseområder. Men beslutningen om at ansøge blev truffet langt tidligere.
Ideen om geoparken blev fostret næsten ti år tidligere af en embedsmand i
kommunens planafdeling. Men for at forstå, hvordan Geopark Odsherred
udviklede sig fra at være en idé hos en enkelt medarbejder til at blive et
kommunalt fyrtårnsprojekt, gives i det følgende et kort tilbageblik på den tid,
Geopark Odsherred opstod i.
Kommunalreformen pr 1. januar 2007 betød, at tidligere Trundholm Kommune,
Dragsholm Kommune og Nykøbing-Rørvig Kommune blev sammenlagt til én
kommune; Odsherred Kommune. Kommunen bestod nu af 32.000 indbyggere,
26.000 sommerhuse og et areal på 355 km2. Der opstod derfor et behov for at
samle de tre kommuner i en fælles identitet. Endvidere strammede økonomien til
med finanskrisen. Kommunen var sat under økonomisk administration af staten,
alle steder skulle der effektiviseres, hvilket resulterede i massive nedskæringer
og fyringer, og samtidig kæmpede kommunerne i landet om at tiltrække
erhvervsliv, turister og potentielle bosættere. Derfor stod kommunen med et
behov for at skabe sammenhængskraft og udvikling, hvilket også fremgår af
følgende interviewcitat med en centralt placeret leder:
Leif:
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”Jeg så lidt (…) geoparken som et samlende strategisk
udviklingsprojekt i kommunen. Om det så hed geopark eller hed
et eller andet, det var sådan lidt mindre vigtigt for mig. Men
egnen havde brug for noget, de kunne være stolte af. (…) Alle
mennesker har brug for håb og fremsynethed og noget, de tror på
kan virke. Hvis du så har en meget stedbunden kultur, og det har
du faktisk. De der mennesker er meget stedbundne. (…) Mange
odsinge er virkelig virkeligt stolte, selv om der ikke er så meget
at være stolt af. Men hvis man så kan finde noget, de kan være
stolte af sammen, så kan man virkelig udvikle egnen (…) Men
det, der er udfordringen, det er jo at få befolkningen til at blive

en del af det der. Men i Odsherred er der nogle stemmer, der
altid er sortseende eller irriterende, eller hvad fanden, de nu er.
Det er der jo i alle kommuner. Men på det tidspunkt, var der ikke
rigtig nogen, der kunne svare dem igen. Der fyldte de meget. De
var pisseirriterende. (…) De brokkede sig altid. Fordi det var
sådan noget med at: ”man havde haft en geopark altid, og nu
skulle det hele være turisme og tivoli”. Det var argumentet.
Fordi, de havde simpelthen ikke forstået en pind af, hvad en
geopark var. Men modstandernes argumenter er tit svære at sige
imod, hvis ikke man står meget fast i skoene, og det gjorde vores
politikere ikke på det tidspunkt, og det kan jeg godt forstå. Det
gjorde administrationen jo heller ikke. Vi vidste heller ikke helt,
hvad det var. (…) ”. (Interview med Leif, 09.03.2015).
Som vi hører i ovenstående citat, var der brug for at skabe et projekt i Odsherred,
der kunne generere håb og samle området som en helhed, hvorfor Leif greb ideen
om Geopark Odsherred, da han så, at dette projekt kunne benyttes som strategisk
løftestang for kommunen. At benytte landskabet som et samlende
identitetsprojekt, er ikke noget nyt fænomen, men blev fx anvendt i USA som led
i en nationsopbyggende strategi (Olwig 1995).
Men som lederen i citatet også påpegede, foregik etableringen af Geopark
Odsherred ikke uden kontroverser. Mange folk var skeptiske, hvilket Leif
tilskrev, at de ikke forstod, hvad en geopark var, mens han i samme åndedrag
tilføjede, at det gjorde han og administrationen heller ikke.
I forslag til planstrategi 200714 formulerede man for første gang i et officielt og
handlingsanvisende dokument de bærende tanker for geoparken. I ’forslag til

14

Planstrategi 2007 blev udfærdiget i 2009, da man af kommunesammenlægningsgrunde ikke havde
været i stand til at skrive den før.
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planstrategi 2007’ fremgik det, at geoparkens formål var at skabe identitet,
bevare landskabet, sætte fokus på naturen, skabe vækst samt øge bosætningen og
turismen. I 2011 blev det første prospekt for Geopark Odsherred15 lanceret og
kom til at udgøre den skriftlige og visuelle konceptualisering af Geopark
Odsherred, der blev benyttet både eksternt såvel som internt i den kommunale
administration i formidlingen af, hvad Geopark Odsherred var. Centralt i denne
fortælling stod Geopark Odsherred som et ’oprindeligt sted’ for byfolk, mens
den for lokalbefolkningen skulle være et samlingssted og løftestangen til at få øje
på områdets ressourcer (Geopark Odsherred. Stedbunden vækst, 2011).
I prospektet udpegede man de første geologiske og kulturhistoriske
kernelokaliteter, der skulle kendetegne Geopark Odsherred, ligesom man
identificerede hvilke stedbundne ressourcer, der skulle være omdrejningspunktet
i Geopark Odsherred; de lokale fødevarer, kulturhistorie og kunst med relation til
Odsherreds landskab. Endvidere arbejdede man aktivt med udformningen af
informationsskilte, der skulle sættes op i landskabet og planlægning af stiforløb,
der skulle sikre at landskabet blev åbnet op for offentligheden.
Ydermere indledte man et samarbejde med KU og forsknings- og
udviklingsprogrammet ’dialogbaseret planlægning’, hvor flere kommuner i
landet deltog, heriblandt Odsherred Kommune. Formålet med deltagelsen i
programmet var fra Odsherred Kommunes side at få adgang til ekspertviden
inden for landskabsforvaltning, mens hovedformålet fra forskernes side var at
”bidrage til udvikling af nye modeller for kulturlandskabets forvaltning og
planlægning i kommunalt regi. ” (Kristensen & Primdahl 2015; 17).
I 2013, hvor jeg påbegyndte min erhvervs-ph.d., arbejdede man i
geoparksekretariatet på at færdiggøre ansøgningen til UNESCO om at blive

15

Geopark Odsherred. Stedbunden vækst.
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certificeret som geopark. Men man stod over for en større udfordring i forhold
til, hvordan borgerne skulle involveres.
Odsherred Kommune måtte derfor på den ene eller anden måde igangsætte
projekter, der kunne engagere lokalbefolkningen i forhold til geoparken. Som vi
hørte i kapitel 1, havde man fra direktionen og geoparksekretariatets side allerede
nogle forestillinger om borgernes position i relation til Geopark Odsherred,
ligesom man håbede, at de blev engageret i geoparkkonceptet ved at blive
informeret om det. Men hvordan man i praksis skulle involvere dem gennem
andre typer af projekter, vidste man ikke. Derfor blev jeg ansat som erhvervsph.d. med det formål at ”arbejde eksperimenterende in situ med at afprøve og
opbygge nye metoder til inddragelse af lokalbefolkningen med henblik på at give
dem en geoparkidentitet” (Erhvervs-ph.d.- ansøgning, 2012). For
geoparksekretariatet var det i udgangspunktet ikke så vigtigt, hvordan jeg gjorde
det; det vigtigste var, at de i ansøgningen til UNESCO kunne redegøre for, at der
blev arbejdet med inddragelse.
Fra de første spæde ideer om en etablering af Geopark Odsherred til
anerkendelsen i 2014 foregik der således en mængde politiske og administrative
procedurer og forhandlinger, der alle skulle føre frem til en UNESCO
anerkendelse af Geopark Odsherred (for en udførlig beskrivelse og tidslinje over
processen se Vejre, Kristensen & Lemkow 2015).
Den personlige forankring i feltet
Min uddannelsesmæssige baggrund har jeg fra Roskilde Universitet, hvor jeg
erhvervede en kandidatgrad i psykologi og internationale udviklingsstudier. Jeg
har været ansat i Odsherred Kommune siden 2006. I de første år arbejdede jeg
som integrationskonsulent, mens jeg fra 2009-2013 var chefkonsulent i
kommunens udviklingsafdeling. Her stod jeg bl.a. for kommunens
innovationsstrategi, lokaldemokratiindsat samt udvikling og ledelse af
forskellige projekter, ligesom jeg også arbejdede med intern
organisationsudvikling. I marts 2013 påbegyndte jeg denne afhandling.
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Med en nyerhvervet position som ph.d. skulle jeg nu udføre forandringsskabende
designforskning inden for en hegemonisk struktur, som jeg selv havde været med
til at (re)producere igennem flere år. Dette gav kontinuerligt anledning til en
refleksion af min egen position – både i forhold til kommunen som organisation,
men også i forhold til borgerne. Jeg havde nu flere positioner, jeg kunne navigere
imellem.
I relation til kommunen var der var ikke på forhånd nogen defineret position som
erhvervs-ph.d. at tage på sig. Mest af alt fordi jeg var den første ph.d.-studerende
i kommunen, men også fordi en del kollegaer, chefer såvel som borgere, ikke
vidste, hvad en ph.d. er. Derfor var det i høj grad op til mig selv at undersøge og
eksperimentere med, hvordan denne position skulle forvaltes, således at jeg ikke
blot reproducerede den position og de strukturer, jeg var så indlejret i.
Jeg arbejdede derfor en del med trickster-positionen (se fx Meijl 2005) i forhold
til det, som jeg kaldte at stille mig på kanten af organisationen. Som trickster
anlægger man multiple og plastiske identiteter med henblik på at være så
fleksibel, at man kan gøre sig til en del af det felt, man undersøger, samtidig med
at man opretholder en distance til det ved at benytte sin position som
udefrakommende. Jeg eksperimenterede med at være en del af den kommunale
virkelighed, ved i begyndelsen at deltage i møder og være en del af det kollegiale
fællesskab. Men samtidig sagde jeg nej til arbejdsopgaver, der ikke var relateret
til min forskning, men havde alligevel svært ved at fralægge mig konsulentrollen
og indtræde i en mere distanceret og kritisk forskerposition.
Men som tiden gik, bragte mit ønske om at skabe en festival, hvor borgerne
skulle være kulturproducenter ved at skabe delbegivenheder, så mange
forstyrrelser med sig ind i organisationen, at jeg ikke længere selv behøvede
tricksterpositionen for at stille mig på kanten af organisationen. Den
organisatoriske modstand, jeg mødte fra bl.a. festivalens styregruppe (se kapitel
4), betød, at jeg mere eller mindre blev stillet på kanten af organisationen. Dette
havde den positive konsekvens, at jeg slap en konsulentiver efter at opfylde et
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effektmål om at skabe geoparkidentitet hos borgerne og i stedet indtog
positionen som skabende designforsker i et open-ended designeksperiment.
I relation til borgerne arbejdede jeg strategisk med plasticiteten i tricksterfiguren.
Når jeg lavede workshops og andet sammen med borgerne, forsøgte jeg at
Billede 5 - Workshop for
kommunale embedsmænd,
kulturinstitutioner og
andre interessenter, hvor
jeg præsenterede ideen
om, at borgerne skulle
inddrages i Geopark
Festivalen som
kulturproducenter.
Direktør for Geopark
Odsherred (stående)
argumenterer her for det
hensigtsmæssige i ideen til
et delvist interesseret
publikum.
Foto: Paya Hauch Fenger.

navigere mellem positionerne som kommunalt ansat, borger eller forsker. At jeg
dermed var svær at kategorisere, blev særligt tydeligt i gruppen omkring
Skamlebæk Radiostation, hvor jeg blev italesat som: ”Paya er jo ikke sådan
rigtig én fra kommunen”, når jeg blev præsenteret for nye medlemmer af
gruppen. Jeg var alting og ingenting på én gang og fik måske derfor lov til at
blive del af deres historier og fællesskab.
I det følgende giver jeg tre eksempler på, hvordan jeg arbejdede med min
position afhængigt af den kontekst, jeg befandt mig i.
Eksempel 1: workshop med chefer og konsulenter
Jeg er iført sort habitjakke, skjorte sorte bukser og høje sorte sko. Håret er sat i
en stram hestehale og jeg har en diskret make-up på. Det er sådan, jeg altid ser
ud, når jeg skal lede en stor proces internt i Odsherred Kommune. Jeg flytter
rundt på borde og stole. Sætter hvidt papir op på endevæggen og lægger kort på
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alle bordene. De første chefer kommer ind af døren. Jeg giver hånd til alle og
siger velkommen. Viser dem til rette og folk sætter sig ned med det samme. Der
er bordkort og alt er planlagt ned til mindste detalje og står beskrevet i min
procesplan. Rummet er nu fyldt op med ca. 40 chefer og konsulenter. Jeg
introducerer, løsner stemningen op, og folk slapper af. Deltagerne er
workshopvante og lader sig lede af mine instruktioner.
Eksempel 2: workshop med Skamlebæk-gruppen
Jeg har ikke besøgt Karen før, men har glædet mig til at se hendes landsted. Det
er her workshoppen med Skamlebækgruppen skal afholdes. Bilen parkeres på
bakken og jeg stiger ud i gummistøvler, jeans og en T-shirt. Under armen har jeg
workshopredskaberne. I indgangen møder jeg én af kunstnerne, som jeg
småsnakker lidt med om mere personlige ting. Mange er allerede kommet og går
rundt i Karens stuer, og ser på malerier. Karen står i køkkenet sammen med
nogle af de andre, hvor de tager i mod den mad, vi alle har med til fællesbordet,
pakker det ud og sætter det på fade. Jeg giver knus til alle, hjælper lidt til, og
nyder ellers den lille stue, der nu forekommer en anelse trang med omkring tyve
gæster. Vi sætter os til bordet. Rødvinen står bag mig, og jeg har fået opgaven
med at skænke op, mens en anden workshopdeltager fylder snapseglassene, mens
maden højrøstet bliver kommenteret og nydt. Jeg joker med folk omkring mig og
får folk til at grine. Stemningen er høj og henover krummer, fade og vinglas,
sætter jeg efter en times tid gang i dagens workshop.
Eksempel 3: Møder med Thure
”God morgen Thure. ” ”God morgen Paya”. ”Nå, hvordan gik jeres tur til
Lolland ned til dine forældre. Var det hyggeligt? ” -”Ja, det gik fint. De er blevet
glade for deres nye hus. ” Og sådan fortsætter vi lidt i endnu, indtil vi får sagt
farvel til vores respektive børn i børnehaven. Vi skilles med et:” vi ses om lidt. ”
En time senere har Thure og jeg møde på rådhuset, om hvordan det går med min
ph.d. Vi taler om det teoretiske, og om et interview jeg har lavet med en borger,
vi begge kender – jeg som ven, og han gennem sin formandspost i
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grundejerforeningen. Thure har netop forladt kontoret, da telefonen ringer. Det
er tillidsrepræsentanten, som er i gang med at forhandle løn for mig. Han har
møde med Thure senere på dagen, og vil lige være sikker på mit udspil over for
Thure, før han går til møde. Jeg går videre til næste møde. Mødet handler om
geoparken. For bordenden sidder Thure, denne gang i rollen som
sekretariatschef – og dermed også som min chef. Da dagen er slut og børnene er
hentet fra skole og daginstitution, hvor jeg endnu engang har sagt hej til Thure,
husker jeg på det aflagte børnetøj, jeg har i bagagerummet, som Thures børn
skal have. Da jeg alligevel skal den vej, kører jeg forbi Thures hus og får
afleveret tøjet til hans hustru. Vi får en hurtig sludder, og så er jeg af sted igen.
Ovenstående er eksempler på, hvordan jeg benyttede min rolle afhængigt af
konteksten og deltagerne. Som codesign-forsker arbejder man med meget
forskellige interessenter, der repræsenterer mange forskellige livverdener. Ud
over at arbejde med materialitet, der kan samle disse verdener på tværs og skabe
rum til at alle får en stemme, forsøgte jeg gennem tricksterfiguren, at være
kulturel genkendelig ved at fremstå som noget deltagerne kunne kende og spejle
sig i. I forhold til workshoppen i kommunalt regi, var det således vigtigt for mig
at fremstå som velforberedt og kompetent på en genkendelige måde. I
workshoppene med borgerne, forsøgte jeg ofte at underspille min rolle som
kommunalt ansat og optrådte i højere grad som afslappet og uformel, med
henblik på at fremstå som en slags ven. Dette affødte en uhøjtidelig og tryg
stemning, hvor alle havde lyst til at deltage og engagere sig.
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Billede 6 - Når der blev afholdt workshops i borgernes egne hjem, indtog jeg en
tricksterposition, hvor jeg var lokal, kommunalt ansat, forsker og ven – alting og
ingenting på én gang. Foto: Paya Hauch Fenger.

Men ofte var min grundrolle i mødet med borgeren at fremstå som lokal. At være
lokal gav en særlig legitimitet i forhold til at udtale sig om området. I andre
tilfælde benyttede jeg rollen som opvokset på landet og gift med ’Karsten, der
arbejdede på landboforeningen’, hvilket gav en landdistriktsautenticitet. Når jeg
eksplicit benyttede rollen som erhvervs-ph.d. studerende, var det nogen gange
for at gøre det legitimt for mig at have et videokamera og en lydoptager ved
hånden. Samtidig blev der fra nogen borgeres side lagt vægt på, at jeg var
indskrevet ved Kunstakademiets Designskole i København. Dette legitimerede
og forklarede, hvorfor vi eksperimenterede, lavede scenariespil og arbejdede
open ended. Eksempel 3 viser nødvendigheden af at kunne navigere mellem en
variation af roller, afhængigt af den pågældende kontekst. Den flertydige relation
til Thure var unik, men illustrerer den virtuositet det kræver i rollenavigationen
at arbejde, forske og bo i det område, man studerer. I kapitel 3 kommer jeg
yderligere ind på, hvad min lokale forankring betød, i forhold til de
forskningsetiske overvejelser og valg jeg foretog.
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Afslutning
Der er nu givet en beskrivelse af den politiske, økonomiske og geografiske
kontekst for denne afhandling. Dernæst blev geopark som empirisk felt
beskrevet. Her blev det tydeligt, at en geopark ikke blot handler om geologien,
men at borgerne har en afgørende rolle. Herfra blev Odsherred Kommunes
bevæggrunde for at etablere en geopark beskrevet. Der blev redegjort for, at
etableringen af geoparken blev iværksat som et forsøg på at skabe udvikling og
sammenhængskraft internt i kommunen, ligesom man håbede, at den kunne
benyttes som løftestang til at tiltrække turister, erhvervsliv og nye borgere.
Kapitlet sluttede med en refleksion over min egen position som skabende
designforsker i en kontekst, jeg havde været en del af i mange år.
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Billede 7 – Scenariespil blev afprøvet som en måde at udvikle delbegivenheder til Geopark Festivalen.
Foto: Paya Hauch Fenger.
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3 Forskningstilgang
I dette kapitel redegøres der for afhandlingens forskningsmæssige tilgang.
Indledningsvis beskrives den videnskabsteoretiske tilgang, hvorefter der ses på
den skabende designforskning, som er det metodologiske udgangspunkt for
afhandlingen. Dernæst beskrives forskningsprocessen, hvilket fører videre til en
refleksion over de forskningsetiske overvejelser og valg jeg foretog i forbindelse
med indsamling og anvendelse af empirien. Herefter redegøres der i kapitlet for
begreberne festival og prototype med henblik på at skabe en indledende
forståelse for festivalen som prototype på Geopark Odsherred. Kapitlet slutter
med en kort beskrivelse af den praxiografiske analyse, hvori der også reflekteres
over, hvordan jeg som forsker er en del af det genstandsfelt, jeg skaber viden
omkring.
Videnskabsteoretisk tilgang
I det følgende redegøres for afhandlingens videnskabsteoretiske grundlag, der
baserer sig på det ontologiske turn i STS, som det er beskrevet af Annemarie Mol
i hendes værk The Body Multiple fra 2002. Mols tanker kan forstås som en
forening af både videnskabsteori og metodologi, da hun i bogen udvikler sin
filosofi gennem en analyse af empiri, hvorigennem hun udvikler sin teori om
multiple værensformer. Mols begreber udgør ikke alene det videnskabsteoretiske
grundlag for denne afhandling, men jeg benytter også hendes analysemetode –
den praxiografiske analyse – som tilgang til analysen af mit designeksperiment.
Mere om dette senere.
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Grundargumentet i the ontological turn of STS16 er, at væren ikke på forhånd er
givet, men at væren skabes gennem praksis, hvilket betyder, at der ikke er en
virkelighed derude, der kan blotlægges. I stedet må man gennem en analyse
undersøge, hvordan væren (materialitet/objekter/fænomener) enactes17 (herefter:
at gøre/gøren) gennem performative handlinger, som der påpeges i følgende citat
med Mol:
”Like (human) subjects, (natural) objects are framed as parts of events that
occur and plays that are staged. If an object is real this is because it is part of a
practice. It is a reality enacted. ” (Mol 2002; 44)
Objekter og fænomener er således ikke bare i sig selv og har én identitet, men
skal til stadighed gøres, hvorved dets identitet ændres over tid. Men, siger Mol og her kommer hendes hovedpointe, der adskiller det ontologiske turn væsentligt
fra den ’almindelige’ tilgang til STS – fordi objektets væren skabes gennem
mange forskellige praksisser, vil der som regel eksistere multiple værensformer
af objektet. Denne grundantagelse baserer Mol på sin empiriske forskning i
åreforkalkning på et hollandsk universitetshospital. Her kunne hun konstatere,
hvordan åreforkalkning blev gjort forskelligt på forskellige steder på hospitalet,
hvilket får hende til at konkludere, at: ’the body and its diseases are more than
one, but this does not mean that they are fragmented into being many’ (Mol
2002; viii).
Fx er åreforkalkning i folderen i venteværelset defineret som en nedbrydning af
blodårerne, mens åreforkalkning i lægens konsultation er smerter ved gang. Hos

16 Tankerne fra The turn to ontology in STS (science and tecnological studies) ses i dag anvendt
inden for poststrukturalisme, kultur studier, human geografi, dele af feminismen, antropologi og postkolonialisme (Law & Lien 2012; 364).
17 Anne Marie Mol benytter ordet enacte og enactment, men siger samtidig at hun lige såvel kunne
have brugt termen at performe/performancen eller at konstruere/konstruktion. I denne afhandling
benyttes det danske ord at gøre, hvor gøre er konnoteret til handling, beslutning, viljesakt og
indvirkning.
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radiologen er åreforkalkning lysændringer på røntgenoptagelser af blodårer i
benet osv. Hver specialist gør således deres version af åreforkalkning gennem
deres specifikke interaktion med udstyr, undersøgelser, indretning af lokaler,
bevægelser og journalisering. Men på trods af at åreforkalkningens mange
værensformer er opstået gennem forskellige måder at gøre den på, mener Mol
ikke, at der er tale om en fragmentering af åreforkalkning. Gennem forskellige
taktikker og teknikker etableres der en sammenhæng mellem de multiple
værensformer, fx gennem patientsamtaler, journaler og lægekonferencer, hvor de
forskellige værensformer bliver transporteret på tværs af de forskellige måder at
gøre åreforkalkning på. I følge Mol er en sygdom som åreforkalkning, dermed
mere end én værensform, men mindre end mange. Pointen er, at i stedet for at
spørge ind til, hvad et objekt er, undersøges det, hvordan objektet gøres gennem
praksis (performance). Som Mol siger:
“[T]here are not just many ways of knowing ‘an object’, but rather many ways of
practising it. Each way of practising stages – performs, does, enacts – a different
version of ‘the’ object. Hence, it is not ‘an object’, but more than one. An object
multiple. ” (Mol 2014, ingen sidehenvisning).
Praksis er knyttet til den viden, der skabes omkring det enkelte ’objekt’, og som
udgør dets værensfom(er). Viden relaterer sig således ikke direkte til en entitet,
der med en epistemologisk tilgang kan afdækkes, men skal mere forstås som
noget, der manipuleres frem gennem praksis, altså hvordan noget gøres. Mols
ontologiske turn skal således forstås som en bevægelse væk fra ideen om
subjektet, der ved noget, og objektet der vides noget om. I stedet argumenterer
Mol for, at subjekt og objekt indgår i en samskabende proces, hvor realiteten
gøres gennem praksis.
Mol peger på, at det umiddelbart kan være svært at se, hvornår noget ændrer sig
fra at være et til at blive noget andet, da de forskellige værensformer lægger sig
side om side igennem de distribuerende praksisser eller koordineres til at fremstå
som en tilsyneladende singularitet og som sådan fremstår som ét objekt. Ikke alle
værensformer har i denne proces lige stor gennemslagskraft. Nogle
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værensformer er små, mens andre er store, hvilket afhænger af den
opmærksomhed, de får. Samtidig skal hver enkelt værensform til stadighed gøres
og forhandles, hvorfor den også kan miste styrke undervejs. Hvis den ikke
længere indgår i en socio-materielle sammenhæng, hvor den gøres og forhandles,
ophører dens væren. Hvorvidt der er nogen typer af opmærksomheder, der har
større magt til at gøre en værensform, berører Mol kun kort ved at pege på, at
visse former for åreforkalkning er mere omfangsrige end andre, fx pga. større
forskningsbevillinger, ligesom anciennitet hos lægerne har en betydning.
I Mols praxiografiske analyse af åreforkalkning er der udelukkende en ambition
om at vise, hvordan multiple åreforkalkninger gøres. Annemarie Mol stiller
aldrig et epistemologisk hvorfor, da hun tager afstand fra ideen om muligheden
for at analysere sig frem til ’sand viden’. I stedet ser hun som sagt på, hvordan
’objects are handled in practice’, som hun siger: ontology is not given in the
order of things, but that, instead, ontologies are brought into being, sustained, or
allowed to wither away in common, day-to-day, sociomaterial practices.”(Mol
2002; 6).
Koskinen og kollegaer (2011) påpeger, at “the trouble with studying a
phenomenon in the real world is that usually many things shape it”, hvorfor
nogle designforskere vælger at eksperimentere i laboratoriet med henblik på at
reducere kompleksiteten. Formålet i laboratoriet er netop at eliminere påvirkning
fra det omgivende samfund og udelukkende se på de variabler, der vurderes som
relevante for det pågældende studie. Mol er selv bevidst om, hvordan hun
reducerer kompleksiteten i sit studie. Fx vælger hun fuldstændigt at se bort fra
køn, selv om hun i sine etnografiske observationer bliver opmærksom på
omfattende kønsforskelle, der også influerer den performative gøren af de
realiteter, hun undersøger. Årsagen til dette fravalg forklares ved, at
kønsforskelle også er (en) værensform(er), der gøres ligesom alle andre
værensformer, og det ikke er dén værensform, hun studerer i hospitalet. Desuden
begrunder hun fravalget med, at det er ”a too overwhelming complexity of the
topic. In the hospital sex difference comes in even more variants than
atherosclerosis, for it is almost everywhere. Jobs, working styles, professional
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roles, storage techniques, color schemes, bench heights, epidemiological tables,
research questions, appointment hours, and so on: they all interfere with the
reality of what it is to be a man or woman.” (Mol 2002; 144)
Og samtidig insisterer hun på, at netop fordi en værensform er multipel, er den
politisk (se fx Mol 2002; 7), men hvor det politiske i Mols perspektiv fokuserer
på et hvad i stedet for et hvorfor. Som jeg læser Mols tekst, mener jeg, at det
politiske også ligger i det, hun kun berører perifert. Fx at en værensform får
større indflydelse og længere levetid end en anden værensform, fx qua den
økonomiske opmærksomhed de får tildelt.
Den skabende designforskning
En af pointerne i det ontologiske turn i STS er som sagt, at realitet skabes
gennem performative handlinger, og at deltagelse i videnskabelig praksis derfor
altid allerede er en del af en gøren af den værensform, man undersøger og skaber
viden om. Den skabende designforskning (constructive design research18), som
er den metodologiske tilgang, der anvendes i denne afhandling, baserer meget af
sit tankegods på netop denne antagelse. Men hvor forskere inden for STS typisk
arbejder med at dekonstruere tilblivelsen af værensformer, arbejder den skabede
designforskning med at skabe værensformer gennem forslagsstillende designeksperimenter.
Når Rodgers & Yee (2015) argumenterer for, at vi bør fejre og omfavne
mangfoldigheden i designforskning, er dette også et udtryk for, at
designforskningen stadig er i stor udvikling, hvorfor der er ikke skabt endelige
formuleringer af tilgangens idealer, eller for hvordan man skaber sin
undersøgelse, hvilket også omfatter den skabende designforskning. Koskinen et
al. (2011) forsøger at indkredse dette forskningsfelt med deres bog Design

18 ’Constructive Design Research’ (Koskinen et al. 2011) har jeg i denne afhandling oversat til
skabende designforskning.
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Research Through Practice. Og det er herfra, jeg henter definitionen af den
skabende designforskning:
“Constructive design research, which refers to design research in which
construction – be it product, system, space, or media – takes center place and
becomes the key means in constructing knowledge” (Koskinen et al. 2011; 5)
Inden for den skabende designforskning genereres viden ved, at forskeren skaber
eller bygger noget, fx en prototype. Forskningen er således en integreret del af
designarbejdet, hvilket betyder, at det er igennem selve skabelsen ’af noget’, at
der genereres viden. Det er således ikke produktet i sig selv, der er interessant,
men den viden, man opnår ved at udforske designprocessen (Stappers et al.
2015). Denne type forskning adskiller sig derfor fra den typiske forskning, ved at
den i ’byggeprocessen’ tillader og opmuntrer til, at den skabende designforsker
intervenerer i verden med henblik på at forandre den fremfor at observere eller
forstå verden.
Den skabende designforskning er således en videnskabelig tilgang, der dækker
over redskaber, metoder, teori og tankesæt, og som trækker på designteori eller
på teorier fra tilstødende videnskaber som samfundsvidenskab og humaniora.
Centralt i den skabende designforskning står kunstudstillinger, det
laboratorieskabte designeksperimentet, mens den sidste kategori, som Koskinen
et al. definerer, omhandler en mere kontekstafhængig tilgang, hvor man gennem
forskellige former for designeksperimenter, codesigner med forskellige
interessenter. Denne tilgang kategoriseres af Koskinen et al. (2011) som fieldtilgangen. Festivalen som designeksperiment kan placeres inden for denne
tilgang, da det udføres med borgere, lokalsamfund og offentlige institutioner in
situ.
Eksperimentet er således ikke indkapslet i et forsøg på at reducere
udefrakommende påvirkninger. Derimod har jeg stræbt efter at lade
designeksperimentet involvere og infiltrere og blive påvirket af den virkelighed,
det er en del af. Den kompleksitet og pluralitet, dette afstedkommer, betyder
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også, at jeg i min tilgang til den skabende designforskning tager afstand fra
tanken om løsning af problemer som en lineær proces. En tilgang der ifølge Law
(2004) udmærker sig i både naturvidenskaben og samfundsvidenskaben, og som
også tidligere prægede design. Diskursen om, at designudfordringer kan løses
med en rationalistisk tilgang, stammer fra det 18. århundrede. Her blev
planlægning lagt i hænderne på datidens eksperter, der gennem en tilsyneladende
identifikation af problemer også kom med løsninger derpå.
En tilgang, der stadig er udbredt, og som vi allerede stiftede bekendtskab med
gennem de indledende interviews med fx lederen Leif (se kapitel 2) og
sekretariatschef for geoparken (se kapitel 1). Begge embedsmænd gav udtryk for,
at Geopark Odsherred for dem kunne designes gennem en klar italesættelse af
geoparkkonceptet og via en retningsanvisende definition af folks positioner i
forhold til geoparkkonceptet. Men som de begge med beklagelse forklarede, var
det alligevel ikke helt så enkelt; hverken borgerne eller de andre interessenter
gjorde, hvad de blev bedt om at gøre. Udfordringen kan her forstås med Rittel &
Webber (1973), der påpeger, at det i en designproces kan være svært at afgøre,
hvor problemets center befinder sig, idet problemet er betinget af, hvorfra man
ser det. Rittel & Webber foreslår derfor, at man bevæger sig væk fra diskursen
om, at løsningsdesign kan skabes ud fra rationalistisk lineær model og i stedet
anerkende, at problem og løsning udvikler sig i en parallel proces. Dette leder
mig frem til en redegørelse for hvordan forskningsprocessen var designet.
Forskningsprocessen
Som nævnt ovenstående arbejdede jeg ud fra en anerkendelse af, at problemet
ændrer sig, afhængigt af hvorfra man ser det. Grundantagelsen for arbejdet med
festivalen som designeksperiment var derfor, at jeg ikke på forhånd kunne vide,
præcis hvilke spørgsmål jeg skulle stille til mit eksperiment, ligesom jeg ikke på
forhånd kunne designe eksperimentet i detaljer. Derimod havde jeg en mere
afsøgende tilgang, hvor både forskningsspørgsmål og eksperimentet lod sig
informere af og flyttede sig i takt med de erkendelser der opstod undervejs.
Forskningsmetoden ligner her den tilgang, der af Krogh et al. (2015) beskrives
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som den ekspansive (Ibid: 46). I denne tilgang anvendes ikke en lineær eller
iterativ tilgang. Derimod søger man kontinuerligt at udvide sin forståelse gennem
afsøgningen af forskellige tilgange og teknikker, der vil bidrage med viden og
erfaring, der kan anvendes i nye områder.
I praksis betød det, at mit perspektiv flyttede sig undervejs, hvilket også
resulterede i, at det indledende program for mit forskningsprojekt driftede (for en
nærmere beskrivelse af drifting se Redström 2011). Hvor jeg fx indledningsvis
stillede spørgsmål til identitet og meningsdannelse, ændrede disse undervejs
karakter og blev fx mere optaget af en udfordring af institutionaliserede
praksisser samt af non-humane
deltageres betydning i de
workshops, jeg iværksatte.
Forskningsprocessen flyttede sig
således undervejs, og spejler Bang
et al.’s (2012; 6) model over den
skabende designforskning.
Modellen viser, hvordan
forskningsprocessen er en
kontinuerlig bevægelse mellem
motivation, hypotese,
Model 2 - Bang et al.’s (2012) model viser
forskningsspørgsmål, evaluering og
relationen mellem motivation, hypotese,
viden, der skaber en form for
forskningsspørgsmål, evaluering, viden og
eksperimentet i den skabende
rammesætning og gendesignforskning. (Model adapteret fra Bang
rammesætning gennem mødet med
et al. 2012; 6)
eksperimentet, der fungerer som den
centrale krumtap for bevægelsen i forskningsprojektet.
Ydermere er designforskningsprocessen i følge Brandt et al. (2011) kendetegnet
ved, at forskeren etablerer en form for vidensregime, med henblik på at
kontekstualisere og rammesætte forskningen. Vidensregimet er i denne forståelse
ækvivalent med det, de kalder for designforskningsprogrammet. Programmet
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består således både af en forslagsstillelse til, hvad der kan ændres inden for en
given kontekst, samt en positionering i forhold til den særlige vidensmæssige
kontekst designprocessen udføres i og taler sig ind i, og fungerer dermed som en
slags ”hypothetical worldview that makes the particular inquiry relevant”
(Brandt et al. 2011; 22).
Hvor forskningsprojekter inden for designforskning ofte har nedskrevet deres
program som et brief (se fx Redström 2011), er selve forskningsansøgningen
(erhvervs-ph.d. ansøgning 2012) til min ph.d., det tætteste der kommer på en
sådan formulering. I den færdige afhandling kan programmet aflæses som en
bagvedliggende ramme, der primært udtrykkes igennem de tre første kapitler.
Her redegøres der for den forskningsmæssige positionering af afhandlingen og
videnskabelige bidrag, og dermed det vidensfelt denne taler sig ind i, hvormed
en ’sporbar genealogi’ (Brandt & Binder 2007) etableres. Derudover beskrives
problemfeltet, motivationen, hypoteserne, forskningsspørgsmålet, samt den
organisatoriske og samfundsmæssige kontekst afhandlingen er funderet i ligesom
jeg, igennem beskrivelsen af min motivation, belyser de intenderede
forandringer, jeg ønskede at opnå gennem eksperimentet.
Lad os se på hvordan forskningsprocessen udfoldede sig i praksis.
Den konkrete proces
Beslutningen om at arbejde med festivalen som eksperiment udsprang dels af en
motivation om at udfordre og ændre på en hegemonisk struktur, der som nævnt i
kapitel 1, bundede i en frustration over kommunens top-downtilgang til
etableringen af Geopark Odsherred. Ligeledes arbejdede jeg ud fra hypotesen
om, at det var gennem borgernes egne handlinger at konstruktionen af Geopark
Odsherred ville finde sted, og at det kunne finde sted gennem en festival (se
kapitel 1). Men beslutningen var også formet af de ønsker som Odsherred
Kommune som opdragsgiver havde til mit forskningsprojekt, hvilket bl.a. kom til
udtryk i et interview med Thure Jørgensen:
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Thure:

Vi står her med en inddragelsesproces, der skal lykkes. Det er
den grundlæggende opgave. Både borgere og foreninger,
virksomheder.

Paya:

Men jeg kan ikke tage 33.000 mennesker!

Thure:

Og landliggerne [sommerhusejerne, red.]!

Paya:

Plus 26.000 landliggere?

Thure:

Hvorfor ikke?

Paya:

Ja, hvorfor egentligt ikke…

Thure:

Ja, hvorfor egentligt ikke?

Paya:

Det ved jeg ikke. Det kan da godt være jeg kan.

Thure:

Det er jo ikke nødvendigt at skulle røre ved hver enkelt af dem.
Det er jo noget med at få sat nogle ting i gang, som rører dem
alle.

(Interview med Thure, marts 2013)
Thures forslag om at skabe en inddragelsesproces for næsten 60.000 mennesker,
inspirerede mig til at tænke codesign i et større format. Hvor jeg som
udgangspunkt havde forestillet mig at arbejde med et enkelt lokalsamfund eller
en mindre gruppe af deltagere, blev jeg her udfordret af virksomhedens ønske
om at skabe en inddragelsesproces for en særdeles stor gruppe mennesker, uden
nødvendigvis at skulle codesigne med alle.
Samtidig var den indledende forskningsproces informeret af de erfaringer og den
viden jeg bl.a. havde om kulturel performance og borgerinddragelse i en
offentlig kontekst, ligesom forskningsprocessen også var formet af den
videnskabelige litteratur jeg afsøgte, samt af den forståelse for konteksten, jeg
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tilegnede mig undervejs. Bl.a. studerede jeg referater fra
geoparkbestyrelsesmøder, strategipapirer, journaler, ansøgninger og
sagsfremstillinger med relation til etablering af Geopark Odsherred, ligesom jeg
også deltog i møder og undersøgte strategipapirer fra European Geopark
Networks, Global Geopark Networks og UNESCO om geoparker og
geoparkprogrammet. Formålet var at læse mig nærmere ind på den kontekst, jeg
skulle foretage eksperimentet i. Som ved en klassisk dokumentanalyse
(Triantafillou 2016) benyttede jeg på den ene side disse dokumenter som et spejl
på den proces, der på daværende tidspunkt havde fundet sted, samtidig med at
jeg også havde en mere diskursanalytisk (inspireret af Foucault, fx 1998) tilgang
i forhold til at vurdere positioneringen af borgerne i forhold til konstruktionen af
Geopark Odsherred.
Endvidere foretog jeg litteraturstudier af globale geoparkers involvering af
borgere, undersøgte geoparkhjemmesiders beskrivelse af deres arbejde med at
involvere borgere og lokalsamfund, besøgte seks geoparker og deltog i tre
internationale geoparkkonferencer, hvor jeg selv bidrog med oplæg. For at
nuancere min forståelse for konteksten, foretog jeg en række indledende
kvalitative forskningsinterviews (Kvale 1994), med henblik på at belyse
forskellige temaer. Det var fx borgernes forhold til landskabet og deres identitet
og tilhørsforhold til det, deres viden om Geopark Odsherred samt interviews der
undersøgte ledere og embedsmænds syn på konstruktionen af Geopark
Odsherred og deres tanker om, hvilken rolle borgerne skulle indtage i forhold til
etableringen af Geopark Odsherred.
I alt blev der foretaget 95 interview og afholdt 31 workshops. Alle workshops
blev videooptaget. Derudover førte jeg logbog, hvor notaterne fungerede som en
beskrivelse af, hvad jeg oplevede i forskellige situationer, andre gange var det
mere teoretiske eller metodologiske refleksioner, der blev nedfældet.
Men den endelige beslutning om at eksperimentere med en festival, var også
betinget af, at Odsherred Kommune kunne acceptere ideen og ville støtte den
økonomisk. En festival passede godt med den overordnede strategi, da alle
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geoparker er forpligtet til at afholde en geoparkuge hvert år (European Geopark
Week)19. Geoparksekretariatet havde endnu ikke gjort sig nogle tanker om,
hvordan en sådan skulle forløbe, men var villig til at lade mig eksperimentere
med festivalen som ramme for borgernes inddragelse i Geopark Odsherred.
Hvordan denne inddragelse skulle foregå, forblev en kontinuerlig ekspansiv
afsøgning.
Et eksempel på hvordan denne ekspansive proces fungerede, er i forhold til
anvendelsen af kort. Tidligt i processen erfarede jeg, hvordan kortlægning kunne
fungere som redskab i en forslagsstillelsesproces, hvorfor kortet derefter blev
anvendt i de fleste workshops. Derudover ønskede jeg at forstå, hvorfor kortet
var så effektfuldt og tilsyneladende havde så stor en betydning for mange
mennesker, hvilket førte til flere interviews om folks relation til kort. Samtidig
begyndte jeg at interessere mig for kommunens anvendelse af kort i
konstruktionen af Geopark Odsherred og kortlægning bl.a. psykogeografi (se fx
Coverley 2012), community mapping (se fx Amsden & VanWynsberghe 2005,
Perkins 2007) og counter mapping (se fx Wood 2010). Erkendelserne herfra
igangsatte ønsket om at afsøge, på hvilke måder kortet yderligere kunne
anvendes, med henblik på at lade borgerne skabe deres egne fremtidsversioner af
Geopark Odsherred.
I første omgang arbejdede jeg med en gruppe borgere på Egebjerghalvøen, der
anvendte kortet i en forslagsstillelsesproces til begivenheder under festivalen.
Men ud over at danne baggrund for forslag, opstod der gennem forslagsstillelsen
et alternativt kort over Geopark Odsherred. Denne erkendelse bidrog til ideen om
at en gruppe kunstnere skulle skabe deres egne kort over Geopark Odsherred,
samt til beslutningen om at gæsterne på Geopark Festivalen også skulle have
mulighed for at konstruere deres eget kort (se kapitel 5).

19

http://www.europeangeoparks.org/?page_id=5331
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Et andet afsøgningspunkt var idéen om at sommerhusejerne i en specifik del af
Odsherred kunne være interessante, hvorfor jeg her foretog en række go-along
(Kusenbach 2003) workshops, der også fungerer som kortlægning. Jeg forlod
relativt hurtigt dette spor, men erfaringen med go-along, blev knyttet til senere
bus og go-alongworkshops, hvor jeg var rundt i landskabet med forskellige
deltagere.
Ligeledes eksperimenterede
jeg med forskellige
workshopformater med et
sanseligt fokus, der som Pink
(2015) foreslår, muliggjorde
at jeg selv benyttede mine
sanser aktivt igennem
forskningsprocessen, men
også at jeg kunne fremme
Billede 8 - En gruppe deltagere blev inviteret med på
situationer, hvor borgerne
en gåtur-workshop, hvor de undervejs fik forskellige
øvelser, der var designet med henblik på at stimulere begyndte at gøre Geopark
deres sanser. Foto: Paya Hauch Fenger.
Odsherred med landskabet,
frem for i landskabet. Brugen
af sanselige metoderedskaber som scenariespil (se billede 7), fotos, busture, flipflop, gåture og madsammenkomster fremkaldte således kropslige og æstetiske
erfaringer fra en fortid og her og nu sansninger, men som samtidig knyttede sig
til codesigns orientering mod gøren af mulige fremtider. Et eksempel på dette,
som vi skal høre mere om i kapitel 6, er brugen af flip-flop, der hos én af
deltagerne fremkaldte en kropslig og æstetisk erfaring knyttet til duften og
berøringen af en blomst, og hvor denne oplevelse blev en del af afsøgningen af
Geopark Odsherred som mulighedsfelt.
Et andet væsentligt afsøgningsfelt var selve designet af rammerne for festivalen,
der udfoldede sig som en vedvarende vekslen mellem spørgsmål, afsøgning,
afprøvning og beslutning. Traditionelt set afholdes festivaler inden for et relativt
lille afgrænset geografisk område, men skulle jeg også gøre det med Geopark
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Festivalen? Eller skulle hele Odsherred anvendes som festivalplads? Skulle jeg
selv og geoparksekretariatet være med til at arrangere alle begivenheder sammen
med borgerne, eller skulle det være borgerne selv? Hvert spørgsmål, hver
afsøgning og hver beslutning fungerede som designgreb i forhold til at gøre
festivalen som værensform. Og jeg var ikke alene i disse beslutninger.
I løbet af forberedelserne til festivalen var især geoparkens sekretariatschef og
direktør interesseret i hvilke arrangementer arrangørerne ville deltage med.
Løbende blev det derfor diskuteret, hvad der var geopark og derfor hvilke
arrangementer, der kunne kategoriseres som værende en del af Geopark
Odsherred.
Var det fx acceptabelt at udstille Albrechtsens malerier, der skildrer livet på
Cuba? Albrechtsen er en lokal og anerkendt kunstner, der i sommerhalvåret bor i
Odsherred og maler landskabsmalerier. Den anden halvdel af året bor han på
Cuba. Var det kun landskabsmotiverne fra Odsherred, der var relevante? Var det
Albrechtsen som lokal kunstner men uden Cuba-motiverne? Eller var det hele
Albrechtsens virke, der var interessant i en geoparksammenhæng. Det blev
ligeledes diskuteret, hvordan man skulle forholde sig til irsk folkemusik ved
delbegivenheden Åbning af vandtårnet og hvad man skulle stille op med
Folkedans i det lokale shoppingcenter.
Det hændte at jeg blev bedt om at ’få arrangørerne på rette vej’, så begivenheder
stemte bedre overens med geoparksekretariatets forestilling om, hvad der var
geopark, og hvordan et arrangement i geoparken skulle se ud. Dette var et
dilemma for mig. På den ene side deltog jeg selv i ovenstående diskussioner og
kunne som ansat af Odsherred Kommune relatere til deres bekymringer. På den
anden side havde jeg brug for at fastholde den eksperimenterende tilgang, og
ville derfor ikke lade geoparksekretariatet definere begivenhederne.
Men i realiteten var jeg ikke altid afvisende overfor kommunens ’censureringer’.
Fx forsøgte jeg at tilrette papirprogrammet, så de enkelte arrangementer blev
mere ’geoparkagtige’. Et eksempel på dette var arrangementet i Lumsås
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sognecafé, hvor folk kunne drikke kaffe og få en snak. Her tilrettede jeg
overskriften, så arrangementet kom til at hedde ’den hyggelige geopark-café’.
Men arrangørerne billigede ikke denne ændring, og arrangement blev genrettet
til at hedde ’Den hyggelige sognecafé. Øvelsen fik mig til at forstå, at det der
tilsyneladende var en lille ændring, reelt set var et udtryk for en magtudøvelse,
hvor jeg tog noget fra nogen, med henblik på at fremme min egen sag. Denne
refleksion resulterede i, at jeg tilbageførte de ændringer, jeg havde foretaget,
således at det var borgernes egne formuleringer, der indgik i papirprogrammet
for festivalen.
Andre gange var jeg mere afvisende over for geoparksekretariatets forslag. Fx
foreslog geoparksekretariatet, at vi skulle betale en københavnsk kunstgruppe for
at udføre en spektakulær performance på Odsherreds vandkanaler. I begyndelsen
var jeg selv optaget af dette arrangement, der ville bidrage til at trække kanalerne
ind i en gøren af Geopark Odsherred. Men som intentionen med eksperimentet
blev tydeligere, bad jeg om, at arrangementet blev aflyst. Det centrale i
designeksperimentet var borgerne og deres samspil med det landskab, de var en
del af. Hvis jeg havde accepteret geoparksekretariatets betaling af en
udefrakommende kunstgruppe, havde jeg deltaget i en reproduktion af
geoparksekretariatets gøren af Geopark Odsherred, hvor borgerne var reduceret
til at være et passivt publikum. Kunstgruppen fra København kom derfor ikke
med.
Ovenstående er der nu givet et billede af hvordan forskningsprojektet blev
designet og udfoldet. I det følgende redegøres der for de forskningsetiske
overvejelser, der ledsagede forskningsprocessen.
Forskningsetiske overvejelser
At være en del af det felt man forsker i, har længe været en grundpræmis i
antropologien og den skabende del af designforskning. Det er en forudsætning,
for at lave denne type forskning, at forskeren lever sig ind i sit felt, deltager i det,
forstår det, men samtidig forholder sig reflekterende og nysgerrigt til det, med
henblik på at skabe ny viden (Hastrup 2010). Feltarbejdets metoder betyder, at
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man som forsker kommer tæt på sine informanter, hvilket fordrer etiske
overvejelser i spørgsmålet om, hvordan man som forsker bedst muligt håndterer
denne rolle. Ifølge Højbjerg (2010) er der derfor inden for den antropologiske
forskning tradition for at være optaget af forskningsetiske dilemmaer. I det
følgende redegøres der for, hvilke forskningsetiske overvejelser jeg gjorde mig
undervejs i processen, og hvordan jeg forsøgte at løse de forskellige dilemmaer,
der viste sig undervejs.
Som udgangspunkt fulgte jeg Kvale (1994), der påpeger, at det er vigtigt at
beskytte sine informanter, bl.a. ved sikre deres ret til et privatliv og på alle måder
strukturere sin forskningsproces således at risikoen for at skade sine informanter
minimeres. Jeg vil argumentere for at disse retningslinjer også er relevante for
den skabende designforskning, hvorfor jeg har bestræbt mig på at tage mest
muligt hensyn til de mennesker, der har været en del af forskningsprojektet.
Samtidig påpeger Kvale (1994) at det i øvrigt er vanskeligt at opstille entydige
regler for, hvordan etiske spørgsmål skal håndteres. Dette kan være forskelligt
forskningstraditionerne imellem, ligesom det, der vurderes som værende et etisk
dilemma, er varierende over tid. Højbjerg (2010) beskriver således, hvordan de
etiske kodekser har ændret sig, og slår fast ”at opfattelsen af etiske
problemstillinger inden for antropologien er foranderlig, og at det i øvrigt er
behæftet med store vanskeligheder at udarbejde et generelt sæt af regler for en
videnskabelig praksis, der er så partikulær i sit udgangspunkt og i sin
anvendelse. ” (Højbjerg 2010; 305).
En årsag til dette er at antropologien og forskning i øvrigt, er indlejret i
institutionelle og politiske kontekster, hvorfor forskningsetik ifølge Hirslund
(2018) betyder, at ”vores analytiske optiker indgår i en bredere begrebsøkonomi
[hvorfor] bestemte antagelser om verden påvirker vores forskning” (Hirslund
2018; 3) eller som Robertson & Wagner udtrykker det:
”While definitions of ethics are expressed in terms of the quest for how to live a
good life and generally illustrated by a number of accompanying questions, the
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answers to these questions depend on the perspectives of those providing the
answers.” (Robertson & Wagner 2013; 66).
Den forskningsmæssige etik der anvendes, vil således altid allerede være formet
af den kontekst, man er en del af.
Dette viser sig også i de forskningsmæssige valg, der udtrykkes i min afhandling,
fx i forhold til den måde jeg har valgt at arbejde med repræsentationen af
borgerne på, hvor jeg arbejdede med at fremskrive en fortælling, der ikke
reproducerede de institutionaliserede praksisser. Derimod ønskede jeg at tilbyde
et alternativt billede, hvor borgerne er aktive, handlekraftige og bidragende. Ved
at stå på skulderne af designretninger som codesign, designaktivisme og
participatory design, - hvor sidstnævnte ifølge Robertson & Wagner (2013) ”has
important political agendas expressed by its close collaboration with identifiable
political movements that are informed and underpinned by ethical discourses
around human rights and a robust civil society. ” (Robertson & Wagner 2013;
65) – var det muligt at vise og samtidig udfordre de institutionaliserede
praksisser, der var med til at reproducere og repræsentere borgerne som
besværlige snarere end bidragende. Hermed blev min forskningsetiske tilgang
præget af det forskningsmæssige tilhørsforhold.
Information til deltagerne
Kvale (1994) foreslår at man som forsker indledningsvis informerer sine
deltagere om, at de deltager i et forskningsprojekt og hvad formålet med
undersøgelsen er. Ved alle workshops, møder og interviews informerede jeg
derfor alle deltagere om, at jeg deltog i mødet som forsker og at de, som
deltagere, indgik i et forskningsprojekt. Derudover blev deltagerne spurgt, om de
var indforstået med, at jeg optog video, lyd og tog billeder, hvortil de gav deres
samtykke. I alle interviewsituationer blev det klargjort over for alle informanter,
at interviewet skulle bruges i et forskningsprojekt, at interviewet sandsynligvis
ville blive transskriberet og at det ville blive anvendt i en analyse. Dernæst blev
informanterne spurgt om, hvorvidt de ønskede anonymisering. Kun én informant
bad om dette. Alle deltagerne har således givet mundtligt informeret samtykke
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(for definition af informeret samtykke se Kvale 1994; 118) til at være en del af
forskningsprojektet.
Håndtering af materialet
I de indledende faser af forskningsprojektet, har jeg således forsøgt at leve op til
god forskningsetisk praksis, ved at informere deltagerne om deres medvirken i et
forskningsprojekt. Men selv om alle informanter gav deres accept til at deltage i
min undersøgelse, var det umuligt at vide præcis, hvordan deres medvirken ville
fremgå i den endelige afhandling. I Kvales (1994) etiske anbefalinger til
forskningsinterviewet understreges således også forskerens ansvar i forhold til at
overveje ”konsekvenser for de interviewede og for den gruppe eller institution,
de repræsenterer” (Kvale 1994; 117). På trods af deltagernes villighed til at
deltage i projektet med navn og position, har jeg derfor foretaget en
forskningsetisk vurdering af mulige konsekvenser for deltagerne ved hvert enkelt
udsagn og deltagelse i cases. Det betyder, at i de empiriske cases, hvor der
fremgår konflikter, spændinger og sensitive oplysninger, er deltagere,
institutioner, tilhørsforhold og andre kendetegn derfor anonymiseret, mens jeg
kun har foretaget en ændring af deltagernes navne, i de tilfælde hvor deres
deltagelse er mindre sensitiv.
Ved ikke sensitive citater og deltagelse, er størstedelen af informanterne ikke
anonymiseret. Geomusikerne og de kunstnere, der deltog i casen ’Kort & Kunst’,
er fx ikke anonymiseret, da de ønskede at stå frem med den kunst og musik, de
skabte til Geopark Festivalen. Andre borgere som fx Bente, Karen og Karsten er
heller ikke anonymiseret, da de, som de udtrykte det, ’blot var glade for at kunne
hjælpe’, og i øvrigt fandt det ’interessant og morsomt at være med’. Ved
tvivlsspørgsmål har jeg indhentet skriftligt informeret samtykke og forelagt
anvendelsen af direkte citater.
I forhold til kommunalt ansatte har jeg også ved hvert citat (og empirisk case)
foretaget en individuel vurdering af behovet for anonymisering. Enkelte
embedsmænds navn er ændret, mens jeg stort set har fastholdt alle
embedsmænds position i ansættelseshierarkiet, idet netop positionen, frem for
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den specifikke person, er betydningsfuld i forhold til vægten af informantens ord.
Ligeledes fandt jeg det vigtigt at beholde navne og position på ledelsen i
Geoparksekretariatet, da deres medvirken er evident for mit forskningsprojekt.
Særligt i forhold til Thure Jørgensen, der som geoparksekretariatschef,
virksomhedsvejleder og min nærmeste chef spillede en fremtrædende rolle i
forhold til konstruktionen af Geopark Odsherred og forskningsprojektet.
Balancen
På trods af en delvis anonymisering af nogle borgere og embedsmænd, har
afhandlingen givet anledning til mange etiske overvejelser i relation til hvor
meget, og hvad jeg ville beskrive af det, der foregik inden for rammerne af
Odsherred Kommune som organisation. Endvidere kan dele af de citater, der er
medtaget i afhandlingen, virke afslørende. Dette har ikke kun medført
forskningsetiske refleksioner i forhold til deltagerne, men har også foranlediget
en bekymring for, hvad en gengivelse ville betyde for min fremtidige relation til
Odsherred Kommune.
En tilsvarende kontinuerlig etisk refleksion pågik i forhold til, hvordan man på
den ene side tilgodeser det at være sponseret af en kommune, og på den anden
side positionerer sig som en designforsker, der ’are taking a stand’ som
Robertson & Simonsen (2013;3) foreslår. Kvale beskriver dette etiske dilemma,
som en risiko for at ”Forskningens uafhængighed kan opsluges ”ovenfra” såvel
som ”nedenfra”, af projektets sponsorer såvel som af dets deltagere. Tilknytning
til en af disse grupper kan få forskeren til at se bort fra visse resultater og lægge
vægt på andre (…) ” (Kvale 1994; 123).
Ovenstående overvejelser viser, hvordan jeg på den ene side gerne ville tilgodese
kommunens forventninger. På den anden side ønskede jeg at arbejde ud fra en
mere aktivistisk tilgang, mens jeg samtidig var bekymret for, hvad det ville
betyde for min jobmæssige situation.
I forskningsprojekter som nærværende, vil dette være et kontinuerligt etisk
dilemma, der ikke er nogen endegyldig løsning på. Jeg forsøgte at løse det på
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forskellig vis. For det første placerede jeg min forskning inden for rammerne af
minor design activism (se kapitel 2), der netop kan ses som en konkret
forslagsstillelse til, hvordan man arbejder konstruktivt med denne etiske
udfordring. Her er pointen, at man forsøger at give taletid og indflydelse til
marginaliserede grupper i samfundet, inden for rammerne af en hegemonisk
struktur.
Derudover har min virksomhedsvejleder i Odsherred Kommune løbende læst de
ting, jeg har skrevet og kommenteret på indhold og form. På et tidspunkt i
processen vurderede han, at der var en ubalance i fremstillingen mellem borgere
og kommune. Dette lyttede jeg til, og arbejdede med at skabe en mere balanceret
repræsentation. I den fortløbende håndtering af ovenstående forskningsmæssige
dilemmaer, forsøgte jeg således både at holde fast i en forskningsmæssige
tilgang, hvor jeg ’tog stilling’, samtidig med at jeg lod virksomheden følge
processen tæt.
Det levede liv i felten
En særlig forskningsetisk udfordring var knyttet til mit levede liv i den kontekst
jeg undersøgte og forandrede. Ofte mødte jeg nogen af deltagerne uden for
forskningsprojektet. Det kunne fx være i børnehaven, på gågaden eller i
svømmehallen. Dette er en kendt problemstilling blandt antropologer, der
forsker i deres hjemegn. Fx udførte Madden (2012) feltarbejde i det område, han
boede i som barn, og beskriver hvor svært det var at ’forblive’ i rollen som
forsker. Dels fordi det var svært at beholde sin forskningsmæssige metaposition i
situationer, der næsten blev ’for hyggelige’ og dermed lignede
dagligdagssituationer, og dels fordi han igennem samtaler blev positioneret som
’en knægt fra området’ (Madden 2012; 48-9).
Som Madden, havde jeg til tider også vanskeligheder ved at forholde mig
metareflekterende til alle situationer. I de tilfælde var det en hjælp at lydoptage
møderne, da det muliggjorde, at jeg kunne ’læne mig tilbage’ og være
nærværende. Et andet eksempel er fra Culic (2010), der beskriver de etiske
vanskeligheder, hun oplevede ved at involvere venner, familie og bekendte som
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en del af sit eget forskningsarbejde. Dette kunne i princippet have været en stor
udfordring for mig, men pga. af min mangeårige erfaring som embedsmand og
bosiddende i Odsherred Kommune, mødte jeg både venner, borgere og andre
kommunalt ansatte med en hvis ro. Årene havde lært mig, at når embedsmænd
møder hinanden uden for den kommunale ramme, skifter man position og møder
hinanden som privatpersoner. Man taler om dagligdagsting som legeaftaler og
andre almindeligheder. I forhold til borgerne benyttede jeg i langt højere grad
tricksterfiguren. Denne position var en særlig hjælp, idet den tillod en mere
flydende tilgang i dagligdagsmødet med deltagerne.
Men mange borgere var ganske opmærksomme på, hvilken rolle jeg indtog i
forskellige situationer. Da Odsherred er et relativt lille lokalsamfund, indtager
mange borgere selv flere forskellige positioner i samfundet og har dermed
erfaring med rollekompleksiteten. Derfor var det ikke usædvanligt, at jeg til
møder blev spurgt om, hvilken rolle jeg kom med. Andre gange blev rollen
defineret for mig, som da jeg deltog i et bylaugsmøde, hvor det ved mødets
begyndelse blev slået fast af bylaugsformanden, at jeg deltog som forsker og
ikke som én fra kommunen. I dette tilfælde lod jeg borgeren bestemme rollen for
mig.
Ovenstående peger på, at når man indgår i en samskabende konstellation i et
mindre samfund, kræver det en høj grad af rolleforståelse fra alle deltagere. Man
skal derfor både være bevidst om, hvilken rolle man selv og de andre indtager og
samtidig turde være eksplicit omkring det.
Etik i sensitive situationer
Til tider fik jeg informationer uden for de egentlige forskningsmæssige
situationer, der havde betydning for min forskning. Fx mødte jeg tilfældigt en
deltager, der fortalte om nogle refleksioner, hun havde gjort sig i forbindelse
med projektet. En anden gang var jeg på besøg hos en nabo, der også havde gjort
sig nogle, for mig, betydningsfulde betragtninger. I begge tilfælde gik jeg hjem
og nedskrev det, de havde sagt så præcist som muligt. Derefter sendte jeg det til
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dem via en e-mail, og spurgte om de kunne genkende deres udsagn, om de ville
præcisere det og endelig, om jeg måtte bruge det i min forskning.
Andre gange lagde jeg øre til personlige sorger og bekymringer, hvilket sjældent
blev til en del af den skriftlige repræsentation. En undtagelse er historien om
Eriks deltagelse, der er gengivet i afhandlingen, fordi den illustrerer, hvad
deltagelse og indflydelse på eget liv kan medføre.
Andre gange blev jeg en del af ulmende konflikter, fx i forhold til i hvilke
lokaler på Skamlebæk Radiostation deltagerne skulle udstille. Her fulgte jeg bl.a.
Robertson & Wagners råd om at ”recognising the need to involve multiple voices
and equalise their expression” (Robertson & Wagner 2013; 82). Derfor
designede jeg en workshop, hvor deltagere gennem forslagsstillelse til
lokalefordeling, processede sig frem til en løsning (Se billede 4).
Der er nu redegjort for de forskningsetiske overvejelser, der ledsagede
designforskningsprocessen. I det følgende gøres der rede for festivalen og
prototypen som empiriske og analytiske begreber med henblik på at komme
nærmere en forståelse af festivalen som prototype.
På vej til at forstå festivalen som prototype
Festivalen
Hvor festivalen før i tiden var knyttet til et rituelt årshjul, begyndte en ny type
festival i 1950erne at finde sin form i den vestlige verden. Her var det ikke
længere det agrare og religiøse, der dominerede, men derimod musik-, kunst-,
teater- og filmfestivaler (Klaic 2014). Fra 1970erne opstod der en modkultur til
denne type festivaler. Man begynder mange steder at eksperimentere med at
komme af med de elitære konnotationer, der var knyttet til festivalerne, og
ønskede i stedet arrangementer, som var ’democratic, enlightened and openminded cultural programmes’ (Klaic 2014; 26).
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Trods 1970ernes forsøg på at demokratisere festivalerne er de i den vestlige
verden stadig karakteriseret ved at være arrangeret og udført af
kulturprofessionelle. Men, i løbet af de sidste ti år er der opstået nye
organiseringsformer, hvor der på forskellig vis eksperimenteres med involvering
af publikum. Med model 3 giver jeg et billede på de forskellige
organiseringsformer, der karakteriserer festivaler i den vestlige verden, via en
illustrering af rollefordelingen mellem interessenter (publikum), designere
(arrangører) og festivalen (event).
Kategori A illustrerer det typiske festivaldesign, hvor publikum ikke har nogen
rolle i forhold til hverken indhold eller udtryk i festivalen. Publikum deltager i
festivalen inden for de rammer og præmisser, der er stillet op for dem. Evt.
deltager nogle publikummer som frivillige, men stadig inden for prædefinerede
rammer. Organiseringsformen i kategori A kendetegner i overvejende grad den
måde, hvorpå kulturbegivenheder i Odsherred organiseres på, hvilket jeg
kommer nærmere ind på i kapitel 4.
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Model 3: Her illustreres designer, interessenter og festivals placering i forhold til
hinanden. I kategori A har interessenterne ingen indflydelse på festivalen.
Interessenternes indflydelse øges gradvist i kategori B og C, mens de i kategori D
producerer festivalens indhold.

I kategori B er man som arrangør interesseret i viden om, hvad publikum mener
om den pågældende festival. Publikum bliver evt. inviteret til at besvare
evaluerende spørgeskemaundersøgelse eller bliver opfordret til at komme med
ideer til at gøre festivalen bedre, som det fx er muligt på Smukfest i
Skanderborg.
Den australske festival ART Is er et eksempel på den type festivaldesign, der
karakteriserer kategori C. Her samskabes festivalen mellem lokale kunstnere,
organisationer, foreninger, grupper, enkeltindivider og lokalsamfund. Skellet
mellem festival, designer og interessenter er mere flydende, og man arbejder ud
fra princippet om ligeværdig samproduktion.
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Designeren i kategori D sætter her rammerne for festivalen, men trækker sig
derefter et skridt tilbage og lader publikum og andre interessenter designe
indhold og udtryk af festivalen. Burning Man i USA og Secret Garden Party i
England er de største festivaler inden for denne genre, mens dele af Roskilde
Festivalen også befinder sig inden for denne kategori. Det gælder fx
campingområdet Dream City, hvor publikum arrangerer deres egen festival i
festivalen.
Ovenstående kategorisering giver naturligvis et fortegnet billede af
virkeligheden, idet grænserne mellem de enkelte kategorier er flydende.
Alligevel hjælper modellen med at tegne et billede af nogle generelle tendenser
inden for festivalorganisering. Kategoriseringen spejler på mange måder også
den opdeling, Sanders & Stappers (2012) foretager af designfeltet. Her skelner
de overordnet set mellem to måder at angribe design på, hvor den ene ses som en
tilgang eller metode (approach), hvor designeren anser sig selv som eksperten,
der designer til andre.
Den anden kategori er defineret som et tankesæt (mindset), hvor designeren
skaber sammen med de mennesker, for hvem designet er tiltænkt. Menneskerne
her ses ikke som brugere eller informanter, men italesættes som eksperter i deres
eget liv. I feltet mellem disse designtilgange er den brugerdrevne designtilgang.
Her fungerer brugerne som leverandører af relevant information til designeren i
forhold til at skabe et målrettet og testet design.
Designeksperimentet Geopark Festival befandt sig overvejende et sted mellem
kategori C og D. Borgerne blev igennem processen italesæt som eksperter på
deres eget liv og i forhold til det landskab, de bor i, og med udgangspunkt i
denne ekspertise blev de opfordret til selv at designe delbegivenheder til
festivalen. Størstedelen af begivenhederne blev således designet af borgere selv
uden nævneværdig indflydelse fra geoparksekretariatets side, ligesom mange af
dem havde et direkte udgangspunkt i deltagernes hverdagsliv. Når Larson (2012)
mener, at festivalen er vor tids mødested, kan man måske se dette som en effekt
af, at publikum i flere festivaler indtager en position som skabende deltagere.
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Larson konkluderer ikke på dette, men konstaterer blot, at festivalen i den
vestlige verden prolifererer i antal og genrer, selv om den primære del stadig er
relateret til musik, politik, litteratur, mad, høst, film og religion.
Men på tværs af form og indhold, er der visse karakteristika, der definerer
festivalen som performativ begivenhed. Festivalen er ifølge Falassi (1987)
karakteriseret ved at være en tilbagevendende social begivenhed og forstås som
særlig periode adskilt fra hverdagspraksisser med en begyndelse, en midte og en
afslutning. Festivalen udspiller sig over én eller flere dage, ofte inden for et
afgrænset geografisk afgrænset område, med forskellige men sammenhængende
begivenheder og finder sted flere gange om året, årligt eller med års mellemrum.
Med inspiration i Schechners (1985) faseinddeling af en performance kan man
tale om en ’udvidet version af festivalen’, idet festivalen, ud over at afholde de
pågældende begivenheder, også består af en forberedelsesfase og en
afslutningsfase. Forberedelsesfasen kan strække sig fra få måneder til flere år,
mens afslutningsfasen kan afsluttes med et ritual, som fx en fest, eller forløbe
frem til forberedelsesfasen indtræder igen.
I min tilgang til festivalen som teoretisk begreb er jeg overvejende inspireret af
Victor Turner (1988) og David Guss’ (2000) brug af begrebet den kulturelle
performance. Begge tager i deres behandling af den kulturelle performance
udgangspunkt i Milton Singers værk When a Great Tradition Modernizes fra
1972. Her bruger Singer begrebet første gang om en bred vifte af begivenheder,
hvorunder festivalen hører med som en subkategori på linje med bryllupper,
karneval og begravelser. Men hvor Singer ser festivalen som et spejl af den
omkringliggende kultur, mener både Turner og Guss, at begivenheder ikke blot
skal ses som et spejl, antropologen kan undersøge, men at den kulturelle
performance er medkonstituerende for det samfund, den er en del af. Med Guss’
ord:
[F]estive traditions, despite claims to the contrary, are in constant state of flux.
Such plasticity often reflects the changing social order in which these events are
realized. But they are not simple mirrors, for if they reflect, they also create, and
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the festive state is one in which new realities are also constituted. Whose reality,
however, remains a question, for the flexibility of these forms is derived, in no
small measure, from their agonistic and contested nature.” (Guss 2000; 171)
Hos Guss og Turner er den kulturelle performance således dynamisk, i og med at
den også er konstituerende for det samfund, den er en del af. Festivalen skal
således ikke ses som en isoleret entitet med statiske strukturer. Derimod er den
kulturelle performance et foranderligt sociosymbolsk felt, der er i dialektisk
interaktion med sin kontekst. Som jeg allerede var inde på i kapitel 1, er et af de
mere væsentlige karakteristika ved den kulturelle performance, at den er
transformativ. Turner påpegede, at de større performative begivenheder i livet
kan ses som liminale fænomener, idet de rekonfigurerer positioner og strukturer
og derigennem skaber forandring. Også Schechner (1985, 2003) fremhævede
performancens evne til at dekonstruere konstruktioner og sætte dem sammen på
nye måder; nogen gange i en ’som-om’ og andre gange med varige forandringer
til følge (Schechner 1985).
Ligesom Turner mener Salamone (2000), at det er muligheden for gennem en
ritualiseret praksis at ændre på sociale positioner og værdier, der muliggør
bevægelsen fra en realitet til en anden og dermed skabe en verden, der er
anderledes end den, som vi normalt kender. Her fremhæves især festivalens
mulighed for på karnevalesk vis at vende ’det normale på hovedet’. Dette
fænomen kender man også fra tidligere tiders karneval, hvor det var tilladt at
udfordre og afprøve roller, der normalt var forbeholdt andre klasser eller det
modsatte køn. Muligheden for at udforske alternative positioner kan umiddelbart
lyde harmløs, som når deltagerne i nogle angelsaksiske festivaler klæder sig ud
og opbygger kulisser for at illudere en anden verden (se Robinsons 2015). Men
illusionsopbyningen i begivenheden skal ikke kun ses som underholdende
tidsfordriv, men derimod som konstruktion af og afprøvning af nye realiteter.
Men som Guss (2000) påpeger, er det ikke en uskyldig øvelse at afsøge
alternative identiteter og værensformer, hvorfor festivalen også er en slagmark.
Særligt i de tilfælde hvor den kulturelle produktion er domineret af særinteresser,
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ændres den kulturelle performance til det, som Guss med henvisning til Stuart
Hill (1981; 237) kalder for den ’kulturelle slagmark’ (cultural battlefield).
I stedet for at se festivalen som et sted for en reproduktion af tradition og kultur,
giver det derfor mening at betragte den kulturelle performance som et sted, hvor
sociale, kulturelle, politiske, økonomiske og historiske kræfter brydes i kampen
om at gøre nogle realiteter og afvise andre. Den kulturelle performance kan
dermed karakteriseres som et sted, hvor alternative måder at leve på bliver
performet og afprøvet. Det betyder, ifølge Turner, at den kulturelle performance
fungerer som en form for tegnebræt, hvor deltagerne skitserer andre måder at
leve livet på. Med Turners egne ord:
“[C]ultural performances are not simple reflectors or expressions of culture or
even of changing culture but may themselves be active agencies of change,
representing the eye by which culture sees itself and the drawing board on which
creative actors sketch out what they believe to be more apt or interesting
“designs for living.” (Turner 1988; 24, min understregning)
Det betyder også, at den kulturelle performance fungerer som en parentes fra
hverdagslivet, idet den netop giver mulighed for, at deltagerne kan træde et skidt
til side og reflektere over livet. Den kulturelle performance er derfor ikke kun
det, Turner (1988) kalder for et magisk spejl (magic mirror), der forstørrer den
omverden, den spejler, men udfordrer og forandrer selvsamme verden gennem de
forestillede livsverdener, der skabes og afprøves og forhandles om.
Samlet set besidder festivalen flere af de samme karakteristika, som man finder
ved prototypen. I det følgende beskrives, hvad der kendetegner en prototype, og
hvordan den som begreb kan bruges til at udvikle og udvide forståelsen af
festivalen.
Prototypen
”Design is, after all, driven by a desire to provide change, and at its core lies the
design suggestion, the proto-type” (Lenskjold et al. 2015; 5)
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Som Lenskjold et al. (2015) påpeger i citatet herover, er et centralt træk ved
design, at man arbejder med brugen af prototyper som udgangspunkt for sit
design. Sanders & Stappers (2014) definerer prototyper som physical
manifestations of ideas and concepts. They range from rough (giving the overall
idea only) to finished (resembling the actual result)” (Sanders & Stappers 2014;
9). Prototypen er således en ufærdig model, der i designpraksissen fungerer som
en foreløbig repræsentation af et endeligt objekt. Prototypen benyttes derefter til
at demonstrere og teste en idé eller et koncept med henblik på fx at vurdere dens
funktionalitet.
Vurderingen eller afprøvningen af prototypen kan foregå på mange måder, men
udspiller sig ofte i det, som Sanders & Stappers kalder for en fokuseret samtale,
idet man har noget konkret fysisk at tale ud fra, der ikke eksisterede tidligere.
Der er dog ofte tale om en forhandling, som ved Joep Frens’ prototype af et
kamera, hvor flere prototype-iterationer ikke giver anvisende svar i sig selv, men
fungerer som en fysisk repræsentation, der kan tale, vurderes, forhandles og
beslutte noget ud fra (se bl.a. Koskinen et al. 2011 for en beskrivelse af Frens’
designeksperiment). Noget tilsvarende ser vi i Brandts (2007) beskrivelse af
WORM-projektet, hvor mange og meget forskellige interessenter benyttede
prototyperne til at dele erfaringer og viden, men også som genstande der blev
benyttet til at forhandle sig frem til løsninger.
Prototypens forstået som en repræsentation af noget nyt ligner på visse måder
det, vi hørte ovenfor om festivalen. Den kulturelle performance blev bl.a.
karakteriseret ved at kunne skabe forandring gennem en rekonfiguration af
strukturer, hvorved den fungerer som en parentes for dagliglivet, hvor andre
måder at leve sit liv på kunne performes og afprøves. Både prototypen og
festivalen giver således anledning til at afsøge et felt af mulige fremtider gennem
forslagsstillelse, hvor disse forslag foranlediger til fokuseret samtale, refleksion
og til forhandling.
Et andet interessant træk ved prototypen er, at den udvikles i iterative processer.
Processen begynder med en indledende fase, hvor der søges inspiration. Dernæst
87

bevæger man sig videre gennem ideudvikling og formgivning. Forløbet er
præget af kontinuerlig refleksion. Når prototypen er testet, og der er reflekteret
over fx form og funktionalitet, påbegyndes en ny iteration, hvor der søges svar
på de spørgsmål, som den første prototype stillede. Ligeledes vil jeg argumentere
for, at festivalen er iterativ snarere end repetitiv, idet den, med udgangspunkt i
Guss (2000) og Turner (1988), netop ikke skal ses som et statisk spejl af en
statisk kultur, men til stadig er i forhandlende interaktion med den kultur og
kontekst, den en del af, og som den er konstituerende for.
Et andet interessant aspekt ved både prototype og festival bryder med den
traditionelle form for tidsopfattelse. Dels fordi de begge er et bud på fremtiden,
dels fordi de udgør en del af et her og nu. Dette synspunkt udtrykkes godt af
Kjærsgaard og kollegaer, der forstår fremtiden som ” (…) a multiplicity of ideas,
critiques and potentialities that are embedded in the narratives, objects and
practices of our daily lives. In this sense, multiple, often conflicting, futures are
always already here as part of a continuously unfolding present and past”.
(Kjærsgaard et al. 2016; 1, forfatterens fremhævning).
Kjærsgaard et al. foreslår her, at fremtiden altid allerede er tilstedeværende. Den
er ikke en adskilt tid eller et tomt rum, men skal derimod forstås som en
udfoldning af både nutiden og fortiden. Som de påpeger, er fremtiden ikke en
entals-tid, men multipel, i og med at den er givet gennem multiple ideer og
muligheder, der materialiseres gennem det levede liv. Som vi senere skal se i
analysen, peger de mulige versioner af Geopark Odsherred, der gøres gennem
festivalen, hen imod en multipel fremtid, men fortæller også noget om den fortid
og nutid, som de er en del af, og som de også er konstituerende for. Dette
betyder, som Halse (2008) også påpeger det, at der eksisterer en kontinuerlig
relation mellem det, der var, er og vil være, der er gensidigt konstituerende og
dermed betinget af hinanden.
Men lad mig vende tilbage til den skabende designforsknings brug af prototypen.
Wensveen & Matthews (2014) skelner mellem forskning gennem prototypen og
forskning, der undersøger prototypeprocessen. I denne afhandling er det ’den
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udvidede festival’, der analyseres, og som forstås som prototype, hvilket vil sige,
at det både er forberedelserne af delbegivenhederne og afholdelsen af
delbegivenhederne, der undersøges. Der skelnes således ikke mellem festivalen
som prototype som proces og festivalen som prototype som værensform.
Argumentet skal ses som en konsekvens af afhandlingens videnskabsteoretiske
tilgang; realitet er de performative praksisser. Derfor kan proces og objekt ikke
adskilles i en Molsk forståelse, men må analyseres i sin sammenhæng.
Fremadrettet benyttes derfor både festivalen som prototype og festivalen som
prototyping.
Når man inden for den skabende designforskning arbejder med en analytisk
prototype, er der ikke nødvendigvis tale om, at den fungerer som en
repræsentation af et endeligt objekt. Derimod fungerer den som en
repræsentation af særlige antagelser eller begrænsninger, man søger at afprøve,
undersøge og udfordre for at kvalificere og evt. udvide forståelsen af
udfaldsrummet. Når der i analysen ses på, hvilke mulige fremtidsversioner af
Geopark Odsherred, der skabes gennem festivalen, skal disse versioner forstås
som analytiske prototyper. Selve den analytiske fremgangsmåde vil jeg redegøre
for i det følgende.
Analytisk fremgangsmåde
Som overordnet teoriramme i forhold til analysen af designeksperimentet tager
jeg udgangspunkt i Annemarie Mols (2002) praxiografiske tilgang. Det
ontologiske turn i STS tilbyder et metodisk greb til at analysere, hvordan
værensformer opstår. Hvor der i en epistemologisk undersøgelse fokuseres på,
hvordan meningsdannelse opstår omkring et objekt, siger Mol, at vi i stedet med
en praxiografisk analyse skal se på, hvordan objekter gøres som værensform –
hvordan de manipuleres frem gennem relationer mellem andre objekter (der også
er manipuleret frem). Mols praxiografi er dermed centret omkring at
dekonstruere, hvordan en værensform gøres. Analysen består således i at se,
hvordan objekter koordineres i forhold til hinanden gennem performative
handlinger – hvilke objekter indgår, hvordan benyttes de, hvad benyttes de til,
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hvad er relationen imellem disse, og hvad udelades i disse konstituerende
praksisser.
Hvor en allerede etableret praksis hos Mol studeres gennem en etnografisk
tilgang, undersøges praksis i den skabende designforskning gennem
designeksperimentet, hvilket betyder, at de værensformer, der blev gjort gennem
designeksperimentet, identificeres og dekonstrueres gennem den praxiografiske
analyse. I forhold til afhandlingens forskningsspørgsmål betyder det, at
designeksperimentet overordnet analyseres med henblik på at udfolde festivalen
som prototype som et metodologisk greb. Dette gøres bl.a. ved at identificere,
hvilke prototyper på Geopark Odsherred, der blev gjort gennem
designeksperimentet, og hvordan de blev gjort.
I en Molsk terminologi er man som forsker i almindelighed og dermed også som
skabende designforsker altid allerede en del af den forskning, man udfører,
ligesom der i den efterfølgende oversættelse fra eksperiment til det skrevne ord i
selve afhandlingen foregår en performativ praksis, hvor noget gøres, og andet
udelukkes. Noget fremstår på bekostning af noget andet, og dermed ligger der en
magtudøvelse i at overføre et designeksperiment til en tekst. STS-forsker HansJörg Rheinberger (2012), der ud fra en epistemologisk tilgang undersøger
naturvidenskabelige laboratorieforsøg, påpeger, at man i en forskningssituation
ikke på forhånd kan vide, hvilke signaler man skal fremhæve, og hvilke man skal
’se bort fra’.
Forskningssituationen vil derfor hele tiden være kendetegnet ved det, som
Rheinberger kalder for et ”presentation/absentation game”. At skabe den
papirmæssige repræsentation er derfor ikke en værdineutral handling, men en
handling baseret på valg og fravalg og dermed et særligt blik. Derfor er den
repræsentation af eksperimentet, der nedfældes på papiret, ’oversættelsen’ af
eksperimentet, baseret på subjektive valg. Forskeren kan således ikke fraskrive
sig at være medkonstituerende af den væren, der undersøges. Og dette er netop
en af pointerne i det ontologiske turn i STS. Vi gør alle noget, og det vi gør, er
aldrig rent eller sandt. Hvert et tegn, jeg har sat i denne afhandling, er en
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performativ handling, som er med til at fremskrive en særlig version af Geopark
Odsherred, geoparksekretariatet, borgerne, de kulturprofessionelle og mig selv.
Så selv når jeg forsøger at være nuanceret i den fremskrivning af de performative
handlinger, jeg ser, kan det, afhængigt af hvem der læser det, fremstå som en
reduktionistisk måde at skabe viden om verden. Gennem designeksperimentet og
analysen får jeg således noget til at vokse og andet til at blive mindre. Det er
banalt. Men jeg siger det alligevel. For i nogle videnskabelige retninger kan det
stadig opfattes som kontroversielt, at jeg tilkendegiver, at jeg som forsker vil
noget. Min akademiske praksis er – erkendt – subjektiv og politisk.
Afslutning
I dette kapitel blev der indledningsvis redegjort for den videnskabsteoretiske
tilgang, der baserer sig på den ontologiske tilgang i STS. Dernæst besøgte vi den
skabende designforskning, hvor designeksperimentet og prototypen står helt
centralt. Efterfølgende blev der gjort rede for forskningsprocessen, ligesom de
forskningsetiske overvejelser, der ledsagede projektet, blev beskrevet. Herefter
blev festivalen og protypen beskrevet, og vi hørte, hvordan visse karakteristika
genfindes hos begge, hvilket åbner op for at se festivalen som prototype. Kapitlet
sluttede med en kort beskrivelse af den praxiografiske analyse, hvori der også
blev reflekteret over indflydelse på det genstandsfelt, der undersøges, og ikke
mindst på de resultater der slutteligt fremskrives i teksten.
Der er nu givet en introduktion til problemfeltet. Forskningsspørgsmålet er
beskrevet, og feltet omkring Geopark Odsherred er skildret, ligesom min egen og
afhandlingens position i codesign er markeret. Og endelig er der redegjort for
forskningstilgangen og de forskningsetiske overvejelser i denne afhandling. I de
følgende tre kapitler; kapitel 4, 5 og 6, analyseres designeksperimentet; Geopark
Festival, med henblik på at udfolde det motiverede ønske om at se festivalen som
en platform for inddragelse og besvare afhandlingens forskningsspørgsmål:
hvilke fremtidsversioner af Geopark Odsherred skabes der gennem festivalen og
hvordan?
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Billede 9 Flere gange blev jeg inviteret med til forskellige gruppers interne møder. Her var jeg ikke længere hverken forsker eller én fra
kommunen – jeg var alting og ingenting på én og samme gang. Foto: Paya Hauch Fenger.
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4 Forstyrrelse af en
institutionaliseret
praksis
Indledning
I dette kapitel argumenteres der for, at festivalen kan fungere som et sted, der
muliggør forstyrrelser af institutionaliserede praksisser, med henblik på at give
borgerne mulighed for at indgå i en gøren af Geopark Odsherred. Her er jeg bl.a.
inspireret af Lenskjold et al. (2015), som påpeger, at codesign er gennemsyret af
en politisk vilje til at skabe forandringer gennem ’recodings of the initial design
intentions’ (Lenskjold et al. 2015; 2), men samtidig ofte placerer sig udefra og
vil skabe ændringer. Lenskjold og kollegaer forsøger at gå en anden vej ved at
placere sig inden for rammen af de hegemoniske strukturer, de ønsker at ændre,
med henblik på at påvirke designprocessen indefra: ” (…) a minor design
activism works from within hegemonic structures or dominant public agendas. It
is from this structurally embedded position and through open-ended experiments
that minor design activism seeks to challenge prescriptive agendas and to
reconfigure group relations.” (Lenskjold et al. 2015; 3).
Jeg er således på linje med Lenskjold og kollegaer, når de argumenterer for, at
der er mulighed for at skabe en rekonfiguration af positioner, når man arbejder
inden for en hegemonisk struktur. Men som vi skal se i dette kapitel,
tilvejebringes dette ikke uden kamp. Rekonfiguration af positioner er ikke en
uskyldig øvelse, selvom det foregår i et eksperimentelt set-up. De empiriske
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eksempler viser således på forskellige måder, hvordan arbejdet med at skabe et
sted for borgernes deltagelse i en gøren af Geopark Odsherred ikke skete uden
sværdslag, men foregik som kontroversfulde forhandlinger. Med inspiration fra
Annemarie Mol (2002) præsenteres de empiriske nedslag i afhandlingen enkelte
gange som empiriske snapshots, hvor en særlig hændelse beskrives ud fra
logbogsnotater, evt. med direkte citater fra en samtale. Andre gange er det
uddrag af mailkorrespondancer eller dele af et interview, der præsenteres.
Kapitlet afsluttes med en diskussion af, hvordan hierarki og sted knytter sig til
produktion af værensformer, og hvordan festivalen forårsagede en
rekonfiguration af institutionaliserede praksisser og muliggjorde, at borgerne
som kulturproducenter af deres egne delbegivenheder kunne deltage i
forslagsstillende handlinger.
Kulturinstitutionerne og geoparksekretariatet
Styregruppemødet
Lad os begynde med Geopark Festivalens andet styregruppemøde, der afholdes
på geoparkdirektørens kontor den 4. april 2014. Styregruppen består af
geoparkdirektøren samt ledere fra de lokale kulturinstitutioner. Følgende
observationer er baseret på logbogsnotater, nedfældet umiddelbart efter mødet.
Det er første gang, jeg er med, og jeg sidder der i egenskab af at være både
festivalleder og ph.d.-studerende på festivalen. Styregruppen har allerede ideer
til, hvordan festivalen skal afholdes. De ønsker at invitere kulturprofessionelle
fra ind- og udland til at fylde programmet i de fire dage, festivalen skal forløbe,
og dermed følge op på deres succes fra kulturfestival – mere kant end udkant; en
festival de holdt året før. Jeg fremlægger derefter mine ideer om at lade borgerne
være de kulturproducerende aktører under festivalen – gerne i samarbejde med
de kulturprofessionelle. Dette giver anledning til en diskussion, hvor flere af
styregruppemedlemmerne giver udtryk for, at de synes, det er en dårlig idé, og
ikke noget de ønsker at arbejde videre med. Samtidig beskriver de, hvordan de
regner med, at Geopark Festival 2014 vil bliver for ’folkelig’, eller som et
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medlem fra styregruppen siger det: ’en lille festival, nærmest revyagtigt, og
folkelig – en omgang fadøl og pølser’ og dermed ’vil ødelægge geoparkbrandet
og skræmme publikum væk’, hvis det er borgerne, der skal skabe indholdet i
festivalen. Dernæst diskuterer et par af medlemmerne, hvad man bør gøre med
Geopark Festivalen, ’når nu den ikke har nogen leder’. Et af
styregruppemedlemmerne tilføjer i forlængelse af dette, at han har taget kontakt
til festivallederen fra kulturfestival – mere kant end udkant – og bedt ham om at
komme med et oplæg til, hvordan Geopark Festivalen bør organiseres. Men da
geoparkdirektøren (som er den overordnet ansvarlige for festivalen) bakker op
om borgerinvolveringsideen, og da jeg på daværende tidspunkt var blevet tildelt
et mindre budget, hvoraf størstedelen var øremærket til markedsføring, og det
samtidig var for sent at søge fonde til at betale for professionelle
kulturarrangementer, besluttede styregruppen at trække sig fra Geopark
Festivalen. Deres begrundelse var, at de hellere ville bruge deres kræfter på at
arrangere Kulturfestival i det efterfølgende år, hvor ’professionalisme, kant og
kvalitet’ skulle være omdrejningspunktet.
Lad os se på, hvad det er, der sker her.
Kulturproduktion varetages oftest af kulturprofessionelle aktører, der både står i
centrum for ideudvikling, konceptbeskrivelse og udførelse. Borgere indtager i
den forbindelse ofte en rolle som et beskuende og passivt publikum (forbrugere).
Andre gange inviteres de med i udførelsen og får tildelt en mere eller mindre
prædefineret interaktiv rolle, ligesom de i få tilfælde inviteres med ind som
leverandører af information. Disse måder at organisere kulturproduktion på
spejler de organiseringsformer af festivaler, der blev illustreret på model 3 i
kapitel 3. Professionelle kulturproducenter er, som den traditionelle designer,
eksperten der skaber noget til et publikum.
I Odsherred Kommune er kulturproduktionen generelt set organiseret således og
kan derfor placeres i kategori A i model 3. I mit oplæg til Geopark Festival
foreslår jeg, at borgerne skal udvikle delbegivenhederne i festivalen, men gerne i
samarbejde med kulturinstitutionerne. I forhold til modellen ville det betyde, at
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kulturlederne skulle foretage et spring fra kategori A til C, idet de skulle
codesigne festivalen med de mennesker, de havde forestillet sig skulle være
publikum. Som Sanders & Stappers (2012) påpeger, kan det være udfordrende at
ændre sin designpraksis, da det kræver et kulturskifte, og særligt hvis man
involverer ’almindelige mennesker’ som ligeværdige i en designproces, idet
designeren derfor skal dele kontrollen med deltagerne. Men lad os se på det ud
fra et Molsk perspektiv.
Som jeg har været inde på tidligere, mener Mol, at værensformer eller realiteter
er noget, der opstår gennem forskellige performative praksisser. Men som hun
også siger, er det ikke alle værensformer, der har lige stor gennemslagskraft.
Lægerne på hospitalet kæmper således med at opretholde en position, hvorfra de
har større vægt end andre til at give en specifik praksis, der genererer en særlig
værensform, større indflydelse. Mol uddyber ikke, hvordan hierarkiet skabes
eller reproduceres, men nævner kun, at hierarkiet kan være bestemt af personers
status og anciennitet, ligesom økonomi i forhold til at støtte en specifik gøren af
en værensform har betydning for den enkelte værensforms størrelse.
Styregruppemedlemmerne er alle ledere af kulturinstitutioner. De kender
hinanden og er vant til at arbejde sammen ud fra en særlig institutionaliseret
praksis. Og da de mere eller mindre er de eneste kulturaktører i feltet, samtidig
med at de besidder nogle markante positioner i et lokalt hierarki, får deres gøren
af værensformer normalt stor opmærksomhed. Ved at foreslå, at det er borgerne,
der skal producere indholdet i Geopark Festivalen, anslås konturerne til gøren af
en ny værensform, og dermed udfordres den institutionaliserede praksis for,
hvordan kultur skabes i Odsherred.
Mol (2002) har mange fine beskrivelser af, hvordan forskellige værensformer af
åreforkalkning gøres på hospitalet, og hvordan de koordineres og distribueres til
at lægge sig side om side uden at afføde store kontroverser. Hun beskriver
således kun flygtigt, hvordan lægerne forsøger at opretholde deres position i
hierarkiet; fx ved at tale nedladende til kollegaer eller patienter eller undlade at
videresende patienter til konkurrerende værensproducerende områder af
hospitalet. Som vi ser i ovenstående eksempel, gør styregruppens medlemmer
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brug af lignende strategier. Hvor lægerne på Mols hospital kunne glemme at
viderehenvise patienter til læger, der arbejdede med at gøre konkurrerende
værensformer, ignorerede styregruppen, at jeg var festivalens leder, og dermed
ignorerede den samtidig forslaget om at lade borgerne være kulturproducenter,
hvilket også betød, at denne idé ikke fik nogen opmærksomhed.
Uden at vide hvilke arrangementer borgerne ønskede at deltage med ved
festivalen, blev borgerproduktionerne samtidig nedladende italesat som
’revyagtige og folkelige’ og dermed i dikotomisk opposition til
kulturinstitutionerne egne produktioner, der var kendetegnet ved
’professionalisme, kant og kvalitet’. Ved at sætte kvalitet op mod folkelighed og
anvende et nedsættende ordvalg og knytte dette sammen med en viden om, at
geoparkkonceptet ville blive ødelagt, hvis man tillod borgerproduktioner,
argumenterede styregruppemedlemmerne for at bevare kontrollen over
kulturproduktionen, samtidig med at de minimerede opmærksomheden til mit
forslag. Lægen, der blev ’glemt’ på Mols universitetshospital, beklagede sig
over, at hans måde at anskue åreforkalkning på aldrig fik lov at leve, fordi han
var overladt til sig selv uden nogen patienter og dermed ikke var i stand til at
gøre sin version af åreforkalkning. På tilsvarende vis ville forslaget om borgerne
som kulturproducenter forsvinde, hvis jeg ikke var festivalleder, eller hvis
borgerne ikke fik adgang til at producere indholdet i festivalen – eller hvis der
ikke blev afholdt nogen Geopark Festival. Værensformer får derfor ikke
nødvendigvis lov til at leve, hvis de opleves som for forstyrrende i forhold til en
institutionaliseret praksis. Derimod gøres den til en fraværende værensform, der
fungerer som konstituerende for den synlige værensform; som Law siger:
”An object is a presence. It is present, here and now. But, whatever the form of
its presence, this also implies a set of absences. The present object implies
realities that are necessarily absent, that cannot be brought to presence; that are
othered. So, to put it slightly differently, an object is a pattern of presences and
absences.” (Law & Singleton 2005; 343).
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Men Geopark Festivalen som værensform blev ikke fraværsgjort. Den blev
derimod meget synlig, idet geoparkdirektøren udtalte sin støtte til, at borgerne
skulle være de kulturproducerende aktører af indholdet i festivalen. Geopark
Festivalen fik dermed opmærksomhed fra en person, der havde en højere
position i hierarkiet. Ikke i de kulturprofessionelles eget hierarki, men inden for
rammerne af Geopark Odsherred som institution, og som var det sted, hvorfra
midlerne til festivalen kom.
Det empiriske snapshot viser dermed også, at det ikke er alt eller alle, der får
adgang til det sted, hvorfra værensformen produceres, ligesom det betyder noget,
hvilken plads i hierarkiet opmærksomheden eller fraværet på opmærksomhed
gøres ud fra. Hos Mol finder vi ikke en eksplicit beskrivelse af, hvordan et
specifikt sted er afgørende i forhold til at have legitimiteten til at gøre en given
værensform. Hun giver dog et eksempel fra en situation, hvor en læge taler ned
til en patient og beder denne om at henvende sig et andet sted, da patienten
deltager i en gøren af åreforkalkning på en måde, som den pågældende læge ikke
finder legitim. Lægen befinder sig på et særligt sted, med en særlig autoritet,
med måleapparater, skemaer og bestemte ord, der understøtter lægens ret til at
definere, hvem der må indgå i en gøren af en særlig type åreforkalkning, og
hvordan dette skal gøres på netop dette sted. Patientens forsøg på at medgøre
åreforkalkningen var ikke velkommen på dette sted, men han var velkommen til
at forsøge på andre steder. På tilsvarende vis forsøgte styregruppen i
begyndelsen at holde fast på, at de qua deres ledende positioner på
kulturinstitutioner havde retten til at definere, hvordan Geopark Festivalen som
værensform skulle gøres, men opgav, da de konstaterede, at de på det
pågældende sted ikke besad legitimationsretten til at definere, hvordan og af
hvem festivalen som værensform skulle gøres.
Retten til at producere kunst
Men forhandlingen om, hvem der havde den legitime ret til producere kultur, og
hvordan dette burde gøres, stoppede ikke med styregruppemødet men fortsatte
via møder, e-mails og frokoster. Intentionen om at lade folk med tilknytning til
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Odsherred skabe delbegivenheder i festivalen udfordrede ikke kun de
institutionaliserede praksisser, der var etableret mellem kulturinstitutionerne,
men også de praksisser, der var etableret internt mellem borgerne og mellem
borgerne og kommunen, som vi skal se i de følgende empiriske snapshots.

Billede 10 – På billedet ses Skamlebæksletten med Skamlebæk Radiostation og
radiomaster i midten af billedet og Vejrhøjbuen i baggrunden. En gruppe af folk med
tilknytning til området ønskede at omskabe radiostationen til et kulturcenter under
Geopark Festivalen. Foto: Paya Hauch Fenger.

Lad os gå til den sydlige del af Odsherred, hvor en gruppe kunstnere, beboere og
andre med tilknytning til området omkring Skamlebæksletten var gået sammen
om at lave et større arrangement i Geopark Festivalen. De ønskede at få åbnet
Skamlebæk Radiostation, der havde fungeret som Danmarks
kommunikationsenhed for skibsfarten i hele verden frem til udgangen af 2009,
hvor den lukkede ned. Det lykkes gruppen at få lov at låne bygningen, og de
besluttede at omdanne den til et kulturcenter i festivalen. Bl.a. skulle der være en
stor kunstudstilling, som de ville kalde ’en ny generation af
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Odsherredkunstnere’. Efter en offentliggørelse i lokalavisen af navnet på
udstillingen blev jeg kontaktet af en leder fra en kulturinstitution i i Odsherred
kommune; Knud, der mente, at titlen lagde sig for tæt op ad navnet på
Kunstnerkolonien Odsherredsmalerne20. Odsherredsmalerne er et stort attraktiv
for Odsherred i forhold til turismen og det overordnede brand af området.
Lederen foreslog derfor, at jeg sørgede for, at titlen blev ændret, da han mente, at
udstillingen knyttede an til kunstnerkolonien uden at være en del af den.
Endvidere udtrykte Knud en bekymring for, at udstillingen ville udvande
Geopark Odsherreds kvalitet, hvilket udtrykkes i følgende e-mailuddrag:
Knud:

” (…) jeg er så hooked på, at Geoparken skal kunne stå inde for
kvalitet og professionalitet, og jeg mener, at det er meget vigtigt,
at geoparkinitiativer ikke udvander kunstbegrebet, når det er
kunst (som et af benene), Odsherred/geoparken blandt andet vil
markedsføre sig på (…). ” (E-mail fra Knud til Paya,
09.06.2014)

Diskussionen omkring, hvad der er kunst, og hvad der ikke er kunst, har i
Odsherred været livligt debatteret i mange år. Deltagerne i diskussionen udgøres
overordnet set af to grupper, der er i opposition til hinanden. Den ene gruppe er
repræsenteret ved kulturinstitutionerne, Visit Odsherred, Odsherred Kommune
og uddannede/anerkendte kunstnere, mens amatørkunstnere (som oftest 21)

20

Kunstnerkolonien Odsherredsmalerne er betegnelsen for en række kunstnere, først og fremmest
malere, der i 1930erne opsøgte og bosætte sig i landskabet omkring Vejrhøjbuen og Lammefjorden.
Gruppen omfattede bl.a. Karl Bovin (1907-85), Kaj Ejstrup (1902-56) Lauritz Hartz (1903-87),
Viggo Rørup (1903-71), Ellen Krause (1905-1990), Victor Brockdorff (19121-92), Ernst Syberg
(1906-81), Povl Christensen (1909-77), Alfred Simonsen (1906-35), Ole Kielberg (1911-85), Søren
Hjordt Nielsen (1901-83) og Birthe Bovin (1906-80).
http://www.vestmuseum.dk/Viden/Odsherreds_Malerne.aspx. Danmarks andre anerkendte
kunstnerkolonier er: Bornholmsmalerne, Skagensmalerne og Fynbomalerne.
21
Det er her vigtigt at påpege, at skellene mellem de to grupper ikke er fuldstændig skarpe. Der er
både uddannede kunstnere og ikke-uddannede kunstnere, der bevæger sig frit i mellem og på tværs af
de forskellige grupperinger. Der er dog stadig tale om en polarisering, der opretholdes og
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befinder sig i den anden gruppe. Den første gruppe deler typisk den
kunstopfattelse, som der gives udtryk for i følgende mail:
Knud:

”[J]eg [vil] stå fast på at kunst skabes af kunstnere, og at
kunstnere er uddannede og har et professionelt virke som sådan.
(…) I min optik er man ikke kunstner, fordi man elsker
Odsherred og fortolker egnen kreativt (…) At være kunstner er
et job, en uddannelse, en karriere på lige fod med tandlæge og
hjertekirurg og skolelærer. (…) ”Jeg er helt med på den
identitetsmæssige del af projektet og den borgerinvolverende del
– som jeg bestemt ser som meget vigtigt (…) Der skal være
plads til al mulig kreativt udfoldelse og borgerproduktioner, men
ord betyder meget også for dem, der rent faktisk er kunstnere,
kunstprofessionelle (museet fx). ” (E-mail fra Knud til Paya,
09.06.2014)

I ovenstående mail læser vi, hvordan den pågældende kulturinstitutionsleder
også deltager i den kontroversfulde samtale om, hvem der må deltage i festivalen
og hvordan. Fx var borgerne ikke velkomne til at skrive, at de lavede kunst, da
muligheden for at producere kunst, ifølge Knud, alene er knyttet til en persons
position i samfundet. Endvidere ligger der i e-mailen en antagelse om, at når en
uddannet kunstner skaber kunst, vil dette apriori være ’kvalitet’. Den ikkeuddannede har derimod en position som lægmand og bør derfor ikke udfordre
kunstnernes ret til at fremstille kunst, eller sat på spidsen: er ikke i stand til at
producere kunst. Kunst udføres alene af professionelle, fordi det garanterer, at
det, der produceres, er af en særlig kvalitet og dermed rigtig kunst – i
modsætning til borgerproduktioner. Men lederen udelukker ikke borgerne. De

reproduceres gennem forskellige strukturer, fx Pinseruten, Ovnhusmarked og gennem andre
kunstsammenslutninger i Odsherred.

101

skal blot forblive i deres position som lægmænd eller producere noget, der er
rettet mod dem selv, som en art identitetsmæssigt projekt.
Lederen benytter her en strategi, der på mange måder ligner den, som
styregruppen benyttede, idet han gennem sin argumentation reproducerer
allerede etablerede positioner og hierarkier ved at fastholde, at kunstproduktion
og dermed frembringelse af kvalitet er en lukket position, der udelukkende er
forbeholdt uddannede kunstnere. Men i modsætning til styregruppen giver han i
sine udtalelser plads til borgerproduktionerne som værensformer. De er blot
radikalt anderledes end det, som kulturprofessionelle producerer, og har derfor
ikke en kvalitet, der gør dem værdige til at være en del af kunstscenen i Geopark
Odsherred.
Geosange – stensikre hits
Selv om Geopark Odsherreds ledelse bakkede op om Geopark Festivalen, delte
sekretariatschefen kulturinstitutionernes bekymring for, om arrangementerne var
af en sådan ’kvalitet’, at de skulle med i festivalen. Denne bekymring blev fx
udtrykt i følgende e-mailkorrespondance mellem geoparksekretariatschefen,
sangskriveren Malene Langborg og jeg.
Først en e-mail fra Malene, der gerne vil deltage i Geopark Festivalen og har en
idé til, hvad hun vil gøre:
Malene:

”Kære Paya. Det lyder SÅ spændende med Geopark Festival!
Og da jeg læste om den, fødtes straks en idé i mit hoved: Lokale
sangskrivere skal skrive sange om geolandskabet, naturen mv.
og fremføre dem under festivalen (…) jeg vil meget gerne være
tovholder på projekt GeoMusik. (…) Det var mit input! Hej fra
Malene” (E-mail fra Malene til Paya, 15.02.2014)

Jeg sender Malenes mail videre til sekretariatschefen, Thure, der responderer
med følgende:
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Thure:

”Hej Paya. Spøjs idé. Kunne man diskret spørge til kvaliteten af
disse menneskers arbejde hos kulturchefen eller leder af
Kulturhuset Pakhuset eller musikskolelederen? Selv om det er
folkeligt og fornøjeligt, så bliver vi nødt til at forholde os til
niveauet, og jeg kender ikke den verden. V.h. Thure” (E-mail fra
Thure til Paya, 21.02.2014)

Som det fremgår af ovenstående, var sekretariatschefen bekymret for, at Malenes
idé om at samle en gruppe sangskrivere til at skrive og fremføre geosange under
festivalen ville føre til begivenheder, der var ’folkelige og fornøjelige’. Når
Thure ønskede at afdække ’kvaliteten’ af geomusikken, var det ifølge ham selv
for at være sikker på ’niveauet’. Som ’folkelige og fornøjelige’ ville
arrangementet tilsyneladende have et ’niveau’ man ikke umiddelbart kunne
vurdere.
For at være sikker på at Malenes ide kunne accepteres som begivenhed i
festivalen, opfordrede Thure derfor til, at lederne af to lokale kulturinstitutioner,
som også er uddannede musikere, skulle vurdere, hvorvidt sangskriverne havde
det rette format og dermed kunne bidrage positivt til Geopark Odsherred. Det
ironiske her er dog, at lederen af kulturhuset, som skulle vurdere niveauet, selv
var en del af den gruppe, han i givet fald skulle vurdere, hvilket
sekretariatschefen ikke var klar over. Polariseringen mellem de
kulturprofessionelle og lægmænds kulturproduktion som ’folkelig’ reproduceres
gennem Thures mail, men udvandes af, at netop lederen af kulturhuset som
kulturprofessionel deltager i en gruppe af autodidakte musikere. De
kulturprofessionelle, omgiver sig tilsyneladende ikke kun med andre
kulturprofessionelle, men indgår også i samarbejde med autodidakte. Dette
vanskeliggør derfor Thures forsøg på at forbeholde stedet til ’nogen man er sikre
på kan producere kvalitet’.
Som et anekdotisk appendiks kan tilføjes, at sekretariatschefen trak sine
forbehold tilbage over for delbegivenheden Geosange – stensikre hits. Dette
skete i forbindelse med, at ’geosangskriver’ Hans Jørgen Hersperger deltog i
103

Kulturnyt på P1, hvor han fremførte én af sine sange. Sekretariatschefen hørte
programmet og lod sig begejstre af sangens tekst og musik, hvorfor han
efterfølgende bakkede op omkring delbegivenheden, der under festivalen blev
fremført som flere enkeltstående koncerter, bl.a. i Jættestuen Troldhøj.
Men forhandlingen om, hvem der måtte deltage og hvordan, viser også, at
distinktionen mellem professionel og amatør ikke findes a priori, men hele tiden
bliver genforhandlet, og at festivalen blev et centralt omdrejningspunkt for denne
forhandling. Dermed blev festivalen også en forhandling om, hvordan og af
hvem Geopark Odsherred skulle gøres gennem kulturproduktion, og fik dermed
direkte betydning for den kontekst, den var en del af.
Et tilsvarende forsøg på at opretholde og reproducere en dikotomi mellem
professionelle/kvalitet på den ene side og amatører/ikke-kvalitet på den anden
side udspillede sig også blandt borgerne selv, som vi skal se i de næste
eksempler fra Skamlebæk Radiostation.
Skamlebæk Radiostation
Ideen om at lave noget på Skamlebæk Radiostation kom fra Bente, der var
sommerhusejer på Skamlebæksletten. Radiostationens tomhed havde vækket
Bentes ønske om engang at gøre noget med bygningen, og hun så festivalen som
en anledning til at realisere sine ideer. Det viste sig, at Bente ikke var alene med
sin drøm. For mange mennesker i området havde Skamlebæk Radiostation været
en del af deres tilværelse og omgivelser hele deres liv. Ingen af dem havde
arbejdet på stationen, men den havde alligevel fyldt i deres bevidsthed. Først
som en lukket bygning, hvor folk arbejdede med hemmelige ting, og hvor der
stod forbudsskilte overalt i landskabet rundt om bygningen. Senere som en
spøgelsesbygning, man kunne snige sig hen til og forestille sig, hvad bygningen
kunne bruges til, hvis man en dag fik adgang til den. Og det gjorde de. Efter
lange og intense forhandlinger fik Skamlebækgruppen lov til at låne lokalerne af
ejerne.
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Ved fælles hjælp samlede Bente og Peter, en gruppe af folk, der gerne ville være
med til at lave noget i lokalerne. Men hvad det skulle være, og hvordan det
skulle foregå, var ikke givet. Det var nødvendigt at mødes mange gange for at
finde ud af, hvad der skulle ske. Disse møder foregik som regel på Skamlebæk
Radiostation, i Bentes sommerhus eller hjemme hos Karen og forløb som
workshops, hvor der blev idé- og konceptudviklet hen over mad og drikkelse. I
gruppen var man enige om, at radiostationen skulle være en form for
kulturcenter, mens man var uenige om, hvem der skulle have lov til at udstille.
Følgende empiriske snapshot illustrerer gruppens diskussion om, hvem der
skulle have adgang til at udstille på Skamlebæk Radiostation.
Peter og malerierne
Vi er til møde hos Karen22. Der er dækket op med sild og snaps. Stemningen er
høj rundt om bordet, hvor vi er samlet for at drøfte, hvad der skal ske på
radiostationen. Snakken går og udvikler sig til en diskussion om, hvem der skal
udstille i Skamlebæks lokaler. Sven, der er autodidakt kunster, men som lever af
sin kunst og udstiller på avantgardesteder i New York, giver udtryk for, at han
syntes, det var sjovt og interessant, at alle havde muligheden for at udstille. Men
andre i gruppen mener, at det kun skal være dem selv og andre anerkendte
kunstnere, der skal udstille på Skamlebæk for at sikre en høj kvalitet. Som de
siger, er der fare for, at ens kunst bliver vurderet som dårlig, hvis den hænger
ved siden af amatørkunst. Peter, der er en af initiativtagerne, har arbejdet
ihærdigt på at invitere alle lokale kunstnere med i gruppen omkring Skamlebæk.
Bl.a. en række af anerkendte kunstnere, som flere af de mere etablerede
kunstnere i rummet er glade for at skulle udstille sammen med.

Følgende bygger på videomateriale, fotos og deltagelse ved planlægningsmøde
19.05.2014.
22
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Billede 11 – Peter havde i mange år drømt om at udstille. Her viser han stolt
sine malerier frem på Skamlebæk Radiostation.
Foto: Paya Hauch Fenger.

106

Men Peter er hverken uddannet eller anerkendt kunstner, men har glædet sig til
at udstille sine malerier på Skamlebæk Radiostation. Som han siger: ”Det kan
godt være, at mine malerier er dårlige og grimme, men i en alder af 80 år gider
jeg ikke længere bekymre mig om det. Jeg har altid drømt om at udstille min
kunst, og nu skal det være. ” Hvis Skamlebæk Radiostation kun skal være et
udstillingssted for de anerkendte og bedst sælgende kunstnere, kan Peter ikke
udstille. Det er tydeligt, at Peter og flere af de andre føler sig ramt af den heftige
diskussion om, hvem der har adgang til at deltage, og hvem der ikke må.
Tove, Lene og Susanne lever af deres kunst, men er alle autodidakte, og er med i
den årlige censurerede udstilling ’Pinseruten’. Susanne har endvidere fået
optaget flere værker på censurerede udstillinger, ligesom hun også er et fast
medlem af en kunstnersammenslutning. Med udgangspunkt i deres position som
kunstnere i Odsherreds kunst- og kulturverden, hvor de oplever sig som
anerkendte, har de således et fælles sted at tale ud fra, der legitimerer deres
argumentation om, at Peter og de andre amatørers kunst vil forstyrre og infiltrere
den gode kunst med fare for at gøre den dårlig. Den ’gode kunst’ er således
betinget af fraværet af den dårlige kunst.
Mødet i gruppen er i princippet et eksempel på en proces, der lever op til
codesigns intentioner om at være ’participative, collaborative and engaging’
(Ehn et al. 2014; 2), men den kontroversfulde samtale, der udspillede sig hen
over sild og øl, udviklede sig til forhandling om, hvem der skulle udelukkes og
inkluderes med henblik på at gøre en særlig værensform. Og da samtalen
fortsatte som en udgrænsende performativ handling, besluttede jeg at tage ordet.
Jeg gjorde deltagere opmærksomme på, at Geopark Festivalen var et eksperiment
for alle folk, der havde relation til Odsherred. Derudover opfordrede jeg dem til
at være åbne og have en eksperimenterende tilgang, frem for at udelukke noget
eller nogen på forhånd.
Hvor jeg frem til dette tidspunkt havde indtaget en trickster-position i
workshoppen, benyttede jeg her entydigt min position til at markere, at jeg talte
fra et sted med legitimitet til at italesætte, hvad der var den rigtige måde at gøre
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Skamlebæk Radiostation på. Jeg gik således fra at have en position, hvor jeg
skulle opfattes som alting og ingenting på én gang, til at anvende en
fagprofessionel ekspertret i rollen som offentligt ansat og forsker. Samtalen
sluttede med en enighed om at lade både Peter og andre bringe deres
kulturproduktioner med ind i festivalen.
I praksis betød det, at deltagernes opbygning af Skamlebæk Radiostation som
kultursted blev mere eksperimenterende. Gruppen havde en vision om hvad den
ville, men den blev stadigt mere åben over for at tage nye folk ind undervejs og
undersøge, hvad det ville betyde for selve konceptet. Dette betød også, at de
fjernede sig fra at operere med en lineær projekttilgang, hvor de på forhånd
vidste, hvad radiostationen som kultursted skulle være, til at være afsøgende og
undersøgende. De tog dermed festivalens mulighed for at afsøge alternative
virkeligheder til sig. Gennem festivalen afsøgte de dermed, hvad det betød for
dem selv som mennesker og for et kultursted at lave en udstilling med værker af
en mangfoldighed af mennesker. Ligeledes blev Skamlebæk Radiostation som
værensform en undersøgelse af dens
betydning i relation til det øvrige
etablerede kulturliv. Rekonfigurationen
af positioner i festivalen betød således
også, at kulturinstitutionerne og de
mere etablerede kunstnere for en stund
mistede deres ret til at definere
kulturproduktionen.
Flere af områdets kulturinstitutioner
deltog dog med deres egne
kulturproduktioner i festivalen – men
på linje med borgerproduktionerne. En
koordineret ligeberettigelse af de forskellige prototypiske bud på Geopark
Odsherred blev gjort gennem produktionen af det trykte festivalprogram.
Billede 12 – Udsnit af festivalprogrammet,
der viser at delbegivenhederne blev
eksponeret ens.
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Ved at skabe en grafisk fremstilling af programpunkterne som ligeværdige var
der ikke nogen af begivenhederne, der fik tildelt større status eller værdi.
Kulturinstitutionernes begivenheder blev fx ikke italesat som fyrtårnsprojekter,
men blev ligestillet med borgerproduktionerne, som her hvor vi på billede 12 ser,
at Odsherreds Kunstmuseums ’bustur til malernes motiver’ har samme status
som ’Folkedans i Asnæscentret’, der blev arrangeret af en borger.
Men den undersøgende og eksperimenterende tilgang medførte for nogen af
deltagerne en oplevelse af kaos, idet deltagelsen i forberedelserne til festivalen
medførte en dekonstruktion af de strukturer, de normalt befandt sig inden for.
Tydeligst blev dette udtryk af Vivian:
Vivian:

”Paya, jeg har sådan tænkt på dig efter festivalen. På en måde
har du ændret mit liv. Før var jeg sådan én, der altid gik op i
detaljer. Alt skulle være fuldstændigt i orden, før man kunne
gøre noget. Du viste mig, at selv om der var afskallet på
Skamlebæk Radiostation og beskidt i vindueskarmen, ja så
kunne man godt lave noget. Før ville jeg ha’ fået min mand til at
komme og male det hele og gøre det i stand, men det var der jo
ikke mulighed for her. Det var også det med, at vi ikke vidste,
hvor vi skulle hen. Det ville jeg tidligere aldrig ha’ vovet mig ud
i. Jeg ved ikke, hvordan du gjorde det, men det var ligesom, du
fik os ud på nye steder, hvor vi ikke kunne bunde, men det var
trygt nok. Jeg tror virkelig, det har ændret mig. ” (Vivian,
september 2014).

Set ud fra Turners og Schechners perspektiv kan man tale om, at Vivians
deltagelse i festivalen betød, at hun blev flyttet fra en realitet til en anden.
Gennem arbejdet med Skamlebæk Radiostation bliver hun udfordret på sin måde
at gøre tingene på, hvilket var med til at opløse de institutionaliserede praksisser,
hun plejede at anvendte.
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Det betød samtidig, at hun så sig selv i en anden virkelighed, samtidig med at
hun fik afprøvet og testet sine egne – nye – praksisser i denne festival-realitet.
Her oplevede hun, at Skamlebæks ’som-om-virkelighed’ havde nogle kvaliteter,
som hun fandt interessante og kunne bruge fremadrettet.
I dialog med bygningen
Ovenstående citat med Vivian ’gemmer’ også en anden pointe i sig. Hvor Vivian
tidligere ville ændre på det rum, hun skulle udstille i, hvis det ikke ’var i
fuldstændig orden’, oplevede hun på Skamlebæk Radiostation, at forfald og skidt
i krogene ikke var en hindring for at lave, det hun ønskede.
Det, som Vivian her henviser til, er, at jeg gennem processen og særligt i
begyndelsen opfordrede deltagerne til at se bygninger og landskab som entiteter,
de kunne samskabe med. Fx bad jeg dem om at føle og mærke Skamlebæk
Radiostation med henblik på at undersøge, hvad stedet kunne bidrage med, frem
for blot at ændre det. Her var jeg bl.a. inspireret af Ingolds (fx 2000) forståelse af
landskab. Hos Ingold finder vi en forestilling om menneske-landskab som en
samlet organisme, der betinger og forudsætter hinanden. Ingold mener, at
landskabet ikke er noget a priori derude, men noget der opstår i interaktion
mellem mennesker og det, vi gør ved landskabet, og det som landskabet gør ved
os – et fælles engagement, forstået som en helhed.
”The landscape, I hold, is not a picture in the imagination, surveyed by the
mind’s eye; nor however is it an alien and formless substrate awaiting the
imposition of human order. (…) [T]hrough living in it, the landscape becomes a
part of us, just as we are a part of it.” (Ingold 2000; 191)
Ingolds ærinde er her at skabe en forståelse af, at menneske og landskab ikke er
adskilte entiteter, ligesom han også kritiserer forestillingen om landskabet som
noget, der opstår kognitivt hos mennesket gennem den meningsdannelse, det
tilskrives. En tilgang som bl.a. genfindes i Den Europæiske
Landskabskonvention, hvor landskab er ”et område, som det opfattes af
mennesker, hvis karaktertræk er resultatet af en påvirkning fra eller en
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samvirken af naturlige og/eller menneskelige faktorer” (Den Europæiske
Landskabskonvention (2000, intet sidetal, min understregning).
For Ingold opstår landskab ikke igennem den menneskelige perception eller kan
iagttages som et meningsdannende lag, der er lagt hen over verden, men skal
derimod forstås som noget, der opstår igennem et fælles og performativt
engagement (Ingold 2000; 42). Landskab er for Ingold således ’a total movement
of becoming which builds itself into the forms we see, and in which each form
takes shape in continuous relation to those around it’ (Ingold 2000; 200).
Landskab er derfor ikke noget, der ligger a priori derude som et bagtæppe for
det, der foregår, men infiltrerer og interagerer og indgår dermed i en gørende
praksis af andre fænomener. Samtidig påpeger Ingold (2000), der her følger
Schutz fra 1951, at ved at have øje for landskabets form og indgå i en dialog med
denne form, opstår der det, som han kalder for resonans. Resonans skal her
forstås som en relationel genlyd mellem mennesker, landskab og objekter på et
givent sted. Som forklaringsfigur henviser Ingold til et musikorkester, hvor det er
nødvendigt, at musikerne er i resonans med hinanden for at opnå et godt resultat,
hvilket opstår gennem et ’mutually tuning-in relationship’ (Ingold 2000). I stedet
for at ændre, maskere, ødelægge eller ignorere en form, kan man i stedet
forbinde sig med den, og gennem denne forbundenhed opnå en særlig samklang.
Ingolds resonansbegreb er knyttet til landskabet, men ud fra mit empiriske
materiale har jeg fundet, at noget tilsvarende gør sig gældende for bygninger, der
her kan forstås som Ingolds landskab. Lad os se hvordan.
I det følgende empiriske snapshot hører vi om, hvordan deltagerne møder
Skamlebæk Radiostation. Snapshottet er baseret på observationer, videofilm,
logbogsnotater samt fotos fra den 19.05.2014, Skamlebæk Radiostation.
Deltagerne bevæger sig fra lokale til lokale. Et hjørnerum har et smukt
sildebensparket. Hvor der er koldt i de andre lokaler, er der her varmt, for solen
skinner ind ad vinduet og varmer gulvet op. Karen siger, hun føler sig hjemme i
netop dette rum, og begynder at tale om, hvad hun vil lave her. Susanne går ind i
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køkkenet. Hun åbner alle lågerne, mens hun højlydt konstaterer, hvad hun ser: et
komfur, en håndvask med en vandhane med rindende vand. Vinduer der kan
åbnes. Susanne kikker intenst på væggene, rører ved dem og beskriver hvilke
malerier, der kunne hænge hvor i forhold til lysfaldet, væggens struktur,
efterladte søm og huller.

Billede 13- I et af lokalerne på Skamlebæk Radiostation buler gulvet. I
stedet for at bruge et af de mange andre lokaler i bygningen, indgår
deltagerne i en spontan forslagsstillelse til, hvad der kan skabes med
gulvet. Foto: Paya Hauch Fenger.

Gulvet i det bagerste rum buler mange steder. Det har fået fugt. Nogen snakker
om, at de kunne gro karse eller måske tildække bulerne med græsbaner påsat
små skilte, hvor der står ’græsset må ikke betrædes’, så folk ikke går på de
steder, hvor gulvet er ødelagt. En anden foreslår at lave en minigolfbane, for at
bruge de huller, der også er i gulvet, til noget konstruktivt.
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Folk drøfter indbyrdes rummene, mens de diskuterer, hvad man kan lave i dem.
Bente bliver stående i et rum, hvor lyset falder ned fra oven. Hun går frem og
tilbage. Vender sig rundt. Siger lidt og fortæller så, at hun tror, der er en særlig
akustik lige netop her, der ville matche hendes datters stemme.
Andre går ud af hovedbygningen for at se på de små bygninger. De mærker på
de gule mursten, åbner døre og kikker ud af vinduer. Ole åbner et lyd- og
lysisoleret rum. Han går derind, lukker døren og er derinde et par minutter. Da
han kommer ud igen, har han besluttet sig for at skabe en fotoudstilling, der
kobler sig til rummet.
Da deltagerne går rundt i lokalerne, taler de ikke om, hvad der skal til for at gøre
stedet pænt og præsentabelt. Ved at røre, lytte, se og mærke forbinder de sig til
stedet. Dette bidrager med en sanselig følsomhed over for stedet og dets
kvaliteter, der betyder, at de indgår i en resonant forslagsstillelse med rummene.
Stedets udformning med skidt, manglende vand i vandhanen, ødelagte toiletter
og bulede gulve indgår dermed som performative deltagere i et codesign af
Skamlebæk Radiostation som delbegivenhed i festivalen.
Afslutning
Dette kapitel blev åbnet med et argument om, at festivalen kan fungere som et
sted, der muliggør forstyrrelser af institutionaliserede praksisser, med henblik på
at give borgerne mulighed for at indgå i en gøren af Geopark Odsherred. Som en
del af dette argument blev der henvist til Lenskjold et al.’s (2015) forslag om at
placere sig inden for rammerne af en hegemonisk struktur for at kunne påvirke
designprocessen indefra gennem rekonfiguration af positioner.
De empiriske eksempler fra kulturinstitutionerne og geoparksekretariatet viste, at
på trods af at jeg befandt mig inden for en hegemonisk struktur, krævede det
opbakning fra folk i hierarkiet, der havde steder at tale ud fra, for at jeg kunne
fastholde en legitim ret til at udfordre den struktur, jeg var en del af. Empirien
viste dermed, at hvis man skal deltage i en gøren af værensformer af et specifikt
fænomen, kræver det, at man har adgang til et relevant sted at gøre det ud fra.
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Med Geopark Festivalen fik borgerne og jeg et sted at gøre det fra. Endvidere
viste de empiriske eksempler, at det krævede en kontinuerlig forhandling at
holde festivalen åben som et sted for borgernes kulturproduktion. Selv om
festivalen er et liminalt fænomen, viser ovenstående også, at der i festivalen
forhandles om graden af denne liminalitet i forhold til hvor mange institutionelle
forstyrrelser den hegemoniske struktur, der arbejdes inden for, kan tåle.
Samtidig viste eksemplet fra Skamlebæk Radiostation, at når jeg trådte i karakter
som skabende designforsker og dermed fastholdt festivalen som et som-om-sted,
hvor nye realiteter kunne forestilles, udfoldes og afprøves, opstod der en
rekonfiguration af positioner. De anerkendte kunstnere udstillede sammen med
knap så anerkendte kunstnere, mens andre for første gang fik adgang til at
afprøve positionen som udstiller. Kulturinstitutionerne skabte også
delbegivenheder, men fik mulighed for at afprøve en position, hvor de blev
italesat som ligeværdige med borgerproduktionerne. Skamlebæk Radiostation
som bygning ændrede position fra at være et tomt sted til at indgå i en skabende
praksis sammen med de humane deltagere.
Men hvad kapitlet også viste var, at rekonfigurationen af positioner var
vanskelig, fordi den stødte sammen med den offentlige forvaltningspraksis
paradigme om de fagprofessionelles ekspertviden. Som beskrevet tidligere, har
man i følge Sehested & Leonardsen (2011) opbygget en offentlig styringspraksis,
hvor den fagprofessionelle har legitimiteten til at definere hvad der fx er kvalitet
og forvalte ud fra dette synspunkt. Når jeg i gennem festivalen inviterede
borgerne til at udføre kulturproduktioner, udfordres denne ekspertret, og dermed
udfordres også de professionelles autonomi og position. Ydermere
vanskeliggjordes situationen ved, at forskellige rationaler for inddragelse her
stødte sammen. Geoparksekretariatet var interesseret i Geopark Festivalen, i og
med at den ville opfylde et lovgivningsmæssigt krav fra UNESCOs side om at
inddrage borgerne, og var derfor villige til at skabe plads til borgerne.
Kulturinstitutionerne forsøgte derimod at fastholde borgerne i en position som
passive klienter, idet en ændring af denne position ville medføre en udfordring af
deres position og institutionelle praksis.
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Nærværende kapitel er således også et eksempel fra en offentlig
inddragelsespraksis, hvor et legalistisk og et instrumentelt rationale stødte
sammen med min forskningspraksis, der byggede på et normativt rationale.
Ydermere blev dette gjort på et tidspunkt, hvor Odsherred Kommune, og danske
kommuner i øvrigt, havde sparsom erfaring med inddragelsesparadigmet. Der
var derfor relativ begrænset erfaring at trække på, hvilket naturligvis
vanskeliggjorde både dette og andre inddragelsesprojekter på daværende
tidspunkt i Danmark.
Endvidere viser kapitlet, at det med festivalen var muligt for en stund at udfordre
og dekonstruere strukturer, der gjorde det muligt for humane såvel som nonhumane deltagere at indtage alternative positioner gennem opbygningen af nye
realiteter. Men kapitlet peger også på, at festivalen i sig selv ikke nødvendigvis
fungerer som et rum for afsøgning af mulige fremtidsversioner. Den skal
designes og redesignes som værensform i en kontinuerlig forhandling med den
hegemoniske struktur, inden for hvilken den er placeret, men også med den
øvrige kontekst.
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Billede 14 – Billedet er fra en af de mange workshops, der blev afholdt rundt om i Odsherred. En deltager sidder med et kort over det
område, hvor han selv bor. Og ligesom mange andre blev han ved hjælp af kortet inspireret til at lave en delbegivenhed, der havde
udgangspunkt i hans eget lokalområde. Foto: Paya Hauch Fenger.
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5 Kort(lægning)
som performativ
praksis
Indledning
Kortet har igennem tiden været en central del af at understøtte og legitimere
nationer, ideologier og andre sandhedsparadigmer. Når streger blev trukket
omkring nationalstatens grænser på et kort, kunne man jo se landet, der fremstod
som en konkret sandhed. Derfor er der prestige i at blive ’sat på landkortet’.
Dette er en dagligdags metafor, men den vidner om det potente i at være placeret
på kortet, fordi realiteter skabes ved at blive sat på kortet, eller som Wood siger:
”maps are arguments about existence” (Wood 2010; 34). At noget eksisterer, når
det er placeret på et kort, gør ifølge Ingold (2000) kortet til en magtfuld illusion.
Kortet foregiver nemlig at være en sand repræsentation af virkeligheden, idet
man som læser oplever, at kortets struktur springer direkte ud af verden. Eller
sagt på en anden måde, så foregiver kortet, at den, der har lavet kortet, blot
medierer en transskription fra et medie (fx jordoverfladen) til et andet medie
(kortet). Kortet formår dermed at skabe en illusion om, at både verdens struktur
og kortets struktur er faste og dermed ikke er under indflydelse af mennesket,
hvilket gør, at vi aflæser kortet som en direkte og sand repræsentation. Som
Wood siger, så er kortet det sted, man konsulterer, når man skal have viden om
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noget, og kortet svarer tilbage: ”this is there… so therefore this… The
transmission of authority is what maps are about” (Wood 2010; 61). Kortet
foregiver således at levere sand viden. Og det er det, som Ingold kalder for den
kartografiske illusion. Kortets autoritet etableres dermed gennem de forslag til
kortet, der bliver vedtaget, og som kortet derefter indeholder. Ifølge Wood
betyder dette, at kortets magt er en funktion af det, der kommer på kortet, og som
får en faktisk indflydelse på virkeligheden: Landkortet performer statens grænser
(Barber & Harper 2010). Kortet performer skoledistrikter, tilhørsforhold, og hvor
noget er i forhold til noget andet. Hvert tegn er magtfuldt; eller som Wood siger:
”there are no innocent posting” (Wood 2010; 86). Kort er derfor ikke kun
argumenter om eksistens, men en performativ praksis, der gør realiteter.
Argumentet i dette kapitel er, at anvendelsen af kortpraksisser i en festival er en
kraftfuld tilgang til at gøre mulige fremtidsversioner af Geopark Odsherred.
Argumentet underbygges og udfoldes gennem empiriske nedslag fra
forberedelsesfasen i festivalen og fra festivaldagene. Indledningsvis møder vi en
gruppe borgere, der gennem brugen af landkort arbejder med at skabe
delbegivenheder til festivalen. Dernæst vender vi os mod fem kunstnere, der hver
især producerer et alternativt landkort over Geopark Odsherred. Slutteligt
besøger vi en kort-begivenhed fra festivaldagene, hvor publikum var inviteret til
at sætte deres egen historie på landkortet.
Det særligt seværdige
Gennem en topstyret tilgang til konstruktionen af Geopark Odsherred var det
frem til Geopark Festivalen stort set lykkes kommunen at sikre en stramt
koreograferet geopark gennem en toptyret kontrol af de konstitueringspraksisser,
der var forbundet med gøren af Geopark Odsherred. Geoparken var på dette
tidspunkt en næsten færdig ansøgning til UNESCO om optagelse som geopark,
et nærmere antal udpegede geopark sites, nyproducerede kort, der angav, hvad
der var geopark, udpegning af kunst og kunstnere, samt konkrete stier og skilte.
Måden at gøre geoparken på var tæt forbundet med allerede institutionaliserede
praksisser, som fx produktionen af kort.
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Ill. 4 - Det første kort over Geopark Odsherred. Med tilladelse fra
Odsherred Kommune.

I begyndelsen af geoparkens levetid så det officielle geoparkkort ud som på
illustration 4. Her ses den vestlige del af Odsherred markeret med orangerød, der
angiver den del af kommunen, der skulle være geopark. Det var således ikke hele
Odsherred, der i begyndelsen blev gjort til geopark. Da man i kommunen fik læst
ansøgningskriterierne fra UNESCO grundigt nok, blev man opmærksom på, at
UNESCO-udpegede geoparker følger administrative grænser. Geopark
Odsherred skulle derfor følge Odsherred Kommunes grænsedragning, og kortet
ændrede sig til at omfatte hele området.
Som et led i ansøgningen til UNESCO skulle geoparksekretariatet nu udpege
interessante områder i hele Odsherred, der kunne legitimere det som en geopark.
I 2012 blev der derfor udarbejdet en landskabskarakteranalyse af Odsherred
Kommune, der skulle fungere som en anvisende guide i forhold til, hvad der
skulle udpeges til geoparksteder. Analysen fulgte landskabskaraktermetoden
efter Miljøministeriets ”Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen”
fra 2007. Denne særlige form for kortlægningen dannede grundlag for
kommunens planmæssige indsats for det åbne land.
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Ill. 5 - Særlige visuelle
oplevelsesmuligheder på
Egebjerghalvøen.
Publikationen: Landskabsanalyse,
Odsherred Kommune, 2012.

Billede 15 - En gruppe borgere
identificerer oplevelsesmuligheder
på Egebjerghalvøen.
Foto: Paya Hauch Fenger.
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En del af analysen handlede om at identificere ’særlige visuelle
oplevelsesmuligheder’ og udarbejde kort, der repræsenterede, hvor og hvad det
særlige var. De udarbejdede kort blev fulgt med følgende tekst:
Særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Særlige visuelle oplevelsesmuligheder
kan være stedbundne (dvs. oplevelsen er knyttet til oplevelsen af et afgrænset
område eller et element) eller kan være en udsigt over et større landskab, dvs.
oplevelsen er betinget af omgivelser over en længere distance og knyttet til f.eks.
et udsigtspunkt. (Landskabsanalyse, Odsherred Kommune, 2012).
Analysen blev foretaget i hele Odsherred, der blev opdelt i områder, defineret
ved deres særlige landskabelige karakter. I det følgende interviewuddrag hører vi
en ansat i Geopark Odsherred fortælle, hvad udpegningen af geoparksites skulle
benyttes til:
Lasse:

”Ja, de geologiske sites. Dem vi er ved at udpege nu (…) de er
rigtig, rigtig vigtige at få ind i bevidstheden. Folk, de skal kunne
vide – og det er en del af det her – via et kort, rute eller internet,
eller et eller andet, at de kan gå derhen ude i landskabet. Og på
en tavle få at vide, hvad sker der her, hvad er der sket her.
Hvordan er det kommet til at se sådan her ud. ” (Interview med
Lasse, marts, 2013).

Egebjerghalvøen var et af disse afgrænsede områder. På kortet (illustration 3)
over særlige visuelle oplevelsesmuligheder på Egebjerghalvøen blev der angivet
to oplevelsesrige udsigtspunkter (de runde prikker), to oplevelsesrige
enkeltelementer (de blå stjerner) samt ét oplevelsesrigt område (det blå felt,
øverst på kortet). I følgeteksten beskrives Egebjerg Mølle fx som en særlig visuel
oplevelsesmulighed på Egebjerghalvøen:
”Egebjerg Mølle ligger som et markant element i landskabet og er med til at
fortælle historien om tidligere tiders jordbrug. Med sin placering højt på en
bakketop omgivet af snoede småveje i et åbent og uforstyrret jordbrugslandskab
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knytter der sig særlige visuelle oplevelsesmuligheder til selve møllen”.
(Landskabsanalysen, Odsherred Kommune, 2012).
Kortet suppleres af tekst, der angiver, hvor i landskabet man skal placere sig for
at få glæde af disse særligt oplevelsesrige punkter.
”Møllen opleves især fra sydøst, syd, sydvest og nord i et område fra Egebjerg i
syd til Vejlehøj i nord.” (Landskabsanalysen, Odsherred Kommune, 2012).
Det interessante ved kortet var for mig ikke selve udpegningen af seværdige
steder, men snarere fraværet af udpegning. I og med at kortet var et vigtigt
dokument i forhold til at udpege geoparksteder, var de få markeringer på kortet
ikke uskyldige. De var nøje udvalgt, mellem et uendeligt antal muligheder, og
reducerede gennem sin repræsentativitet Egebjerghalvøen til et sted med få
visuelle oplevelsesmuligheder. Samtidig blev området beskrevet om et statisk
landskab, hvor oplevelserne allerede var velbeskrevne og markerede på kortet.
Kortet blev således til en lukket entitet, der ikke bare foreskrev, hvad der var at
opleve, men som også kom med en vejledning til, hvordan man burde opleve det.
Beslutningen om fire udvalgte markeringer på kortet skulle således udgøre en del
af den fremtidige gøren af Geopark Odsherred på Egebjerghalvøen. Læsningen
af landskabsanalysen og især kortet over Egebjerghalvøen førte til en refleksion
over muligheden for at lade borgerne selv være forslagsstillere til, hvad der
skulle indgå i gøren af Geopark Odsherred. Med udgangspunkt i dette udførte jeg
en række af workshops med en gruppe borgere, hvor de bl.a. med brug af kort
skulle afsøge, hvad der for dem var meningsfuldt at inddrage i Geopark
Odsherred, og hvordan dette kunne udvikles til delbegivenheder i Geopark
Festivalen.
Kortproces
Følgende empiriske snapshot er baseret på logbogsnotater, videooptagelser og
fotodokumentation fra den første af en række af workshops, jeg foretog i 201314.
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Seksten mennesker er fordelt ved to borde, hvor de sidder og ser på et kort over
det område, hvor de bor. De er samlet for at kortlægge, hvilke delbegivenheder
de kan skabe med udgangspunkt i områdets ressourcer – menneskelige såvel som
landskabelige. Det er ikke alle, der kender hinanden, og derfor går de spontant i
gang med en præsentationsrunde ved at finde det sted på kortet, hvor de bor. De
peger på det, markerer det måske med en kuglepensstreg og ledsager
bevægelserne på kortet med ord:
Jon:

”Jeg bor hernede, du ved rundt om hjørnet, tæt på hvor Nielsen
boede”.

Torben:

”Nå, der i svinget, det er dig med gæssene og fårene”.

Jon:

”Ja, jeg kan se Isefjorden, der er skønt, det er en helt utrolig
udsigt. Jeg ville gerne lave B&B, så andre også kunne nyde
den”.

Jon fortæller ikke, at han hedder Jon, er 48 år og arbejder som tømrer. Derimod
fortæller han, at han har en enestående udsigt over Isefjorden, og at han gerne
deler den med andre – det er noget helt særligt at være Jon og stå i dén have med
dén udsigt. Niels har mere svært ved at få præsenteret sig selv. Han er ejer af én
af gårdene i området, man kan ikke identificere gården på kortet og er tydeligvis
irriteret over at have fået et kort uden angivelse af gårde. Det er næsten, som om
Niels ikke rigtigt er tilstede, hvis gården på kortet ikke er der. Efter nogen
gransken finder han det sted på kortet, hvor gården burde være angivet, slår en
cirkel omkring stedet, tegner en streg ud til kortets kant og skriver gårdens navn.
Men også Lene har problemer med sin præsentation. Hun bor på den anden side
af skoven, men ser nu via kortet, at hun bor på ’Egebjerghalvøen’, hvilket hun
ikke var klar over. Skoven bliver ligesom ved med at stå i vejen for denne
erkendelse.
Men kortet fortæller jo, at Lene hører til på den anden side af kortet, og derfor
tegner Lene en streg, der forbinder hendes hus med området på den anden side af
skoven, hvor også de andre deltagere omkring bordet bor. Niels forbinder sig til
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sin gård. Lene forbinder et område af Egebjerghalvøen med et andet. Mennesker,
bygninger og steder bliver forbundet gennem tale og streger på kortet. De linjer,
som deltagerne tegner på kortet, får ting og oplevelser til at hænge sammen. Hos
Ingold (2016) er linjer netop det, der får alting til at hænge sammen. Linjer er
relationer. Og relationer er det, der skaber væren. Med linjer refererer Ingold til
spor, stier, tråde, slægtskab, det at gå og tale. Linjerne er organiske i deres
opbygning og sammenlignes af Ingold med svampens struktur, der er ”a web of
linear fibres radiating in all directions, with no inside or outside, no coherent
skin, permeating its surroundings rather than set over against them. ” (Ingold
2016).
Med Ingolds svampeanalogi bliver det tydeligere at begribe Mols forståelse af
relationer. Hos Mol opstår relationer gennem performative praksisser, som fx når
nogen flytter noget, sender et brev, skriver noget ned i en fil, siger noget på en
konference. Linjer og relationer skal derfor ikke forstås som statiske, men som
noget der opstår og genopstår i bevægelse og performative handlinger. Og som
Ingold siger, så leves livet langs disse linjer og kan aflæses i disse, som
håndlæseren kan aflæse et levet liv i håndens linjer.
Gennem deltagernes kortlægning, opstod nogle linjer, mens andre linjer allerede
eksisterede og bar en historie i sig, som nu blev synliggjorte gennem processen.
Det kan vi fx høre i følgende samtale mellem nogle af deltagerne:
Jørgen:

Hele vejen her, synes jeg, er fantastisk. Der er sådan nogle
gamle stynede popler ned igennem. Det er virkelig et landskab,
der er værd at lægge mærke til. (Jørgen tegner ruten på kortet).

Ulrik:

Dengang jeg havde en hund, der løb jeg tre gange om ugen den
her vej; Bråde og Kongsøre og hjem igen. (Markerer med
fingeren en del af samme rute, som Jørgen lige har angivet). Og
jeg påstod, at det var Danmarks smukkeste konditur.
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Jørgen:

Jeg synes, at de stynede popler nede ved Kongsøre Næbbe, at
den vej hernede er meget, meget smuk. Næbbevej. Den burde
være et sight på en eller anden måde.

Ulla:

Det synes jeg også. Det er et af de smukkeste steder.

Jørgen:

Men jeg ved ikke… man bliver jo jaget væk ved Kongsøre
Næbbe.

Jens:

Han jager mange folk væk.

Torben:

Hvem er det, der bor her? (Torben peger på det hus, som Jørgen
holder sin tusch henover).

Jens:

Han er sådan en vanskelig mand, og han vogter det nidkært.

Torben:

Kan man ikke gå derned?

Jørgen:

Jeg synes, du skal gå derned en dag. (Deltagerne ved bordet
griner indforstået). Man føler sig ikke velkommen. Men hvis du
står med en kikkert, så er det okay, for han er fuglemand.

Torben:

Det er da godt at vide, jo.

Nogen af deltagerne har allerede tegnet en linje mellem de stynede popler, vejen
og området omkring Kongsøre Næbbe. Denne knyttes til en konditur og en hund,
som igen knyttes til en mand, der vogter sit område nidkært. Gennem streger på
kortet og ord, der fortæller, skabes der også en linje mellem Torben og de andre
linjer. Nye linjer eller relationer mellem noget opstår og vikler sig sammen med
allerede etablerede relationer og begynder at tegne et nyt kort, baseret på
deltagernes eget kendskab til landskabet og hverdagserfaringer med det.
Grupperne arbejder videre med at finde de steder, som de synes er særlige, og
sætte dem på et fælles kort. Anekdoter om smukke steder, gamle sagn, glemte
gravhøje og landingsbaner, flyvrag fra anden verdenskrig, fiskesteder, marker
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med rådyr og steder, man dansede og elskede, bliver peget ud og markeret på
kortet med flag.

Billede 16 – Deltagerne fortæller med udgangspunkt i kortet om særlige steder.
Foto: Paya Hauch Fenger.
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Da stederne er identificeret og markeret på kortet, begynder deltagerne at arbejde
med, hvordan de kan forbinde det, de synes er noget særligt, og gøre det til
delbegivenheder i festivalen. Lene vil lave en kunstcykeltur, der går fra hendes
atelier gennem skoven til Niels’ gårdbutik og videre rundt på Egebjerghalvøen.
Line er blevet opmærksom på områdets mange gravhøje og vil arrangere rideture
mellem grave og jættestuer. Stine vil lave hestevognsture, der går gennem skove,
forbi æbletræer, gravhøje og krydre dem med gamle sagn og myter. Jørgen vil
lave en gåtur i skoven ved nattetide.
Via kortet bliver der tegnet ruter, der skaber forbindelse mellem erfaringer, sagn
og steder, der ikke tidligere var forbundet. Landkortet opstår mellem deltagerne i
et fysisk her og nu, hvor de tegner og fortæller, men samtidig bygger de deres
forestillingsverden om mulige fremtider på erfaringer og erindringer. Arbejdet
med landkortet fremmer således ikke blot deltagernes ideer til fremtidige
begivenheder, men genkalder også tidligere oplevelser meget klart. På trods af at
kortet er en repræsentation af et landskab, og deltagerne derfor ikke befinder sig
i landskabet, opleves det, som om deltagerne står på den vej, de snakker om, eller
kikker på den gravhøj, de markerer på kortet23.
Kortet og den situation og det rum, der opstår omkring kortpraksissen, er på én
og samme gang det, som Brodersen et al. (2007) kalder for et ’forestillet sted for
participatory prototyping’, samtidig med, at det, med inspiration i Schechner
(1985; 6), ’ikke ikke’ foregår i det landskab, der repræsenteres på kortet. Når
Shumack (2015) påpeger, at kortlægningen fremmer en inklusion af
hverdagserfaringer og relationer mellem humane og non-humane deltagere, skal
det derfor tages bogstaveligt; kortet foregiver ikke blot at være en repræsentation
af en geografi, men fremmaner stedet mellem deltagerne og bliver dermed et
holistisk afsæt for en levende forslagsstillelse. Der føjes dermed en dybere
nuance til festivalen, når den kobles med kortlægning som performativ praksis,

23

Baseret på interviews med deltagerne om deres oplevelser af at bruge kort i workshop-processen.
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idet genkaldelsen og en ’som-om-oplevelse af fortiden forstærkes, hvormed
linjerne mellem den fortid, der trækkes på i forhold til at gøre mulige fremtider,
fortættes i det her og nu, der opstår omkring kortet.
Lad os vende tilbage til Lene, der nu sidder i en samtale med Line.
Line:

Altså, det er helt fantastisk. Det er helt fantastisk dernede ved
Unnerud.

Lene:

Hvad er det, du siger, der er?

Line:

Jamen, der er jo toiletter, og der er vand og der er borde-bænke,
og der er trapper ned til stranden og der er ro og så videre. Det er
et helt vidunderligt sted, hvis man skal i vandet. I stedet for at
køre derud til alle københavnerne (hun peger på den del af
kortet, der angiver, hvor sommerhusområdet ligger).

Ved at se på kortet kommer Line i tanke om Unnerud og vil gerne have, at Lene
skal forstå stedets helt særlige skønhed. Som en måde at understrege stedets
særegenhed på er Line eksplicit omkring, at det, der gør Unnerud til noget
særligt for hende, er fraværet af københavnere. Københavnerne fungerer her i
Lines performative praksis som det konstituerende fravær af netop denne lokale
måde at gøre Unnerud på. De usynlige københavnere gør skønheden ved
Unnerud synlig.
Netop det fraværsgjorte udgør den største del af en værensform ifølge Law &
Singleton (2005) og befinder sig under overfladen, hvorfra det engang imellem
kommer frem. Hos Line var det københavnerne. Hos de kulturprofessionelle i
kapitel 3 var det folkeligheden. Andre gange kan det være sværere at få øje på og
kan virke ret tilfældigt. Fx har Lene tidligere på aftenen forsøgt at få den eng, der
grænser op til hendes egen have, med på kortet. Det særlige ved denne eng er
ifølge Lene, at der engang i fremtiden bliver udsat geder på den. Men de andre
deltagere tager ikke rigtig notits af hendes ønske. Men Lene giver ikke op og
henvender sig denne gang til Jørgen:
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Lene:

Og hvad med gederne her, der kommer her?

Jørgen:

Dem kender jeg ikke.

Lene:

Ove han sætter geder ud på de to områder. Både nede ved
skoven og lige op til vores have.

Jørgen:

Jo, hvis det er tilgængeligt, hvis man kan gå ind og klappe dem.
Men det kan vi selvfølgelig heller ikke med grisene.

Lene:

Nej. Men man kan se dem.

Jørgen:

Ja, det er rigtig nok, det bliver der jo ikke lavet de andre steder.
Men Oves geder kan komme på som potentiel i næste runde.

Og Lenes gedemark kom ikke på kortet og blev dermed ikke en del af det
landkort, der kom til at fungere som en mulig fremtidsversion af geoparken på
Egebjerghalvøen. Grisene var derimod særlige nok til at komme med på kortet
og fik deres eget lille flag. Vi ved ikke, hvorfor gederne her blev udelukket. Vi
kan blot konstatere, at der i kortlægningen foregik en forhandling om, hvad der
skulle inkluderes, og hvad der ikke skulle. Hver gang der blev sat et flag i kortet,
var der samtidig et ukendt antal streger, der ikke blev sat i kortet.
Det lokale landkort, der skabes rundt om bordet som en repræsentation på en
mulig fremtid af Geopark Odsherred, viser ikke blot en prototype på geoparken,
men anskueliggør også, hvor kompleks en geopark kan gøres, når relationer
følelser, sanser, landskab og erindring knyttes sammen via kortlægningen som
performativ praksis. Da Odsherred Kommune identificerede fire visuelle
oplevelsesrige steder på Egebjerghalvøen, var det frem for alt en udelukkelse af
alt det der, ikke skulle med i Geopark Odsherred. Samtidig fremhævede de
særlige visuelle oplevelsesmuligheder, men som enkeltelementer der ikke var
forbundet til hinanden. De relationer, der ’var klippet over’ gennem den
kommunale fraværsgøren, blev via deltagernes performative kortlægning sat
sammen i nye konfigurationer, der også inkluderede kropslige og æstetiske
129

hverdagserfaringer og dem selv som en del af landskabet. Jon var ikke
væsensforskellig fra sin have, ligesom Niels ikke var det fra sin gård, og da
begge inddrog disse konfigurationer i forslagsstillelsen til fremtidige
delbegivenheder, blev også de til en del af geoparken som værensform.
Kort & Kunst
Når man i 2014 gik ind på Geopark Odsherreds officielle hjemmeside og
studerede geoparkens fire fokusområde, var de illustreret med 24 officielle fotos.
På disse fotos blev fødevarer iscenesat som marker med grøntsager uden
arbejdende bønder og maskiner. Kunsten blev præsenteret uden malere og
malerpensler. Kulturhistorien blev præsenteret som udstillingslokaler med
genstande uden besøgende. Landskabet blev vist som marker med idylliske
landeveje uden biler. Geopark Odsherred blev gjort som en værensform uden
støj, forurening, mudder og beskidte malerbukser, men derimod med
kulturhistoriske artefakter, malerier, gravhøje og pæne grøntsager efterladt i et
tomrum uden spor af affald, ukrudt, faldefærdige bygninger, døde dyr eller
’grim’ menneskelig aktivitet.
Med inspiration i codesigns værdi om at involvere marginaliserede interessenter,
og med udgangspunkt i de erfaringer jeg havde fået gennem
kortlægningsprocesserne på Egebjerghalvøen, fandt jeg det interessant at
eksperimentere med, hvordan kortlægning kunne benyttes til at fremmane det
fraværsgjorte og involvere det i en forslagsstillelse til mulige fremtidsversioner
af Geopark Odsherred. Jeg inviterede derfor en gruppe af lokale (ikke
uddannede) billedkunstnere24 til at udforme hvert deres landkort over Geopark
Odsherred. Uden at vide det havde jeg en forventning om, at de ville tilføre

24

Kunstnerne blev udpeget af VisitOdsherred. Udpegningen var baseret på VisitOdsherreds erfaring
med at samarbejde med de pågældende kunstnere. De skønnede således, at netop disse kunstnere var
særligt gode til at samarbejde og ofte viste en lyst og nysgerrighed i forhold til at indgå i kommunale
projekter.
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historier og elementer, som ikke var inkluderet af geoparksekretariatet, og de fik
derfor frie hænder til at udforme dem, som de ville.
Karin, Vivian, Berit, Sven og Flemming valgte at deltage.

Billede 17 - (Fra venstre) Landkort skabt af: Flemming H., Vivian Just, Karin Lykke Groth,
Berit Othman og Sven Frøkjær-Jensen.

Lad os se nærmere på, hvad det var for elementer, de benyttede sig af i deres
landkort. Flemming valgte at lade en kvinde, der står på hovedet, være det
centrale element i midten af landkortet. Som mave har hun et klassisk trafikkort
over Odsherred, hvor grønne områder, byer og veje er fremhævet. Til højre i
billedet er der et kompas, hvor der er byttet rundt på øst og vest. I bunden af
billedet er der grønt græs og blomster, mens baggrunden består af hvide
silhuetter af mennesker i bevægelse – en kvinde, mand, barn og bamse holder
hinanden i hånden, en kvinde og en mand kører i en åben sportsvogn, mens
kvinden, der sidder bagerst, rækker hånden op i luften, som om hun mærker på
vinden. En hest kravler op ad en stige, og en anden hest går ned ad en trappe. Et
menneske kører på en ethjulet cykel, der balancerer på hovedet af et andet
menneske. En mand, kvinde og hest danser i græsset, en fugl er i flugt nedad. Et
menneske og cykel er blevet til én figur. Flemmings landkort hedder ’På hovedet
i herlighederne’.
Vivian har hovedet af en gallowayko i midten af billedet, mens små tegninger i
siden repræsenterede konturerne af Odsherred. På landkortet ses også elementer
af den uddøde urokse, flagermus, rådyr, frø, hare og forskellige fugle.
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Karin har malet med akvarel og kobber oven på et geodætisk kort. Markant i
billedet er en irgrøn hest og to hjul, der er tænkt som en parafrase over
solvognen, som blev fundet i Odsherred. Øverst på landkortet er der tre mindre
heste, ligesom man svagt aner flere hestelignende skikkelser i bundet af kortet.
Berits landkort bestod af det, som hun kaldte for en samling af ’små lokaliteter’,
der blev bundet sammen af en hvid vej i midten af billedet. Vejen skal forestille
rute 21 – en forholdsvis ny motortrafikvej i Odsherred. Ud over vejen, sten og en
rød bil som centrale elementer på kortet benyttede Berit stensøjler, lystfiskere,
gulerødder, hesten fra solvognen, gallowaykvæg, træer, marker, højdekurver,
skov og gårde til sit landkort.
Svens landkort bestod af en sort baggrund, hvorpå der var malet mennesker,
fabeldyr og andre små figurer, der tilsammen danner en ring. I øverste højre
hjørne er konturen af Odsherred malet. I venstre hjørne ses noget, der kunne
minde om træer. Mens de to figurer nederst på kortet giver associationer til en
måne og et menneske. Landkortet hedder ’Odsherred – et landskab fyldt med
drømme’, og er ifølge Sven et mere spirituelt værk, der inspirationsmæssigt
trækker på tarot, sagn og myter, men som samtidig handler om at finde vej til det
liv, man drømmer om.
Det arbitrære, det støjende, det bevægelige, det immaterielle og et væld af dyrlevende såvel som døde – blev gennem kunstnernes landkort hentet ind og koblet
i forskellige konstellationer, hvorved mange af de elementer geoparksekretariatet
havde fraværsgjort blev synlige og anvendt i en afsøgning af Geopark Odsherred
som mulighedsrum, der betød at kunstnernes kort opstod som fortællende og
kuperede geografiske repræsentationer af geoparken.
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Et par af kunstnerne gav udtryk for, at de havde svært ved at forstå, hvad
Geopark Odsherred var. Men hvor dette for andre var en irritation, ansporede det
de pågældende kunstnere til grundig udforskning af Geopark Odsherred som
mulighedsfelt.

Billede 18 – Sven var en af de kunstnere, der afsøgte Geopark Odsherred som mulighedsfelt
gennem mange iterationer. Foto: Paya Hauch Fenger.

Flere af kunstnerne lavede derfor ikke kun én version af landkortet, men
eksperimenterede med en række af konfigurationer, der hjalp dem med at svare
på deres spørgsmål om, hvad Geopark Odsherred er. Produktionen af landkort
var dermed ikke kun mulige repræsentationer af fremtidige geoparker, men
fungerede i processen som analytiske prototyper, som kunstnerne gik i dialog
med, med henblik på at udvide forståelsen af, hvad der kunne indgå i en gøren af
Geopark Odsherred som værensform.
Brugen af landkort i festivalen som prototype blev en politisk strategi i forhold
til at fremmane og synliggøre det fraværsgjorte og invitere det med ind i en
performativ gøren af Geopark Odsherred gennem kunstnernes kortlægning. Men
som en måde at lade andre end kunstnerne reflektere over de heterogene
designforslag, de havde skabt, blev landkortene trykt som plakater og solgt under
Geopark Festivalen.
Originalværkerne blev samlet i en fælles udstilling på Skamlebæk Radiostation,
hvor de optog det centrale udstillingslokale. Publikum på Geopark Festivalen fik
dermed også mulighed for at granske og reflektere over de prototyper på
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Geopark Odsherred, som kortene repræsenterede. Ved at studere kortene i
festivalen blev publikum inviteret med ind i en forestillet verden, hvor de blev
præsenteret for en mangfoldighed af mulige realiteter, der på hver deres måde
gjorde opmærksom på, at geoparken kunne være andet og mere end det, som
geoparksekretariatet præsenterede gennem hjemmeside og på opsatte skilte.
Samtidig bidrog publikum også til, at disse værensformer fik opmærksomhed. I
og med at både plakater, originalværker og de forskellige iterationer var udstillet,
var der flere tusinde mennesker, der havde lejlighed til at se de mange variationer
over Geopark Odsherred, ligesom de også havde mulighed for at købe
landkortene som plakat. Dette betød, at de før så fraværende elementer nu ikke
blot var synlige på kortene; de fik også en efterfølgende opmærksomhed i folks
stuer.
Sæt din historie på landkortet
I afsnittet om kortlægningen på Egebjerghalvøen var jeg lidt inde på, at de
erindringer og historier, der gemmer sig i landskabet, bliver tilvejebragt og
knyttet sammen i en nutidig forslagsstillende praksis gennem kortlægningen som
performativ praksis. Med Ingold (2000) kan man argumentere for, at
kortlægningen synliggør det, som landskabet er fyldt af, eller som Ingold siger;
det er ’pregnant with the past’. Med det mener han, at landskabet bærer på og er
gjort af alle de handlinger, der er foretaget gennem tiden, og derfor er landskabet
”…a story… It enfolds the lives and times of predecessors. ” (Ingold 2000; 189).
Geoparksekretariatet fortalte historier på deres hjemmeside om tilblivelsen af
gravhøje, inddæmningen af Lammefjorden og fundet af Solvognen. Men var
Geopark Odsherred kun dette? Som en måde at udfolde landskabets historier
blev publikum på Skamlebæk Radiostation opfordret til at sætte deres personlige
historie på et stort landkort over Geopark Odsherred.
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Som dagene gik, voksede mængden af post it-notes på kortet, og det ’objektive’
grundkort med angivelser af veje og byer gled i baggrunden. I stedet kom der et
nyt kort til syne med gemte historier fra landskabet. Historierne var forskellige,
men havde den fælleshed, at de knyttede en begivenhed sammen med et sted:
”Her på Rørvig Strand lavede min far og mor mig i september 1939 i et lille telt.
Var cyklet dertil fra Sydhavnen i København. ”

Billede 19 – Publikum blev opfordret til at sætte deres personlige historier på kortet
for at gøre Geopark Odsherred til deres egen. Foto: Paya Hauch Fenger.

Hos geoparksekretariatet er Sandflugtsplantagen, Korshage og Skansehage de
elementer fra Rørvig, der indgår i deres version af Geopark Odsherred, mens
Rørvig Strand er fraværende. Men for den person, som har skrevet den lille
seddel, trækkes Rørvig Strand frem som et vigtigt element i personens gøren af
Geopark Odsherred.
Også i det næste eksempel ser vi en stærk forbindelse mellem personen og den
historie, der er en vigtig del af et givent sted: ”Jeg har født fire børn i
Annebergparken. En smuk perle i Odsherreds gode landskab”. Annebergparken
er ikke blot et sted, men rummer i sig historien om fire børnefødsler, der via en
tekstliggørelse og en placering på det store kort foldes ud og sammen med de
andre narrativer bliver en collage af følelser, kropslige erindringer, handlinger og
sansninger, der udgør Geopark Odsherred som et mulighedsfelt.
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Men der var flere udstillinger med kort på Skamlebæk Radiostation. Bl.a. havde
publikum mulighed for at bidrage med information om deres bevægelsesmønstre
på Skamlebæksletten til et naturforvaltningsprojekt25 ved at markere på et kort,
hvor de gik deres ture.

Billede 20 – Geoparksekretariatets officielle geoparkudstilling.

I et andet lokale fandt man geoparksekretariatets udstilling med officielle kort og
forklaringer om Geopark Odsherred. Inden for et lille område blev publikum
således præsenteret for en mangfoldighed af repræsentationer af Geopark

Naturpleje i fællesskab”, der er et delprojekt i ”fremtidens landskab”, overordnet ledet af Professor
Jørgen Primdahl og lektor Lone Søderkvist Kristensen fra Institut for Geovidenskab og
Naturforvaltning, Københavns Universitet. Projektet har bl.a. fokus på lokal planlægning af natur og
rekreative områder og skal foregå i tæt dialog mellem lodsejere, sommerhusejere og andre
interessenter. Jeg havde hjulpet den pågældende projektleder med at udvikle ideen til, hvordan folks
bevægelsesmønstre kunne identificeres via et kort.
25
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Odsherred. Men netop gennem publikums bevægelse fra et lokale med
’objektive’ data og rene billeder til et lokale, hvor geoparken blev fremstillet som
et metafysik drømmeland, og videre til et kort fyldt med narrativer om
landskabet, blev disse multiple versioner af Geopark Odsherred forbundet med
hinanden.
Men publikum så på andet end kort. De så på kunst, dyrkede morgenyoga på
Skamlebæksletten og tog muligvis videre for at spise frikadeller eller se
silhuetspil i solnedgangen. De roede i kajak på kanalerne eller hørte måske
geomusik i en gravhøj. I og med at publikum bevægede sig mellem flere
delbegivenheder, blev der også skabt relationer mellem disse, hvilket betød, at
disse prototypiske bud på Geopark Odsherred blev koordineret til at lægge sig
side om side. Borgmesterens bekymring, som blev omtalt i kapitel 1, for at
Geopark Odsherred ville falde fra hinanden, hvis der ikke blev konstrueret én
version af geoparken, som alle skulle forstå, forholde sig til og fortælle videre,
viste sig her at være unødvendig. Festivalen som prototype på Geopark
Odsherred demonstrerede, at Geopark Odsherred godt kunne tåle at være mere
end én, netop fordi den gennem deltagernes og publikums performative praksis
blev bundet sammen.
Afslutning
I dette kapitel har vi været omkring kortlægning som performativ praksis på
forskellige måder. Et fælles træk ved den kortlægning og de kort, vi har besøgt,
er, at de var aktive objekter, der gjorde realiteter. De performative praksisser, der
gjorde kortene, kan således ikke skelnes fra de verdener, som kortet frembringer;
proces, objekt og repræsentation af en realitet sker således på en og samme gang.
Men kortet er langt fra uskyldigt på trods af dets repræsentative status. Dels fordi
det bygger på en historisk tradition, der betyder, at vi (stadig) læser kortet som et
sandt billede på verden, hvorfor det i betydelig grad har betydning for
mennesker, dyr og natur, for den måde livet praktiseres på, og for den måde
vores omgivelser forvaltes på. Dels fordi kortet, når det benyttes i en
kortlægningsproces, skaber en ’som-om’ situation, hvor deltagerne oplever, at de
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er på det pågældende sted, de betragter på kortet. Kortet hjælper os til at
genkalde kropslige erfaringer, erindringer og historier og fremmer dermed
inklusion af betydningsfulde og meningsgivende hverdagserfaringer og
relationer mellem det humane og non-humane og det marginaliserede og
dominerende i en forslagsstillende designbegivenhed. Dermed forfines og
forstærkes festivalen som prototype, når den kobles med kortlægning som
performativ praksis.
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Billede 21 – Stjernebiograf i Geopark Festivalen. Foto: Claus Starup.
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6 Prototyping af
geoparken
Indledning
Lad mig indlede dette kapitel med at vende tilbage til et citat af Victor Turner,
der også blev omtalt i kapitel 2. I citatet påpeger Turner, at den kulturelle
performance ikke blot spejler den omgivende kultur, men er det tegnebræt, hvor
medlemmerne af et samfund kan forme og skitsere “designs for living ” (Turner
1988; 24). I det følgende skal vi besøge et udpluk af de mange delbegivenheder,
der blev afholdt i festivalen, for at se på hvilke skitser, der her blev tegnet af
Geopark Odsherred.
I festivalen blev der som nævnt tidligere afholdt mere end 200 arrangementer
spredt over et stort geografisk område og fordelt på fire dage. Det var derfor ikke
muligt for mig at følge alle begivenhederne, hvorfor der sandsynligvis er mulige
fremtidsversioner af Geopark Odsherred, jeg ikke fik øje på. Men i de
delbegivenheder, jeg fulgte, var der overvejende to temaer, der blev taget
udgangspunkt i i en afsøgning af geoparken som mulighedsfelt. I nogle
delbegivenheder var der således fokus på at gøre versioner af Geopark Odsherred
gennem hverdagsbegivenheder, mens det i andre arrangementer var landskabet,
der var det centrale i en performativ gøren. Dette er naturligvis en analytisk
kategorisering, der ikke skal læses som statiske positioneringer, idet flere af
delbegivenhederne bevæger sig i spændingsfeltet mellem de to temaer.
I det følgende skal vi besøge en række af delbegivenheder, der er kategoriseret
under ’hverdagslivet’ og ’landskabet’ som overskrifter. Derudover skal vi se på
to madbegivenheder, der på mange måder ligner hinanden, men som bidrager
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med markant forskellige fremtidsversioner af Geopark Odsherred. Den første er
’Mad og Vin på Ordrup Næs’, hvorigennem vi præsenteres for en eksklusiv
fremtidsversion af Geopark Odsherred. Den næste og sidste delbegivenhed, vi
skal høre om i denne afhandling, er Babettes gæstebud, hvor det prototypiske
bud er af hybrid karakter.
Hverdagslivet
I det følgende skal vi se, hvordan hverdagslivet var en central del af Geopark
Festivalen. Folk benyttede de fire dage til at åbne deres hjem op og sætte deres
indsigt om forskellige emner og steder i spil, ligesom de også inkluderede deres
egne kreative frembringelser. Borgerne i Odsherred benyttede hverken begrebet
’folkelig’ eller ’revyagtige’ om deres egen deltagelse og produktioner i Geopark
Festivalen. Snarere så de deres egne bidrag som ressourcer og et udtryk for
viden, interesse og kreativitet, som de bragte med ind i festivalen.
Lad os begynde i Landsbyen.
Landsbyen
I Landsbyen har bylauget adopteret de omkringliggende gravhøje, hvilket i
praksis betyder, at de har overtaget vedligeholdelsen af dem fra kommunen.
Sammen med andre medlemmer af bylauget bruger Karsten derfor en stor del af
sin fritid på at passe dem, hvilket han holder meget af. Som han siger:
Karsten:

”Vi kan lide området. Og vi elsker at gå rundt deroppe. Altså,
gravhøjen betyder meget. Hvis der er en dag, hvor man er sådan
i rigtigt dårligt humør, så går man op ad trapperne og kikker lidt
ud over det hele, så bliver man bare glad. (…) Så føler man
sådan, at man er lidt tættere ved Vorherre, eller hvad man skal
sige. ” (Interview med Karsten, 2013).

At gravhøjene har stor betydning for folk i Landsbyen, er ikke nyt. En
historieinteresseret beboer forklarer, hvordan husene i byen er placeret sådan, at
man fra alle stuerne har udsigt til gravhøjene. Gravhøjene har dermed markant
141

betydning for identiteten, meningsdannelsen og det sociale liv i det pågældende
lokalsamfund.
I Geopark Festivalen
inviterede landsbyen på
en række af
delbegivenheder, der
alle centrerede sig
omkring interaktionen
mellem mennesker og
gravhøjene. Bl.a. kunne
publikum høre foredrag
og troldefortællinger
om stenen på toppen af
gravhøjen eller
underholde sig med
korsang og silhuetspil.

Billede 22 – Silhuetspil på en gravhøj, Landsbyen. Foto: Privat.

Gravhøjene som et dagligt midtpunkt for borgerne i Landsbyen og dermed som
udtryk for en veletableret og stærk relation mellem landskab og mennesker blev
her gjort til det centrale udgangspunkt for en fremtidsversion af Geopark
Odsherred. Gennem delbegivenhederne viste Landsbyen, at de ikke behøvede
folk udefra til at vise dem det fantastiske ved Odsherreds landskab. Beboerne
havde allerede konstateret dette. Med begivenhederne forstørrede lokalsamfundet
den kendsgerning, at borgere ikke blot var stolte af deres område, men at de i
deres hverdagsliv var tæt forbundet med det. Denne samhørighed med
landskabet ville de gerne dele med publikum under festivalen, ligesom de gerne
ville dele glæden ved at gøre noget sammen.
Glæden ved at gøre noget sammen spejler begrebsligt ordet hverdagskreativ,
som jeg her låner fra David Gauntletts bog Making is Connecting fra 2011.
Gauntletts benytter begrebet hverdagskreativitet om almindelige menneskers
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kreative frembringelser, som quiltede tæpper, særlige kager, hjemmesider, blogs
etc. (Gauntlett 2011; 76).
Samtidig fremhæver han, at til forskel fra kulturprofessionelles produktioner, er
det ikke slutproduktet, der er det betydningsfulde i hverdagskreativiteten, men
derimod skabertrangen, glæden og fællesskabsfølelsen. Dermed skal Gauntletts
tanker også forstås som et bidrag til en kritik af den professionelle kunst- og
kulturverden, som han argumenterer for, er en gruppe af ’kulturprofessionelle
gatekeepers’, der bruger deres position i samfundet til at opretholde et system,
hvor det kulturelle rum holdes lukket. Dette gør de gennem deres ’ekspertret’ til
at definere, hvad der er kreativt, og hvad der ikke er, og har på den måde
udviklet sig til at være ”a professional field of experts and elites, who carefully
police the borders of their practice. ” (Gauntlett 2011; 218). I stedet mener
Gauntlett, at vi bør væk fra denne eksterne verificeringspraksis og i stedet
fokusere på, hvad det betyder for den enkelte og gruppen at være
hverdagskreativ.
En tilsvarende iagttagelse af hverdagskreativitetens betydning udtrykkes hos
flere af deltagerne i Geopark Festivalen. For medlemmerne af bylauget i
Landsbyen betød det således meget at dele deres troldesagn og historier om
området med andre. For Erik betød festivalen en mulighed for, at han kunne
afprøve en ny position, hvor han via sine hverdagskreative frembringelser
flyttede sig fra at være tilskuer til andres aktiviteter og engagement og stillede
sig selv og sine træskulpturer i centrum. Han havde ikke tidligere solgt sine
værker offentligt, men havde primært gemt sig i sit værksted, og af og til solgt
lidt til helt nære venner. Nu benyttede han festivalen til at stille sig frem med
sine skulpturer, hvilket havde en stor betydning for ham:
Erik:

”Nu tror jeg også på, at jeg dur til noget. At jeg også har ret til at
være menneske, på trods af at jeg har forskellige ting, jeg slås
med. Nu har jeg også noget at være som menneske. ” (Interview,
26.11.2014).
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Dekonstruktionen af strukturerne i festivalen tilbød for Erik en liminalitet, som
han benyttede til at eksperimentere med at få en anden rolle i lokalsamfundet,
ligesom han erfarede, at publikum var glade for de træskulpturer, han havde
lavet. Værdien af at skabe noget er dermed ikke blot knyttet til den genstand, der
bliver skabt, men knyttet til følelsen af at få adgang til og deltage i et fællesskab.
Eriks træskulpturer bør derfor ikke vurderes ud fra et professionelt
æstetikbegreb. I stedet kan vi med hverdagskreativitetsbegrebet diskutere
borgernes deltagelse i Geopark Odsherred ud fra andre kriterier end de, som
professionelle kulturfolk opstiller.
Eat with the locals

Billede 23 – Fotoet, der ledsager Bjørn og Vibekes beskrivelse af deres Eat with the
locals-arrangement. Foto: Privat.

Et andet eksempel, hvor hverdagspraksisser var en væsentlig del af afsøgningen
af Geopark Odsherred, var delbegivenheden: ’Eat with the Locals’, hvor det
private og intime fik en central plads i den performative gøren.
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Sekretariatschefen for Geopark
Odsherred og hans kone Jessica
åbnede også døren til deres hjem som
en del af Eat with the Locals med en
invitation, der skabte forventninger
om bl.a. canadisk kogekunst og
lokale råvarer.
Arrangement foregik i det tidligere
sindssygehospitalsområde, der er
kendt for sin smukke arkitektur. Men
på daværende tidspunkt var der i
geoparksekretariatet konsensus om,

Annebergparken, kan du møde galskab,
kaos og god humor hos Jessica og Thure
og deres fire børn. Jessica er canadier,
kogekonedatter og folklorist. Thure er
lollandsk bondesøn, ’noget i kommunen’
og snart 40. De byder på lækker mad af
friske, lokale råvarer, tag-selv-bord,
nordamerikansk gæstfrihed,
plastickopper og tallerkner der slet ikke
passer sammen. De kan heller ikke
udelukke, at der bliver et par
børnenedsmeltninger, lidt fjolleri og
ninja-moves. Medbring egne
drikkevarer, hvis du vil have andet end
vand og saft. Der følger en uformel
rundvisning på området efter maden, for
begge har stor viden om den gule
haveby.
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Billede 24 – Tekst og billede der annoncerede et af
arrangementerne i Eat with the Locals. Foto: Thure Jørgensen.

Bag overskriften Eat with the locals var der otte familier, der tog udfordringen
op med at med at lave aftensmad til folk, de ikke kendte, i deres private hjem
mod en mindre betaling. På festivalens hjemmesiden beskrev værterne, hvad
man som gæst kunne forvente af mad og oplevelser hos hver enkel familie.
Vibeke og Bjørn præsenterede deres arrangement med et foto af udsigten fra
deres hus (se billede 23). På billedet
ser vi en have med et tørrestativ,
toppen af et fodrehus, et stakit, buske,
træer, lidt blomster og markerne i
baggrunden. Som gæst hos dem ville
man ikke blot få hjemmelavet mad,
serveret i en privat stue, men man
ville også få adgang til at dele Bjørn
og Vibekes hverdagsudsigt. Gæsterne
blev her præsenteret for et
HOS JESSICA OG THURE
arrangement, hvor
hverdagsmaterialiteter som tørrestativ
Mandag den 28. juli kl. 18
og foderhus indgik som en del af
I det tidligere Sindssygehospital lige syd
begivenheden.
for Nykøbing Sj., nu kendt som

at det tidligere sindssygehospital ikke var et geopark-site. Selv om Thure, i sin
egenskab af også at sidde i Geopark Odsherreds ledelse, havde været med til at
tage beslutningen om, at området således ikke var en del af geoparken, benyttede
han alligevel festivalens mulighed for at indtage andre positioner og undersøge
nye konfigurationer af geoparken. Dermed havde han som passioneret beboer i
området en legitim mulighed for at afprøve og granske, hvordan det fungerede at
gøre dette unikke sted til en del af Geopark Odsherred.
Samtidig inviterer begivenheden inden for i et hverdagsrum, hvor børn er sultne
og måske græder eller laver andre forudsigelige ting, der ikke kan kontrolleres,
hvorfor gæsterne kunne forvente et arrangement, der ville udvikle sig spontant
afhængig af børnenes dagsform. Hvor Thure til daglig arbejdede på at gøre en
professionaliseret og stram koreograferet geopark, bragte han som privatperson
og via begivenheden mange af de elementer med ind i Geopark Odsherred, som
der i geoparksekretariatet ellers var enighed om at holde ude. Festivalens
mulighed for at vende op og ned på det hele for en stund legitimerede derfor, at
plasticservice indgik som en væsentlig del af arrangementet. Begivenhedens
rekonfiguration af de institutionaliserede praksisser, blev her forskudt og bidrog
til en fremtidsversion af Geopark Odsherred, hvor hverdagspraksisser og
hverdagsmaterialiteter indgik som en del af afsøgningen.
Hverdagsbegivenhederne indgår i ovenstående delbegivenheder som vigtige
elementer i en prototyping af Geopark Odsherred og placerer sig som en form for
performative modhandlinger til geoparksekretariatets forsøg på at skabe en
glitrende geopark målrettet folk udefra. Hverdagsbegivenhederne i festivalen
kommer dermed til at fungere som Turners magiske spejl, der synliggør og
forstørrer detaljerne i hverdagslivets rigdomme. Som Turner siger i følgende
citat, er den kulturelle performance et magisk spejl, der forandrer det, vi ser:
”Genres of cultural performance are not simply mirrors but magical mirrors of
social reality: they exaggerate, invert, re-form, magnify, minimize, dis-color, recolor, even deliberately falsify, chronicled events” (Turner 1988; 42).
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Hverdagsbegivenhederne i festivalen formede dermed en politisk ontologi, hvor
borgerne viste og inddrog det, der havde betydning for dem. Derigennem
udfordrede de geoparksekretariatets forestilling om, at geoparken skulle gøres
gennem det exceptionelle, ved at insistere på, at hverdagslivet og de
hverdagskreative praksisser ikke var revyagtige, men værd at hylde for deres
skønhed i detaljen, deres fællesskabsdannende egenskaber og for samhørigheden
med landskabet.
Landskabet
I det følgende skal vi se mere indgående på, hvordan landskabet udfoldede sig
som en væsentlig del af en performativ gøren af Geopark Odsherred. Vi
begynder på Nakkehage, et område i den nordøstlige del af Odsherred.
Ove og gåturen
Ove og hans kone arrangerede delbegivenheden Fra Nakkehage til Skredbjerg.
Ruten var en spejling af den tur, de selv gik hver eneste dag, og som begyndte
ved deres egen gård, fortsatte videre langs en trampesti til Skredbjerg, hvorefter
de gik tilbage og sluttede turen, som Ove og hans kone plejede at gøre det; med
en kop kaffe hjemme på gården. Som Ove fortalte, så bød turen på en særpræget
naturoplevelse, som han vidste, at meget få kendte til. Ove fortalte lidt om
gården og de stejle skrænter og det rige fugleliv. Men derudover beholdt
landskabet sin egen stemme og fik plads til at indgå i en dialog med deltagerne
gennem sit formsprog.
Knoldene på marken fik publikum til at bevæge sig på en særlig måde, ligesom
grenene, der stak ud fra buskene, fik folk til at dukke sig, mens skråningen ned
mod vandet fik folk til at sætte tempoet ned, tage fat i græstuer og reb for at
holde fast og bøje kroppen i anderledes vinkler.
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Billede 25 – Fra Nakkehage til Skredbjerg. Deltagerne bevægede sig qua landskabets
form på en særlig måde. Foto: privat.

I Oves delbegivenhed var det naturen, der qua dens form definerede, hvor og
hvordan folk skulle bevæge sig. Dette forhold spejler Kohns (2013) tanker om,
hvordan dyr, natur og objekter kan forstås som et non-humant
kommunikationssystem af form og mønstre, der fremmer noget, mens andet
ekskluderes. Som eksemplificerende figur henviser han til, hvordan
Amazonflodens forløb og strømretning gør en særlig værensform, hvor særlige
træer står på særlige steder, hvilket bl.a. medfører en særlig industri distribueret
af flodens form og særlige træers placering.
I kapitel 5 om kortlægning blev vi præsenteret for Odsherreds Kommunes
beskrivelse af Egebjerg Mølle som en særligt visuel oplevelsesmulighed, hvor
det også blev angivet, hvor man som betragter skulle placere sig for at få den
bedste oplevelse. På Oves gåtur var deltagerne i højere grad overladt til sig selv
og deres direkte interaktion med landskabet, hvor de besøgende erfarede sig selv
og landskabet i en helhed – kroppene fulgte landskabets form, hvilket betød, at
deltagerne mærkede sig selv på nye måder. Muskler, der normalt ikke blev

148

aktiveret, blev nu brugt, og efterlod måske en lille smerte i kroppen, der forblev
der en lille tid som et sanseligt aftryk af landskabet.
Fakler på højene
Også i delbegivenheden ’Fakler på Højene’26 havde landskabet en stor
indflydelse på arrangementet. Den centrale idé i delbegivenheden var, at der
skulle tændes fakkelild på toppen af alle gravhøje, og at man som deltager i
arrangementet ville få øje på, hvordan gravhøjenes placering forbandt Odsherred
fra nord til syd. For at realisere projektet identificerede Marianne, der var
ophavskvinde til ideen, hvor gravhøjene lå placeret, og involverede dernæst de
folk, der boede i nærheden af de pågældende gravhøje. Det interessante er her, at
Marianne som Kohns jægere fra Amazonas “ (…) seek to discover and harness
the ephemeral form created by the particular spatial distribution or
configuration” (Kohn 2013; 163-4). De fleste af gravhøjene har eksisteret siden
bronzealderen, men har i nyere tid befundet sig i landskabet som enkeltstående
steder uden nævneværdig forbindelse til hinanden. Gennem Mariannes
begivenhed blev det geometrisk mønster, som gravhøjene udgør i landskabet,
afdækket. Og i den afdækning blev gravhøjene en semiotisk modalitet, der
definerende, hvilke lokalsamfund der blev en del af begivenheden.
Fakler på højene skabte på den måde en linje mellem enkeltstående steder og
frigjorde den form, der lå gemt i landskabet. I denne form ligger også en
tidslighed, der peger tilbage på, at nogen har skabt gravhøjene. Gravhøjenes
individuelle og fælles form er dermed et udtryk for alle de aktiviteter, der har
fundet sted. Gennem delbegivenheden forbandt Marianne dermed ikke kun
steder gennem sin begivenhed, men rakte også tilbage i tiden og fremkaldte
minder om tidligere tiders engagement mellem mennesker og landskab og bidrog

”Fakler på højene” blev aflyst af brandmyndighederne pga. brandfare ved arrangementet, da
sommeren 2014 var meget tør.
26
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dermed til, at fortid og nutid smeltede sammen i et muligt fremtidsbillede på
Geopark Odsherred.
Stjernebiografen

Billede 26 - Geoparksekretariatets tanker om at sætte billedrammer op i landskabet blev
aldrig virkeliggjort. Billedet her er fra Fyn, hvor man har realiseret ideen om at indramme
det istidslandskab, som fynbomalerne skildrede i begyndelsen af 1900-tallet.
https://www.fyens.dk/indland/Gratis-groenne-glaeder-Istidslandskabet-sat-irammer/artikel/3170957

I geoparksekretariatet arbejdede man en tid med ideen om at opstille
billedrammer i landskabet, der indrammer de motiver, som kunstnerne fra
Odsherred kunstnerkoloni skildrede i 1930erne. Billedrammens placering og
form ville fremme en særlig placering hos den betragtende person, og på den vis
ville man give publikum muligheden for at se landskabet ’gennem malernes
øjne’.
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Med delbegivenheden Vallekilde Travaljelaugs Stjernebiograf (se billede 21) gik
man i modsat retning og undersøgte, hvad det betød, når man opgiver forsøget på
at kontrollere interaktionen mellem landskab og mennesker som en måde at gøre
Geopark Odsherred på. I Vallekildes stjernebiograf blev de besøgende i Geopark
Festivalen inviteret til at opleve måneformørkelse og meteorregn. Arrangementet
blev afholdt på en gravhøj, og publikum blev opfordret til at medbringe tæpper
og liggeunderlag. Mens de ventede på, om der ville blive noget at se, eller om
himlen var dækket af skyer eller forsvundet i regn, havde folk mulighed for at
”købe popcorn og drikkevarer under forestillingerne. ” Hvorvidt der var
stjerneklart, og om man som deltager fik mulighed for at se meteorregn fra netop
dette sted, kunne arrangørerne ikke hverken garantere eller kontrollere.
Stjernebiografen blev dermed en prototypisk granskning af, hvordan
ukontrollerbare vejrsituationer kunne inddrages, og viste dermed en
fremtidsversion, hvor det uforudsigelige møde mellem mennesker og natur var
en del af geoparken.
Lammefjordens dyndhuller
Et eksempel på en delbegivenhed, hvor landskabet indgår som definerende for de
performative handlinger, ser vi med Lammefjordens dyndhuller. Oprindeligt var
Odsherred en halvø, men i 1873 påbegyndte man inddæmningen af
Lammefjorden. Det næsten 6000 ha store område, der ligger syv meter under
havets overflade, fungerer stadig som landbrugsland.
Jakob, der er fjerdegenerationslandmand på Lammefjorden, fortæller, at det er
noget særligt at dyrke jorden her. Hvor man som bonde normalt har betvunget
sig sit dyrkningsareal, kan man ikke uden videre stille sig oven på Lammefjorden
og beslutte, hvad der skal ske. Pga. af et særligt stort grundvandspres og et 25
meter dybt dyndlag af gamle plante- og dyrerester fra havbunden, er jorden
bevægelig som en vandseng og foranderlig. Flere steder er der op til 18 meter
dybe dyndhuller, og flere kommer til. Hvor de opstår, og hvornår, ved hverken
geologer eller landmænd.
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Billede 27 - Ved delbegivenheden Lammefjordens dyndhuller kunne publikum hoppe på
jorden og mærke den give efter. Foto: Claus Starup.
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Det betyder ifølge Jakob, at landmanden ikke kan køre med sine
landbrugsmaskiner, som han selv synes, men er underlagt sin marks
beskaffenhed. Derfor må Jakob dagligt være opmærksom og indgå i dialog med
jorden, hvis ikke han skal miste sin traktor og høst. Og det er netop disse
uforudsigelige huller, der var omdrejningspunktet for ’Lammefjordens
dyndhuller’, hvor publikum fik mulighed for at opleve, hvordan Lammefjorden
så at sige taler tilbage til sine omgivelser.
Som man kan se på billede 27, stod publikum samlet på et lille areal. Stedet var
nøje udvalgt, idet publikum her i særlig grad kunne opleve jordens
bevægelighed. Dette gjorde de ved i fællesskab at lave nogle hop på stedet. Idet
publikum landede på jorden, mærkede de, hvordan overfladen nærmest gav efter
under dem. Dernæst fik de besøgende lov til at opleve dyndhullernes
kviksandsagtige karakter ved at smide mandshøje pinde ned i dem og se dem
forsvinde i dyndet. ’Lammefjordens Dyndhuller’ var arrangeret i fællesskab af
geoparksekretariatet og en landmand. Hvor der tidligere var fokus på
enkeltstående geoparksites og viden om geoparkkonceptet, ser vi her en
begivenhed, hvor landskabet ikke fungerer som en kulisse, men hvor dets
handlende egenskab bliver omdrejningspunktet for en afprøvning af, hvordan
Geopark Odsherred kunne gøres gennem en kropslig og sansemæssig interaktion
mellem non-humane og humane deltagere.
Flip-floppen
Prototypingen af Geopark Odsherred gennem en nær og ukontrolleret interaktion
mellem humane og non-humane interessenter blev også udforsket i
forberedelserne til Geopark Festivalen. Med henblik på at undersøge, hvordan
landskabets form, dufte, insekter, træer og solen kunne få større indflydelse i en
gøren af Geopark Odsherred, afprøvede jeg barndommens flip-flop som
codesignredskab. På flip-floppen var opgaverne designet således, at deltagerne
blev nødt til at sætte ’deres voksne jeg’ til side og lege med. Det resulterede i
sjov, grin og en helt ny måde at sanse naturen på, hvilket var hensigten.
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Billede 28 – Flip-floppen bliver afprøvet som codesignredskab.
Foto: Paya Hauch Fenger.

Deltagerne skulle smage på barken, mærke jorden, kravle rundt på alle fire,
fange biller, lægge sig i græsset, trække vejret dybt ind, mærke solen på
kinderne, lytte til lydene omkring sig og dufte til en blomst. Hvordan flipfloppen i praksis ville på indflydelse på udforskningen af Geopark Odsherred
som mulighedsrum igennem denne tilgang, var ikke til at kontrollere, men var
betinget af landskabet, de tilstedeværende planter og dyr og disses interaktion
med de menneskelige deltagere.
En opgave, hvor Vivian skulle lugte til en blomst, fik hende til at plukke en
mælkebøtte, sætte sig med den på en sten, lugte til den og reflektere over, at det
var første gang siden hun var barn, at hun havde duftet til en mælkebøtte.
Opgaven medførte dermed en umiddelbar sansemæssig oplevelse hos Vivian,
som opstod ved at lade øjeblikket udfolde sig i det, som Ingold kalder for ”a
process of growth” (Ingold 2013; 21). I stedet for at se gøren af væren som en
intentionalitet, man kan lægge ned over verden, mener Ingold, at designeren bør
skifte perspektiv og forstå, at vi interagerer med det, der allerede er.
Under overskriften ’landskabet’ har vi set eksempler på delbegivenheder, hvor
landskabet spillede en aktiv rolle som definerende medskaber af mulige
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fremtidsversioner af Geopark Odsherred. Igennem Ove og gåturen,
stjernebiografen og Lammefjordens dyndhuller blev det undersøgt, hvordan det
ukontrollerbare og uforudsigelige kunne fungere som berigende elementer i
Geopark Odsherred. Med ’Fakler på Højene’ fik vi et prototypiske eksempel på,
hvordan landskabets form og en udfoldning af dette ikke blot skabte forbindelser
mellem det humane og non-humane, men fremstod som et eksempel på, hvordan
en sammenfletning af fortid, nutid og fremtid kunne indgå i en gøren af Geopark
Odsherred. Tilsvarende så vi, hvordan flip-floppen motiverede deltagerne til at
forbinde sig med landskabet og naturen i anderledes figurationer end dem, de
plejede at indtage.
I det følgende skal vi besøge to madbegivenheder fra Geopark Festivalen:
Eksklusiv mad & vin på Ordrup Næs og Babettes gæstebud. De to arrangementer
lignede på mange måder hinanden ved at være madarrangementer med mange
retter, vinmenu og kulturprofessionelle indslag. Men på trods af deres
lighedspunkter viste de to forskellige fremtidsversioner af Geopark Odsherred.
Vi begynder med Eksklusiv mad & vin på Ordrup Næs.
Eksklusiv mad & vin på Ordrup Næs
En borger i Odsherred, gik sammen med en lokal restaurant om at lave et
madarrangement i det fri som en delbegivenhed i Geopark Festivalen.
Restauranten er kendt for at eksperimentere med Nyt Nordisk Køkken og med
særligt fokus på fødevarer produceret i Odsherred. Arrangørerne døbte
begivenheden Eksklusiv mad & vin på Ordrup Næs. Ordet eksklusiv kommer af
latin og betyder ’at ekskludere’, 'udelukke' eller ’selv holder sig borte fra andre
end visse udvalgte; som er forbeholdt et fåtal; udsøgt, kræsen’ 27. Arrangementet
skulle afholdes på spidsen af Ordrup Næs, og ved at gøre det opnåede
arrangørerne en form for eksklusivitet på flere måder. Ordrup Næs er et af

27

https://snl.no/eksklusiv
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Danmarks første og dyreste sommerhusområder. Ønsker man at erhverve sig et
sommerhus her, skal man have mange penge eller arve sig til det. Området er
ikke kendt af mange, da det er relativt besværligt at komme derud. Skiltningen er
begrænset, og som ikke-beboer skal man gå omkring to kilometer, hvis man vil
opleve det smukke område. Kommer man alligevel til at parkere på én af
sommerhusvejene, kan man opleve at få en seddel i bilruden, hvor man venligt,
men bestemt, huskes på, at man skal parkere på den offentlige parkeringsplads.
Samtidig er Ordrup Næs fredet pga. af en sårbar natur med sjældne planter.
Derfor er det vanskeligt at få tilladelse til at afholde arrangementet netop dér.
Næsset var således gennem strukturelle praksisser gjort til at fremstå som et
eksklusivt sted gennem den lidt besværlige tilgængelighed, fredningen,
huspriserne, de sårbare planter, og den fraværende skiltning.
Ud over at blive omtalt i festivalens papirprogram modtog venner af restauranten
en personlig mail fra chefkokken, hvor de blev informeret om arrangementet.
Men hvor arrangementet i det offentlige program blev beskrevet som ’Eksklusiv
mad & vin’, var overskriften i den særlige indbydelse: ’Terroir & gastronomi –
en sanseoplevelse i særklasse’. ’Terroir’ er fransk og betyder jord, mens ordet
gastronomi henviser til en type af madlavning, der ikke blot er et håndværk, men
kunst. Ved at knytte maden til kunst og ikke blot forbinde den til håndværk
konnoteres begivenheden til noget ganske særligt, der kun er for en udvalgt
gruppe, der defineres af særligt uddannede eksperter af ’gatekeepers’, der har
retten til at pege på, hvem der er med i gruppen, og hvem der ikke er.
Udelukkelsestaktikken blev understreget ved, at der kun var plads til 42
personer. På trods af den relativt høje kuvertpris på 1000 kr. var der mange
mennesker, der var interesseret i at deltage i arrangementet, men som ikke fik
billet.
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Billede 29 – Eksklusiv mad og vin på Ordrup Næs. Foto: Paya Hauch Fenger.

Det kunstneriske fokus blev således et performativt greb, der sikrede, at det
almindelige, det spraglede og mangfoldige var så fraværende, at kun en stærkt
koreograferet nærmest grafisk renhed stod tilbage. Denne ensartethed gik igen
fra de fem runde borde med hvide duge, der var stillet op tæt på vandkanten.
Stolene var draperet med hvidt stof, så man som gæst ikke fik øje på stolenes
slidte farver og skallede ryglæn. De mange glas og glastallerkner gav en form for
gennemsigtighed, der gav udsyn til havet.
Under tallerknerne var der placeret dækkeservietter, der var lavet af to stykker
gennemsigtigt plastik, som var svejset sammen i siderne. Inde i dækkeservietten
var der vand, planter og et menukort, underskrevet med dags dato og
chefkokkens signatur. Elementer fra havet og fra landskabet blev med
chefkokkens personlige mærke knyttet sammen i en veltilrettelagt koreografi,
hvor hver enkelt materialitet nøje var udvalgt eller udelukket i forhold til den
værensform, der skulle konstitueres.
Kun fårenes efterladenskaber og et rødt festivaltoilet fik lov at bryde med de
eksklusive elementer. Men som en måde at sikre sig, at det ikke skulle blive
forstyrrende, var det placeret så langt væk fra begivenhedens centrum, at man
som gæst kun lige kunne ane det i periferien. Det grimme var således henvist til
et sted så langt fra arrangementet, at man kunne blive i tvivl, om det var en del af
’Eksklusiv mad & vin på Ordrup Næs’.
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Billede 30 – Toiletvogn ved Eksklusiv mad og Vin på Ordrup Næs, hvor selve
begivenheden skimtes til højre. Foto: Paya Hauch Fenger.

Men hvor toiletvognen med sin røde farve var beskæmmende for begivenhedens
rensede udtryk, forholdt det sig anderledes med gæsterne. I ensfarvet lyst
sommertøj, enkelte med sommerhatte og charmeklud ankom de fleste gående ad
trampestien, mens en enkelt gruppe kom sejlende i motorbåd. De blev alle mødt
af tjenere i hvide skjorter og brune forklæder, der var klar med velkomstdrinks i
stentøjskrus.
Gæsterne ved arrangementet var ikke blot deltagere, men også et publikum til
gourmet-middagen, der var ledsaget af en kgl. Operasanger Børge Nielsen, der
var inviteret med for at synge Sigfred Pedersens ode til Ordrup Næs. Men set
udefra var det, som om gæsterne på forhånd var instrueret i, hvordan de skulle
ankomme til arrangementet, hvilken påklædning de skulle være iført, hvordan de
skulle bevæge sig, og hvad de skulle sige, og de fremstod dermed som en form
for professionelt publikum.
Dette professionelle publikum ligner det, som Schechner (1985) kalder for et
’connaisseur publikum’, og som er knyttet til det japanske Noh-teater. Nohteateret er karakteriseret ved at tage særligt hensyn til ydre omstændigheder som
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sæson, vejret, omgivelser og ikke mindst publikum, der skal være trænede i at
opleve Noh-teaterets kvaliteter. Connaisseur-publikummet kender, forstår og
anerkender således i detaljer det, der udspiller sig. Følgende er et citat fra en
Noh-instruktør, der her udtaler sig om Noh og interaktionen med publikum:
”The audience whose eyes are not sharply appreciative will not praise the
talented shite, and, on the other hand, the audience who can really appreciate
Noh cannot endure to see an immature shite performing. It is natural that the
unskilled shite is never admired by a cultivated audience; but that the real
master sometimes cannot hold the attention of an unappreciative audience is
partly because these people do not have enough taste to recognize the master’s
talent”. (Zeami 1968, 36-39 i Schechner 1985; 143)
For at være en del af Noh-teateret – som publikum og som skuespiller – må man
derfor være så velforberedt, at både publikum og skuespillere kan ’spille’ spillet
til perfektion. I begivenheden på Ordrup Næs inkluderede denne
koreograferethed også deltagernes samtaler. Fx kendte gæsterne ved mit bord
ikke hinanden på forhånd, men fandt ud af, at de boede i det samme kvarter på
Nordsjælland og nød deres kaffe på den samme café.
Begge familier havde sommerhus på Ordrup Næs, og samtalen bevægede sig nu
videre til at handle om, hvordan en sommerhusgrund skulle gøres for at være en
’rigtig’ sommerhusgrund. For begge familier var det vigtigt, at grunden fremstod
så ’naturligt’ som muligt. Som en af gæsterne ved bordet sagde, så forstod hun
ikke, at de andre sommerhusgrundejerforeninger i Odsherred tillod, at der blev
plantet blomster og hække, som blot var med til at gøre grundene til ’små
nysselige og småborgerlige parcelhusgrunde’.
Tilplantning med blomster og hække var her ikke forbundet med det at gøre en
sommerhusgrund, men var for hende forbeholdt måden at performe en
parcelhusgrund. De tilplantede sommerhusgrunde blev således konnoteret med at
være fastboende og småborgerlig og sat i direkte modsætning til at være ’rigtig’
sommerhusejer, hvor grundene var ’naturlige’. Sommerhusejernes performative
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gøren af ’det naturlige’ genfindes i de performative handlinger, som arrangørerne
anvendte i begivenheden ’Mad & vin på Ordrup Næs’, hvor ’det naturlige’ også
var bestemmende for hvilke materialiteter, der indgik i de konstituerende
praksisser. Gæsterne ved bordet var således, som publikum i Noh-teateret, så
trænede og dannede, at de i mindste detalje kunne anerkende restaurantens
’mester-talent’. I og med at arrangørerne sendte sin indbydelse til folk, der
allerede var stamgæster på restauranten, betød det også, at de var relativt sikre
på, at publikum ikke faldt ud af rollen – eller som Schechner så fint formulerer
det her i forhold til Noh-teateret: ”The Noh spectator must become connoisseur
or he will fail the performance. And that is why so many newcomers to Noh find
it impenetrable. ” (Schechner 1985; 144).
Ved begivenheden deltog ikke kun de 42 gæster som publikum. Arrangørerne
havde også inviteret sommerhusbeboerne fra Næsset på sun-downer; en
aftendrink ved solnedgangstid, der har sine rødder i den britiske kolonitid i
Afrika. Mange tog imod invitationen og kom spadserede i lyse sommerkjoler og
hvide shorts, da solen begyndte at gå ned. Også de var et connaisseur-publikum,
der ud over at anerkende begivenhedens kvaliteter, både spejlede og bibragte
begivenheden opmærksomhed og dermed øgede levedygtigheden af denne
værensform.
Men genspejlingen af delbegivenheden blev også gjort af den inviterede
fotografs (klædt i hvidt) billeder, der efterfølgende kom til at fremstå både som
en repræsentation af begivenheden og som en strategi i forhold til at sikre en
fremtidig opmærksomhed til netop denne værensform. Denne taktik blev
underbygget med arrangørernes invitation af billedkunstneren O. Hauerbach til at
udføre et maleri in situ af seancen. Gennem sine strøg med maling på lærred
sammensatte kunstneren O. Hauerbach en repræsentation af begivenheden.
Noget blev udeladt, mens andet blev forstærket. Fx blev fårene, deres
efterladenskaber og gæsternes diskrete toiletvandring ikke foreviget, mens de
hvide borde, det hvide tøj og gæsternes sejlende ankomst blev inkluderet. Som
sådan fungerer Hauerbachs maleri som en form for meta-materialitet, i og med at
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det skabte en repræsentation af noget andet, samtidig med at det deltog i en
gøren af en mulig fremtidsversion af Geopark Odsherred.
Babettes gæstebud
Karen tog initiativ til at lave et madarrangement i Geopark Festivalen med
udgangspunkt i romanen ’Babettes gæstebud’, skrevet af Blixen. ’Babettes
gæstebud’ er fortællingen om den franske gourmetkok, der kommer til
Nordnorge og bor hos to søstre i et lille puritansk indremissionsk samfund. I 13
år serverer hun klipfisk og øllebrød for de to søstre, men det 14. år vinder hun
10.000 franc og bruger sin formue på at lave en udsøgt festmiddag for
menigheden. Karen ønskede, som Babette, at lave en enestående og eksklusiv
middag, som alle kunne få adgang til. For at holde kurvertprisen så lav som
mulig, var Karen rundt ved de lokale landmænd og forhandle om prisen på
lokale råvarer, ligesom hun valgte at afholde arrangementet på en lokal
folkeskole. Der var plads til 150 personer, og alle billetter til 350 kr. blev solgt.
Karen og hendes medhjælpere tog imod gæsterne i skolens forhal, iført sorte
geopark T-shirts. Når gæsten havde betalt, kom pengene i en metalpengekasse,
og vedkommende blev krydset af på navnelisten med en sprittusch. På det runde
sorte bord med røde metalben stod en zinkvase med gule og lyngfarvede
krysantemum. De kvindelige gæster var iført bluser, bukser og sommerkjoler i
alle farver. Sandaler med en lille hæl. Mændene havde nystrøgne skjorter,
pressefolder i bukserne, og en enkelt havde taget sin kasket på.
Karen var klar over, at ikke alle mennesker har de økonomiske betingelser, der
skal til for at opleve en udsøgt middag med vinmenu. Hun vidste, at det ikke er
alle mennesker, der har haft muligheden for at sidde ved et bord med hvide duge
og blive opvartet af en opmærksom tjener. Men som Babette ønskede hun, at
’almindelige’ mennesker fik adgang til eksklusivitet for en enkelt aften. Karen
udnyttede her festivalens mulighed for at dekonstruere strukturer og afprøve og
udforske nye konfigurationer, hvorfor ’Babettes gæstebud’ kan ses som en
liminal performance, hvor almindelige mennesker fik mulighed for at indtræde i
nye roller. Lad os se hvordan.
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For arrangørerne var det vigtigt, at det blev så eksklusivt som muligt. De havde
derfor været hjemme i deres private gemmer og fundet krystalglas,
sølvkandelabre, sølvbestik, hvide stofduge og stofservietter, som de dækkede op
med. For at gøre det ekstra udsøgt fik hvert bord tildelt sin egen mandlige tjener i
nystrøgen hvid skjorte, sort forklæde og med et hvidt klæde over armen. På et
podie sad to musikanter og spillede musik, der i programmet for aftenen blev
annonceret som ’stilfuld improvisation’.
Karen gjorde det således muligt, at
’almindelige’ mennesker kunne omgive
sig med sølv, musik og vagtler for en
aften, og vendte dermed dagligdagens
institutionaliserede praksisser på hovedet
som i tidligere tiders karneval. Ved
karneval benyttede man ofte chancen for
at karikere kirken. Men selv om Karen
ikke skabte begivenheden for at karikere
’de fine’, opstod der alligevel elementer
af karikatur undervejs. Dette sås bl.a. ved
mit bord, hvor gæsten Claus, havde et
’spil’ kørende med bordets tjener. Claus
kaldte jævnligt på tjeneren ved at råbe
’tjener’, hvorefter tjeneren kom med
mere vin eller mad. Samtidig grinede de
begge af tjenerens besværligheder med at Billede 31- Gæster ved Babettes
gæstebud. Foto: Paya Hauch Fenger.
servere med klædet på armen, og sammen
morede vi os ved bordet, når han derfor kom til at gøre noget utilsigtet. Både
Claus og tjeneren vidste tydeligvis, at ’Babettes gæstebud’ denne aften var en
form for leg, hvor tjeneren var tjenstvillig, men at denne tjenstvillighed var en
position, han havde påtaget sig kun for denne aften. Han var klædt ud. Som en
del af legen opfyldte han Claus’ ønsker, der netop kun var ønsker, der var italesat
for at understrege, at tjener-herre-relationen udelukkende var forestillet. Glimtet i
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øjet og den fælles latter bekræftede, at begge var enige om at ’spille spillet’.
Tjeneren var ikke, som på Ordrup Næs, en talentfuld mester, og Claus var ikke et
connaisseur-publikum til tjenerens optræden. Spillet blev som sådan en
parodiering på en borgerlig samfundsgruppes performative praksisser.
Men der foregik samtidig andre ting i lokalet.
Kokken introducerede middagen, og de seks retter kom ind én ad gangen. Der
blev nydt kaviar, blinis, vagtler importeret fra Frankrig, dessert og vin fra en
lokal vingård. Karen sang en tango og de gamle danske sange ’regndråber
drypper i mit hår og ’her kommer mutter med kost og spand’. En lokale forfatter
trådte op på scenen og fortalte en passage fra bogen ’Babettes Gæstebud’.
Gæsterne klappede. Musikken spillede igen, og i lokalet var der en stemning af
glæde og veltilfredshed.
Karens ambition om at give folk, der normalt ikke har råd til luksus, en aften
hvor de blev forkælet med udvalgte ting, særlig mad og professionel optræden,
så ud til at lykkes. Som i bogen ’Babettes gæstebud’, hvor middagen i tolkninger
af bogen beskrives som ”en symbolsk nadver, hvor himlen kortvarigt bringes ned
til middagsgæsterne”28, viste Karens arrangement, at verden kan se anderledes
ud. Som sådan blev aftenen et tilbud om en kollektiv refleksion af hverdagslivet
gennem de materielle konstitueringspraksisser, der udspillede sig i rummet.

28

http://www.litteratursiden.dk/analyser/blixen-karen-babettes-gaestebud
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Billede 32 – Til venstre: Karen (i midten af billedet) præsenterer arrangementet. Til
højre: Der blev serveret vagtler fra Frankrig med tilbehør baseret på lokale råvarer.
Foto: Paya Hauch Fenger.

I rummet var der elementer, der ikke indgik direkte i den performative gøren,
men som stadig var tilstedeværende, og som dermed var konstituerende for
arrangementet, om end perifert. Fra loftet hang der lysstofrør og sorte lamper. På
gulvet stod der store grønne planter. Under de hvide duge trængte ridsede sorte
træsæder og rødmalede metalrør sig på. På væggene hang der rammer med
klassebilleder og skiftende skoleledere, mens hele lokalet var præget af en særlig
lugt af skole, som de franske vagtler ikke kunne overdøve. ’Babettes Gæstebud’
var iscenesat på et sted - en folkeskole - der har som et af sine formål at fremme
almindeligheder og udviske forskelle.
Karen og de andre forsøgte ikke at tilsløre denne almindeliggørelse. De havde
ikke hængt hvidt stof på væggene, der kunne gemme stedets historie, eller
draperet stolene som man gjorde på næsset. Pressefolderne i de hvide duge stod
derimod side om side med kedelige lysstofrør og spraglede kjoler. Stedet som et
almindeligt sted flettede sig sammen med de ualmindelige rekvisitter og
handlinger og dannede et nyt landskab, der fremstod som en hybrid
sociomateriel gøren. Karen Blixen er dansk, men fortællingen om Babette
foregår i et lille lokalsamfund i Nordnorge. Det er ikke Odsherred, men ved at
lade den lokale forfatter berette en passage fra bogen og lave arrangement lokalt,
flyttes fortællingen fra Norge til Odsherred. Middagen er fransk, og vagtlerne er
importeret i kasser fra Frankrig, men bindes i køkkenet sammen med fødevarer
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fra markerne i området. Den ene musiker er lokal, mens den anden er fra
København. Hvor musikerne spillede franske melodier, sang Karen gamle
danske sange og en enkelt latinamerikansk. De frivillige var lokale. Karen er
lokal. Gæsterne var en blanding af folk fra lokalsamfundet, sommerhusgæster og
turister.
I begivenheden opstod en sammenfiltring mellem det internationale (Norge,
Frankrig) og nationale (Karen Blixen) med noget lokalt (kunstnere, ingredienser,
stedet). Det fine og eksklusive (sølvkandelabrere, sølvtøj, duge, stofservietter,
den personlige tjener) med det almindelige (en skole, falmede fotos,
skifterammer, lysstofrør, metalpengekassen, den røde tusch, det spraglede tøj).
Med ’Babettes gæstebud’ udnyttede Karen festivalens mulighed for at skabe en
fremtidsversion af Geopark Odsherred, hvor geoparken havde et element af
eksklusivitet over sig, men som almindelige mennesker kunne tilgå. Hverken
mennesker eller materialitet blev fraværsgjort, men derimod inkluderet.
Afslutning
I dette kapitel har vi set, hvordan borgerne afprøvede en position som
kulturproducenter og skabte forskellige delbegivenheder, hvorigennem de
prototypede fremtidsversioner af Geopark Odsherred. Under overskriften
’hverdagslivet i festivalen’ så vi en form for prototyping, der havde
hverdagspraksisser og hverdagskreative handlinger i centrum for en gøren af
mulige fremtidsversioner af Geopark Odsherred. I Eat with the locals blev
Geopark Odsherred afsøgt som værensform gennem private hverdagspraktikker,
mens gravhøjene og hverdagskreative praktikker i Landsbyen var
omdrejningspunktet for dette lokalsamfunds prototyping af Geopark Odsherred.
Samtidig viste borgerne, at de ikke først skulle ’opdage’ geoparken gennem
udefrakommendes øjne for at se skønheden i landskabet, men at der allerede
eksisterede en tæt og stolt forbundenhed mellem landskab og borgere.
Under overskriften ’landskabet’ blev vi præsenteret for empiriske eksempler, der
viste fremtidsversioner af Geopark Odsherred, hvor landskabet deltog som en
aktiv og definerende deltagere. Gennem det empiriske eksempel med flip165

floppen blev vi opmærksomme på, at Geopark Odsherred kunne gøres gennem et
møde mellem menneske og natur i et her og nu, hvor det, der udspillede sig, var
af en mere kropslig og sanselig karakter, end når man som besøgende læser på et
skilt om Geopark Odsherred. Tilsvarende viste Oves gåtur som en prototyping på
Geopark Odsherred, at landskabets form var definerende for de besøgendes
adfærd, og at landskabets form efterlod sanselige aftryk i folks kroppe.
Prototypingen pegede her på, at Geopark Odsherred også kunne gøres gennem
landskabets egen og ukontrollerbare interaktion med mennesker.
Ligeledes så vi i prototypingen gennem Stjernebiografen, at Geopark Odsherred
kunne gøres ved at tilrettelægge en form for ramme omkring et naturfænomen,
men at det i sidste ende var naturen, der var bestemmende for oplevelsens
karakter. I Fakkelild på Højene viste prototypingen, hvordan landskabets form
talte direkte ind i delbegivenheden, i og med at det var gravhøjenes placering i
landskabet, der blev bestemmende for, hvilke lokalsamfund der skulle inviteres
med ind som deltagere. Samtidig så vi, hvordan Geopark Odsherred kunne gøres
gennem en frigørelse af det, landskabet var fyldt med, og forbinde det til et her
og nu, der samtidig rakte ind i fremtiden. Dette viste, hvordan gravhøjene ikke
behøvede være enkeltstående eftermæler af en svunden fortid, men at de gennem
performative handlinger havde muligheden for at forbinde sig og engagere sig i
en gørende nutid. Endeligt blev det med delbegivenheden Dyndhuller på
Lammefjorden afsøgt, hvordan landskabets egne distribuerende praksisser kunne
indgå i Geopark Odsherred.
Det empiriske eksempel Eksklusiv mad og vin på Ordrup Næs viste en
fremtidsversion af Geopark Odsherred, der blev gjort gennem en nøje afstemt
sammensætning af sted, materialiteter, underholdning og dokumentation.
Bordenes placering var afstemt med næssets form. Menuen og borddækningen
var afstemt med havets indhold og næssets farver. Men delbegivenheden var
også afstemt som en ekskluderende tilgang, der sikrede et publikum af
connaisseurs. Prototypingen viste her en version af geoparken, der blev gjort
gennem et resonant samspil mellem landskab og mennesker, men hvor
fremtidsversionen samtidig synliggjorde, at denne form for gøren ville skabe en
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eksklusiv geopark, der var lukket for det, man i daglig tale kalder for
’almindelige mennesker’.
Med ’Babettes gæstebud’ blev der eksperimenteret med at gøre en eksklusiv
geopark for ’almindelige mennesker’. I praksis betød det, at hvide duge, sølv,
lokale råvarer, vagtler fra Frankrig og servicerende tjenere ved hvert bord fandt
vej ind i et slidt lokale på en folkeskole med gamle fotos af elever, lysstofrør,
madpakkelugt og linoleumsgulv. Prototypingen var både hybrid og inkluderende,
ligesom den også muliggjorde, at både deltagere og publikum kunne lege med
deres positioner i begivenheden og dermed have en mere undersøgende tilgang
til det fremtidsbillede af Geopark Odsherred som prototypingen fremmanede.
I dette kapitel har jeg identificeret forskellige måder, hvorpå Geopark Odsherred
blev prototypet gennem festivalen, som hver især bidrog med analytiske billeder
af den afsøgningsproces, der lå i festivalen som prototype, og som dermed
synliggjorde mulige fremtidsversioner af Geopark Odsherred. I det følgende og
sidste kapitel sammenfattes pointerne fra de tre analysekapitler (kapitel 4, 5 og
6), og dermed konkluderes der på afhandlingens forskningsspørgsmål.
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Billede 33 - Afslutningsfest i Geopark Festival. Hans Jørgen Hersperger står på scenen
og synger en sang om geoparken. Foto: Paya Hauch Fenger.
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7 Gøren af mulige
fremtider
Indledning
Vi er nået frem til konklusionen, og det er tid til at samle trådene i denne
afhandling, der centrerer sig omkring forståelsen af festivalen som prototype.
Igennem analysekapitlerne er afhandlingens hypoteser og forskningsspørgsmål
blevet afsøgt og undersøgt gennem eksperimentet; Geopark Festival og senere
forstået gennem den praxiografiske analyse. Intentionerne i forskningsprojektet
var i særlig grad knyttet til ønsket om på et empirisk niveau at udforske, hvorvidt
festivalen kunne anvendes som en platform for inddragelse af borgere i
konstruktionen af Geopark Odsherred. Samtidig ønskede jeg at undersøge de
mulige fremtidsversioner, der blev gjort af Geopark Odsherred gennem
festivalen. Dette gjorde jeg ved at se på, hvordan delbegivenhederne i festivalen
blev anvendt i en afsøgning af Geopark Odsherred som mulighedsrum. Det kan
diskuteres, hvorvidt jeg fik øje på alle de prototypiske måder, Geopark
Odsherred blev gjort på gennem festivalen. Hvis jeg havde deltaget i samtlige
forberedelsesmøder i alle bylaug og i alle private hjem op til festivalen, og hvis
jeg havde observeret alle delbegivenhederne i festivalen, havde jeg givetvis fået
øje på flere mulige fremtidsversioner af Geopark Odsherred.
Overordnet set har jeg gennem afhandlingen argumenteret for at se festivalen
som en prototype på Geopark Odsherred. Analysen var en udfoldelse af dette
argument, idet jeg her viste, hvad det er for prototype(r) af Geopark Odsherred,
der opstod gennem festivalen, og hvordan de blev prototypet.
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Kapitel 1 åbnede med en beskrivelse fra et nationalparkseminar, hvor der blev
talt om ’det farlige ved at involvere borgerne’. Dernæst blev det beskrevet,
hvordan ledende beslutningstagere i Odsherred Kommune og
geoparksekretariatet positionerede borgerne som passive modtagere af et
didaktisk projekt, hvor områdets styrkepositioner skulle udvikles og anerkendes
af folk ’udefra’. Med festivalen blev denne antagelse udfordret. Festivalen, som
en prototype på Geopark Odsherred, viste, at man ved at løsne op for de hårdt
optrukne konstitueringstaktikker og i stedet etablerede steder, hvorfra borgerne
kunne være hverdagskreative medproducenter, skabte et samspil mellem
landskab og borgere, der levendegjorde geoparken som værensform. Borgerne
og deres deltagelse med landskabet fik en betydning. Fx tilkendegav direktør for
Geopark Odsherred efter festivalen, at inddragelse af borgerne er med til at skabe
Geopark Odsherred:
Hans-Jørgen:

”Det er ikke nok at blive informeret. Det er jeg i hvert fald
blevet klar over. Der skal mere til. Jeg er super overrasket over
festivalens forløb. Det er fantastisk, hvad man kan få borgerne til
at gøre, hvis man giver dem muligheden. Man er nødt til at
involvere frem for at informere. ” (Interview med Hans-Jørgen
Olsen, 11. november 2014)

Også Odsherred Kommunes borgmester gav efter festivalen udtryk for, at
borgernes deltagelse i festivalen havde en værdi:
Thomas:
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”Jeg synes jo, der er en kvalitetsdiskussion, som vi mangler at
tage, omkring nogen af de ting, vi gør. Men det forandrer ikke
ved, at det der folkelige engagement er sådan set lige så vigtigt”.
(Interview med borgermester Thomas Adelskov 18.11.2014).

Billede 34 – Billeder fra fejringen af, at Geopark Odsherred blev
certificeret som UNESCO Global Geopark Odsherred.
Foto: Privat.
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Men mere konkret viste borgmesteren sin anerkendelse af borgernes deltagelse et
par måneder efter festivalen. Da vi sad på en restaurant i Canada og fejrede, at
Geopark Odsherred netop var blevet anerkendt af UNESCO på en konference
samme dag, ringede borgmesteren til bylaugsformanden i en af de små
landsbyer, der havde været særligt aktiv under Geopark Festivalen, og spurgte,
om byen havde lyst til at arrangere en fest for hele Odsherred med henblik på at
fejre Geopark Odsherreds nye UNESCO-status. Borgermesteren ringede ikke til
de kulturprofessionelle og spurgte, om de ville arrangere en fest med kvalitet,
kant og professionalisme. Han ringede til et bylaug og anerkendte dermed
borgernes deltagelse i en gøren af Geopark Odsherred.
Jeg afsluttede indsamlingen af min empiri i efteråret 2014. Hvad der ville ske
med festivalen, var på daværende tidspunkt uvist. Men den overlevede som
begivenhed, og der har efterfølgende været geopark-festivaler hvert år siden, som
jeg har fulgt fra sidelinjen. I det første år efter mit eksperiment blev styregruppen
gendannet, og man arbejdede med at lave en mere topstyret version af festivalen
med kulturprofessionelle projekter leveret af folk ’udefra’, ligesom der var en
langt strammere styring med de produktioner, borgerne bidrog med. Samtidig
indførte man payoff’et ’mere kant end udkant’ og sløjfede dermed
underoverskriften fra 2014, der hed ’landskabet, lyset, livet.
I 2016 svingede pendulet igen, og ’kanten’ var nu erstattet af underskriften ’et
nyt format’, der dækkede over en mere omfavnende tilgang til borgernes
delbegivenheder, men stadig med mange kontroverser mellem projektlederen,
der ønskede større borgerinddragelse, og styregruppen der ønskede en højere
grad af professionalisering. I 2017 var payoff’et ’liv i landskabet’.
Borgerforankringen blev understreget, men med fokus på, at der var
dogmeregler, der skulle følges, med henblik på at skabe unikke og overraskende
delbegivenheder, der var koordineret i tid og rum. Kontroverserne omkring ’af
hvem’, ’med hvad’ og ’hvordan’ er således en fortsat del af Geopark Festivalen.
De delbegivenheder, vi har mødt i festivalen, var både underholdende og
interessante, samtidig med at de viste kontroversfulde kampe om retten til at
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definere gøren af Geopark Odsherred. Delbegivenhederne i festivalen var
dermed tvetydige, idet de opererede på flere felter samtidig; den samme
begivenhed var på en og samme vis et udtryk for underholdning, politisk
modstand, forhandling, produktioner af (mulige) virkeligheder, udfordring,
forandring, kritik, meningsskabelse, identitets- og fællesskabsdannelse, og ja –
fejring og festligholdelse.
Følgende er en konkluderende behandling af argumentet om festivalen som
prototype og dermed en besvarelse af afhandlingens forskningsspørgsmål: hvilke
fremtidsversioner af Geopark Odsherred skabes der gennem festivalen og
hvordan? I denne besvarelse ligger endvidere en implicit refleksion over de
hypoteser, der var med til at forme forskningsprojektet.
Konklusionen er struktureret som en kronologisk sammenfatning af de tre
analysekapitler; kapitel 4, kapitel 5 og kapitel 6. Overvejelser omkring festivalen
som prototype som metodologisk greb behandles i det epilogiske afsnit, der
overvejende er henvendt til offentlige institutioner, der arbejder med udvikling af
rurale såvel som urbane landskaber.
Sammenfatning af kapitel 4
I kapitel 4 viste jeg, at festivalen kan fungere som et sted, der muliggør
forstyrrelser af institutionaliserede praksisser med henblik på at give borgerne
mulighed for at indgå i en gøren af Geopark Odsherred. Gennem empirien blev
det tydeliggjort, hvor vanskeligt det var at få adgang til en hegemonisk struktur
og skabe en rekonfiguration af positioner, med henblik på at skabe plads til at
borgerne kunne indgå i de performative handlinger, hvorfra værensformer på
Geopark Odsherred blev gjort. Vi så, hvordan folk benyttede forskellige
taktikker til at lukke ned for forstyrrelser og samtidig kontrollere, hvem der
havde adgang til det sted, hvorfra specifikke værensformer produceres. Samtidig
blev vi opmærksomme på, at for at skabe mulighed for, at borgerne kunne indgå
i festivalen, og gennem denne gøre bud på mulige geoparkværensformer, var der
behov for at ændre på institutionaliserede praksisser blandt borgere og
kulturinstitutioner.
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De empiriske eksempler, som fx styregruppemødet, Skamlebæk Radiostation og
dialoger mellem ledende embedsmænd og mig som designforsker, viste på
forskellige måder, hvordan arbejdet med at skabe et sted for borgernes deltagelse
i en gøren af Geopark Odsherred ikke skete uden kontroverser, men foregik som
materielle og diskursive konstituerende kampe. Disse kampe udspillede sig
primært omkring retten til at definere, hvad der skulle inkluderes, og hvad der
skulle ekskluderes og dermed gøres fraværende i en konstituering af Geopark
Odsherred. Gennem de empiriske eksempler blev det vist, hvordan hierarki og
sted knyttede sig til produktion af værensformer og kunne være bestemt af
personers status og anciennitet.
Jeg viste, at festivalen blev benyttet til at udfordre institutionaliserede praksisser,
hvormed andre mulige fremtider blev prototypet, men at dette kun lod sig gøre,
hvis der blev etableret alternative positioner og praksisser knyttet til disse
positioner, som folk kunne stille sig på. Som jeg viste, muliggjorde festivalens
karakteristika, at borgerne kunne indtage positionen som kulturproducenter,
ligesom festivalen også blev det sted, hvorfra borgerne kunne indgå i en gøren af
Geopark Odsherred. Men som kapitlet også demonstrerede, fik de mulige bud på
fremtidsversioner ikke nødvendigvis lov til at leve, hvis de blev oplevet som for
forstyrrende af den institutionaliserede praksis og dermed af det hierarki og de
positioner, som folk havde tilkæmpet sig. For at sikre de borgerproducerede
værensformer en form for overlevelse, krævede det derfor, at de fik
opmærksomhed, hvilket publikumsdelen i festivalen leverede.
Skamlebæk Radiostation viste en fremtidsversion af Geopark Odsherred som et
sted, hvor skabende og kreative kræfter kunne mødes og udfolde sig på tværs af
alder og profession. Geoparken blev her gjort via en mangfoldighed af
kulturproduktioner i en stedsspecifik sammenhæng. Bygningen som landskab og
de menneskelige deltagere indgik i en resonant sammenhæng, hvor
fremtidsversionen spejlede en ligeværdighed mellem humane og non-humane
deltagere i de materielle konstituerende praksisser.
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Men med kapitel fire blev der også peget på den skabende designforskers
betydning for at designe festivalen som et hegemoniforstyrrende greb – inden for
hegemoniske strukturer. For at muliggøre dette var det essentielt at have alliancer
med folk, der stod på steder i hierarkiet, hvorfra de kunne støtte eksperimentet.
Kapitlet viste også, at kampene på den kulturelle slagmark ikke var isoleret til at
foregå mellem borger og kommune, men at retten til at definere, hvem der var
legitim kulturproducent, og hvem der ikke var, også udspillede sig internt
mellem borgerne. Men gennem workshops og møder, hvor jeg som
designforsker havde en sensitivitet over for disse forhold, kunne jeg navigere
med processerne på en sådan måde, at institutionaliserede praksisser mellem
borger og borger også blev udfordret. Samtidig bidrog jeg som designforsker til,
at deltagerne også fik øje på mulige andre interessenter, som fx landskab og
bygninger, og indgik i en resonant samskabelse med disse.
Jeg viste endvidere, at netop fordi festivalen som prototype ændrer på positioner
og institutionaliserede praksisser, er det vigtigt, at der er en designforsker til at
navigere i det kaos, dette afstedkommer. Når bølgerne går højt, og det gør de, da
udfordringerne får folk til at kæmpe for at bibeholde deres (magtfulde)
positioner, er det vigtigt, at eksperimentet ikke efterlades eller lader sig vælte
omkuld af bevægelserne i det ’materiale’, det møder. Det er derfor en delikat
affære, når der arbejdes aktivistisk inden for en hegemonisk struktur, og man
skal som designforsker være klar til at stå på mål for de bærende elementer i
forskningsprojektet, ligesom man skal være klar til at arbejde open ended og
fleksibelt.
Samtidig var kapitel 4 også et billede på en organisation, der stadig var uprøvet i
forhold til borgerinddragelse, og som i visse tilfælde reagerede med modstand på
forsøget på at give mere indflydelse til borgerne. Som beskrevet i kapitel 1 med
henvisning til Sehested & Leonardsen (2011), er den offentlige forvaltning i
Danmark præget af en ekspert-faglighed, der i mange år har haft retten til at
definere hvad der fx er kvalitet. Forstyrrelsen af denne ekspertret, gennem
festivalen, udfordrede en række ansatte i Odsherred Kommune og satte dermed
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gang i en række af ’forhandlinger’ og forsøg på at opretholde denne ekspertret.
Kapitel fire viste, at det var muligt at skabe sprækker i en hegemonisk struktur,
der gjorde det muligt for borgerne at arbejde ud fra egne ønsker og
kvalitetsforståelser, men at det på daværende tidspunkt ikke var muligt at gøre
det i samarbejde med en række af embedsmænd.
Sammenfatning af kapitel 5
I dette kapitel viste jeg, hvordan det forslagsstillende aspekt ved festivalen som
prototype blev forstærket, når den blev koblet med kortlægning som performativ
praksis. Som de empiriske eksempler viste, bidrog kortlægningsprocessen til en
’som-om’ situation, hvor deltagerne oplevede, at de var på det sted, som de
betragtede på kortet. Kortet blev dermed en hjælp til at genkalde kropslige
erfaringer, erindringer og historier og fremmede dermed inklusion af
betydningsfulde og meningsgivende hverdagserfaringer og relationer mellem det
humane og non-humane og det marginaliserede og dominerende i den
forslagsstillende designbegivenhed. Inklusionen blev endvidere mulig, idet
kortlægningsprocesserne dekomponerede de institutionaliserede praksisser
omkring gøren af Geopark Odsherred og dermed muliggjorde prototypingen af
nye figurationer af det humane og non-humane.
Med kortprocessen fra Egebjerg viste jeg en prototyping, hvor deltagerne tog
udgangspunkt i sig selv og deres sanselige hverdagsoplevelser med landskabet.
Eksemplet viser, hvordan det indgående kendskab, Jon og de andre havde til det
landskab, de bor i, kunne anvendes i prototypingen af Geopark Odsherred.
Deltagerne udfoldede en kropslig erfaring og viden om steder og som gennem
anekdoter og tegnede streger på kortet blev knyttet sammen som en
sammenhængende geopark af mere skjulte landskaber.
I det empiriske eksempel Kort & Kunst blev geoparken som mulighedsfelt afsøgt
ved at inddrage det grimme, det støjende, det immaterielle, det humoristiske og
det aparte. Dette betød også, at kunstnernes kortlægning samtidig synliggjorde
og fremmanede elementer, der af geoparksekretariatet var gjort fraværende.
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’Sæt din historie på landkortet’ viste en performativ kortlægning, der gennem
udfoldning af de historier, der gemte sig i landskabet og via en tekstliggørelse af
disse, formede en ny fremtidsversion af Geopark Odsherred.
Kortlægningen som performativ praksis viste dermed fremtidsversioner af
Geopark Odsherred, der ikke blev gjort gennem en udpegning af enkeltstående
punkter på et kort, med derimod ved at fremmane det levede liv i landskabet og
knytte dette sammen via forbindelseslinjer, der opstod som tegnede streger,
fortællinger, fingerpeg på kortet eller publikums bevægelser. Samtidig viste jeg,
at de linjer, publikum etablerede mellem de forskellige delbegivenheder,
medførte, at der blev etableret en koordinering af de forskellige bud på
fremtidsversioner af Geopark Odsherred, der på trods af heterogeniteten af de
performative handlingers karakter sikrede, at Geopark Odsherred som multipel
værensform ikke faldt fra hinanden.
Sammenfatning af kapitel 6
I kapitel 6 viste jeg, hvordan Geopark Odsherred som mulighedsrum blev afsøgt
og udfoldet gennem den prototyping, der foregik med delbegivenhederne. Nogle
prototypiske karakteristika var dominerende og gik igen på tværs af flere
delbegivenheder, mens andre var små og porøse, men stadig indeholdt forsøg på
at gøre særlige fremtidsversioner af Geopark Odsherred.
Jeg viste, at hverdagsbegivenheder og hverdagskreativitet var vigtige elementer i
borgernes fremtidsversioner af Geopark Odsherred. Denne form for prototyping
viste, at Geopark Odsherred ikke kun kunne gøres ved at invitere folk ind udefra,
der kunne værdsætte områdets kvaliteter, men at mange borgere i Odsherred
allerede havde en inderlig og stolt relation med det landskab, de boede i. Dette
gjorde sig særligt gældende i de empiriske eksempler ’Landsbyen’ og ’Ove og
gåturen’. Geopark Festivalen forstørrede som et magisk spejl dette resonante
forhold og viste dermed en mulig fremtidsversion, hvor Geopark Odsherred blev
gjort gennem denne forbindelse mellem lokale borgere og landskab.
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Med Eriks træskulpturer som empirisk eksempel fra Landsbyen viste jeg
ydermere, hvordan festivalen som platform for inddragelse muliggjorde, at folk
kunne knytte sig til et større fællesskab, hvormed en deltagende gøren af
Geopark Odsherred samtidig var konstituerende for en følelse af at være noget
værd som menneske.
’Eat with the locals’ prototypede et fremtidsbillede, hvor Geopark Odsherred
blev gjort på et sted og med materialer, der på forhånd af geoparksekretariatet
var defineret som ikke værende geopark. Men qua begivenhedens liminalitet
blev det afsøgt, hvorvidt og hvordan netop steder og materialiteter, der eksplicit
var fraværsgjorte, kunne fungere inden for mulighedsrummet Geopark
Odsherred.
Med de empiriske eksempler ’Flip-floppen’, ’Ove og gåturen’ og
’Stjernebiografen’ viste jeg, hvordan Geopark Odsherred kunne gøres uden en
stram koreograferet rammesætning af landskabet. I stedet for at benytte
landskabet som et scenografisk bagtæppe blev geoparken prototypet ved at lade
mennesker og landskab indgå i en form for dialog, hvor tilfældigheder,
erindringer og landskabets form smeltede sammen og efterlod sanselige aftryk i
de menneskelige deltagere.
Med ’Lammefjordens dyndhuller’ og ’Fakler på højene’ viste jeg, hvordan
Geoparken blev gjort gennem landskabets egen distribuerende form.
Delbegivenhederne viste dermed et fremtidsbillede af en geopark, hvor
landskabet var det definerende i forhold til de materielt konstituerende
praksisser, geoparken skulle gøres igennem. Disse empiriske eksempler pegede i
særlig grad på fortid, nutid og fremtid som iboende i landskabet, og at en gøren
af Geopark Odsherred i forbindelse med dette mere handlede om at frigøre og
synliggøre denne tidslige sammenhæng og lade den udfolde sig i et her og nu
gennem delbegivenheden. Med disse empiriske eksempler viste jeg også, at
festivalen som prototype ikke kun muliggjorde en positionsforskydelse mellem
borgere og kulturproducenter, men også mellem humane og non-humane
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deltagere. Landskabet fik hermed en indflydelsesrig og gørende position i den
materielle dialog om, hvordan Geopark Odsherred skulle gøres.
Prototypingen gennem ’Mad og vin på Ordrup Næs’ viste her et fremtidsbillede
af Geopark Odsherred gjort gennem en stærkt koreograferet iscenesættelse af
landskab, mennesker og objekter, hvor farvevalg, holdninger, materialer, form
og indhold spillede sammen i en æstetisk og resonant helhed. Men samtidig viste
prototypingen, at denne stramme koreograferethed krævede en relativ
omfattende fraværsgørelse af andre typer mennesker, farver, holdninger,
materialer, form og indhold, for at delbegivenheden ikke skulle bryde sammen.
Det fremtidsbillede, delbegivenheden fremviste, var en eksklusiv Geopark
Odsherred, konstitueret af professionelle aktører målrettet et connaisseurpublikum, hvilket også betød, at ’almindelige borgere’, ’urene’ landskaber og
ikke-koreograferede interaktionsformer blev ekskluderet.
’Babettes gæstebud’ viste, hvordan et eksklusivt Geopark Odsherred for alle
borgere kunne gøres. Her blev eksklusive materialer og performative handlinger
konnoteret til et mere eksklusivt borgerskab, sammenføjet med slidte materialer
fra en folkeskole og ’almindelige mennesker og deres almindeligheder’. Disse
hybride materielt konstituerende praksisser skabte samtidig en teaterlignende
atmosfære, der fremmede en fælles afsøgning mellem publikum og arrangører af,
hvad Geopark Odsherred som mulighedsrum kunne indeholde.
Afslutning
I kapitlerne viste jeg, hvordan prototypingen var indhentning af mennesker,
bygninger og andre materialer, der flyttede positioner, hvormed ord og
materialitet blev sat sammen på alternative måder og derigennem afsøgte
Geopark Odsherred som mulighedsrum. Endvidere så vi i analysen, at festivalen
ikke kun var en prototype af mulige fremtidsversioner, men at der gennem
prototypingen opstod flere prototyper af Geopark Odsherred i et her og nu, der
både havde en betydning for dette her og nu i forhold til magtforhold, hierarkier,
positioner og materielle og diskursive konstitueringspraksisser, og som samtidig
rakte ind i fremtiden og skabte denne. Festivalen som prototype var mulige bud
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på fremtiden, men festivalen som prototype var også nutiden, hvilket betød, at
prototypen allerede forandrede nutiden og dermed den fremtid, den søgte at
inspirere. Festivalen som prototype udfordrede dermed skellet mellem proces og
objekt, én og flere, bevarelse og fornyelse, nutid og fremtid, det isolerede og det
interfererende, det humane og non-humane. Festivalen som platform for
inddragelse var dermed et undersøgende og eksperimenterende sted for
prototyping, samtidig med at det var en kontroversfuld forhandling af en
multipel Geopark Odsherred. Gøren og væren nærmede sig her hinanden og blev
i festivalen som prototyping/prototype svære at adskille.
Endvidere viste jeg, at festivalen som prototype taler for en delikat lydhørhed
over for hinanden som mennesker, over for naturen, landskabet og ting. Og den
peger samtidig på, at disse elementers form ikke er passive, men taler tilbage –
de er distribuerende i forhold til de performative handlinger, der udspiller sig et
specifikt sted. Men det kræver en fælles evne til at sanse andre end sig selv for at
kunne opnå en form for resonans, hvor man som menneske stiller sig ved siden
af og ikke over andre former for interessenter.
Jeg begyndte denne afhandling med en observation af, at det stadig opleves som
en farlig og irriterende tidsrøver at involvere borgerne. Som vi har set i
ovenstående analyse, bidrager festivalen som prototype med en tilgang, der
ligger milevidt fra spørgeskemaer og høringer om, hvad folk kunne forestille sig.
Med denne tilgang skal der hverken skrives hvidbøger eller tælles krydser i et
kvantitativt skema. I stedet ser vi her en tilgang, der tager borgernes – og
landskabets – deltagelse seriøst. Og som motiverer til forslagsstillelse og forslag
til fremtidsversioner, vi ikke på forhånd kunne forestille os, var mulige.
Festivalen som prototype er ydermere en inddragelsestilgang, der ikke stiller
krav om intellektuelle formuleringsevner eller lysten til at sidde i kommunale
bygninger og række hånden op. Dermed lever festivalen som prototype op til
codesigns demokratiideal om at inddrage relevante interessenter i beslutninger,
der vedrører deres eget liv, og med en sensitivitet over for interessenterne og
deres kontekst.
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Epilog
Arbejdet med festivalen som prototype affødte metodologiske overvejelser, som
jeg mener, er relevante – ikke blot for Odsherred Kommune, som denne
afhandling er udviklet i relation til, men for alle offentlige institutioner, der
arbejder med udvikling af rurale såvel som urbane landskaber. Som et afsæt for
denne diskussion vil jeg begynde med følgende citat:
“[I]f we imagine the world as ontologically multiple then policy changes in its
character. We also argue that if policy makers recognized this then policy would
change in its character in interesting and provocative ways.” (Law & Singleton
2015; 4)
Law & Singleton peger med dette citat på et vigtigt fænomen; som udgangspunkt
opfatter vi verden som singulær. Men, siger de, hvis vi begynder at forstå verden
som multipel, vil dette få politiske konsekvenser – underforstået, positive
konsekvenser. Med dette in mente kan vi gøre forskellige ting. Vi kan nå et
Molsk abstraktionsniveau og forstå, at koncepter og objekter er multiple qua de
materielle og diskursive konstitueringspraksisser, der gør dem.
Men vi kan også på et mere konkret niveau begynde at forstå, at der er mange
veje til målet, og at det stadig er muligt at nå i mål, selv om alle vejene følges, og
der slutteligt er flere versioner af samme mål. Tværtimod medfører en
inkluderende tilgang, at mennesker og lokalsamfund kobler sig til projektet med
engagement, stolthed og ejerskab og samtidig udvikler både mening og identitet i
relation dertil. Dette peger også på, at vi ikke kan eller bør udtænke og
gennemføre udviklingsprojekter, der omfatter landskab og mennesker, fra et
skrivebord. Landskabsprojekter omfatter humane såvel som non-humane
interessenter, og som udgangspunkt kender vi ikke deres ressourcer, vi ved ikke,
hvad der er betydningsfuldt for dem, og vi ved ikke, hvordan de vil reagere og
agere. Derfor skal vi, som denne afhandling også viser, gå ud og møde folk og
landskabet i en sammenhæng og finde ud af, hvad de brænder for. Hvad der har
betydning for dem. Hvor langt vil de gå. Hvor langt kan vi få dem til at gå. Vi
skal nedbryde hierarkier, skabe lidt kaos og få kreativiteten til at vokse frem.
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At benytte festival som prototype har en række fordele, når den anvendes i en
offentlig sammenhæng. Disse er følgende:
1) Festivalens tilsyneladende neutrale udtryk betyder, at den opfattes som
en relativ ufarlig platform for deltagelse. Samtidig har festivalen som
prototype en legende tilgang, der gør den nem for mange at relatere sig
til.
2) Festivalen som prototype er et open-ended eksperiment, hvilket det
nødvendigvis må være, hvis vi ønsker udvikling. Det bliver nødvendigt
at styre i kaos.
3) Festivalen som prototype giver mulighed for at afsøge og afprøve
alternative positioner. Som offentlig institution er det vigtigt, at have
modet til at udforske denne mulighed i ligeværdighed med
interessenterne.
4) Festivalen som prototype er en mulighed for at tegne skitserne til nye
fremtider og samtidig afprøve dem i et 1:1 format in situ.
5) Alle borgere har ressourcer. Hvordan de kan sættes i spil, ved vi ikke på
forhånd. Her kan festivalen som prototype bidrage til at identificere,
frisætte og udvikle.
6) Vi ved ikke, hvad andre mennesker finder vigtigt. Men ved at være åbne
over for, hvad folk ønsker at deltage med, får vi indblik i, hvad der er
betydningsfuldt for dem.
7) I festivalen deltager folk med det de selv synes er betydningsfuldt,
hvilket skaber ejerskab, engagement, stolthed, identitet og mening.
8) Deltagelsen i festivalen skaber et netværk af relationer mellem
deltagerne og landskabet, der skaber en følelse af samhørighed og
stedbundenhed.
9) Festivalen tager udgangspunkt i deltagernes relation til landskabet,
hvorved stedbundne og menneskelige ressourcer bliver synliggjort og
sat i spil.
10) Festivalen er skalerbar. Mennesker, dyr, natur, landskab og objekter kan
indgå i et ikke på forhånd givet antal eller sammensætning og med
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forskellige tidsintervaller. Geografien og emnet kan variere, og det
samme kan den økonomi, der understøtter processen.

Slutteligt er det vigtigt at huske, at verden er flere end én, men færre end mange.
Når vi har anerkendt dette og tør at arbejde ud fra denne erkendelse, bliver der
også plads til langt flere interessenter og mange flere måder at gøre verden på.
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Billede 35 - Geomusiker Ann-Li undersøger området og lader sig inspirere. Foto: Paya Hauch Fenger
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