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Internt KL-notat viser historisk
ﬂygtningepres i kommunerne
Kommuner risikerer at
mangle hundredvis af
pædagoger, læger og
daginstitutioner til
at håndtere historisk
mange flygtninge i
2016, viser nye skøn.
flygtninge
ANDERS BÆKSGAARD
OG SIGGE WINTHER NIELSEN

F

or første gang har Kommunernes
Landsforening (KL) regnet på, hvilke konsekvenser den voksende
ﬂygtningestrøm i 2016 kan få for landets
98 kommuner.
Ifølge et internt notat fra KL’s økonomiske sekretariat, som Politiken er i besiddelse af, vil kommunernes beredskab blive sat under stort pres, når man i år skal

tage imod 17.000 nye ﬂygtninge. Af notatet fremgår det blandt andet, at man i
2016 og frem får brug for 1.200 pædagoger, 300 modtagerklasser mere og 80 daginstitutioner, hvis den nuværende normering skal holde.
KL-formand Martin Damm kalder situationen et »akut problem«.
»Det er min holdning, at regeringen bliver nødt til at udvise mere ansvar over for
den opgave, kommunerne står over for.
Eksempelvis ved at anerkende, at der i år
og de næste par år vil være en stor regning i kommunerne, som vi bliver nødt
til at tage højde for nu, inden vi bruger
statens økonomiske råderum på andet«,
siger Martin Damm.
Takker samtlige ﬂygtninge ja til en helbredsvurdering – som de har ret til at få
tilbudt – vil det desuden kræve 20 fuldtidsansatte læger ekstra, som det formuleres i notatet.
Beregningerne er behæftet med usikkerhed, men er ifølge kilder i KL det bedst
mulige skøn på nuværende tidspunkt.
Af notatet fremgår det ligeledes, at de
17.000 ﬂygtninge i 2016 kan føre til i alt

37.400 ﬂygtninge efter familiesammenføring.
Martin Damm mener, at regeringen begår en fejl, fordi man handler for kortsigtet og først løser problemerne, når de opstår, mens man bruger mange penge på
andre tiltag.
»Situationen minder om, at man sidder
derhjemme og brænder rudekuverterne
og tænker, at nu kan man holde en god
fest. Men så kommer der en ny rudekuvert med et rykkergebyr og en ekstra hovedpine«, siger Martin Damm.

Ukendt regning venter
I dag er kommunerne gearet til at integrere 3.000-5.000 ﬂygtninge om året.
Holder prognoserne for 2016, har kommunerne modtaget knap 60.000 ﬂere
ﬂygtninge siden 2013, end man ville have
gjort, hvis antallet var ca. 6.000 årligt,
som før ﬂygtningekrisen satte ind.
Niels Jørgen Mau Pedersen, tidligere afdelingschef i Indenrigsministeriet med
ansvar for kommunernes økonomi gennem 25 år, kalder KL’s notat »sobert«.
»Man må konkludere, at der er en væ-

sentlig demograﬁsk ændring her.
På sin vis står man
med en økonoRegeringen er
klar til at drøfte misk udfordring,
som man har svært
konkrete og
ved at overskue
betydelige
omfanget af«, siger
lempelser af
Niels Jørgen Mau
kommunernes Pedersen.
Sidste år ﬁk
integrationsKommunernes
opgaver
Landsforening 350
Claus Hjort
millioner kroner
Frederiksen,
ekstra til ﬂygtninﬁnansminister geområdet. Men
det er slet ikke nok,
mener Martin Damm. Han vurderer, at
staten bør hoste op med »ﬂere milliarder
kroner«, hvis de skal kunne løfte opgaven.
De kommende uger vil regeringen
drøfte problemet med KL, lyder det fra ﬁnansminister Claus Hjort Frederiksen (V).
Han skriver i en mail til Politiken, at regeringen »er fuldt bevidst om, at kommunerne – og hele vores samfund – står over
for en stor udfordring«. Men på spørgs-

målet om, hvorvidt regeringen er parat til
at afsætte ﬂere penge, svarer han:
»Regeringen er klar til at drøfte konkrete og betydelige lempelser af kommunernes integrationsopgaver, så integrationen kan blive bedre og billigere – blandt
andet ud fra de forslag, som KL har lagt på
bordet«.

S: Ingen plads til skattelettelser
Socialdemokraternes
ﬁnansordfører,
Benny Engelbrecht, er bekymret. Han mener ikke, at der længere kan være råd til
de skattelettelser, statsminister Lars Løkke Rasmussen har bebudet til foråret:
»Staten bliver nødt til at hjælpe. Jeg kan
personligt ikke pege på store ﬁnansieringskilder, der kan bruges på det. Det er
meget vanskeligt for mig at se, at man både kan holde styr på ﬂygtningestrømmen
og samtidig lave store skattereformer i
foråret«.
anders.baeksgaard@pol.dk
sigge.w.nielsen@pol.dk
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På tur med en kunstner Hun er ikke berømt, men mange kender Anita Jørgensens værker – uden at de ved det
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Polens nye
jerntæppe
Brems de totalitære
tiltag i endnu et EU-land.

E

U har dårlige erfaringer med
at ’blande sig’ i medlemslandenes politiske udvikling.
Hverken i Østrig eller i Ungarn er
fællesskabets pres for at sikre menneskerettigheder og beskyttelse af
mindretal blevet modtaget særlig
positivt eller konstruktivt.
Men alternativet til EU’s demokratiske rygrad – den totalitære og
menneskefjendske fortid i Centraleuropa – er mildest talt værre.
Hvis noget vilkår er uomgængeligt for samfund i EU, er det kravet
om demokratisk ansvarlighed og
beskyttelsen af menneskerettigheder.
Derfor er EU-fællesskabet også
nødt til at tage den seneste tids politiske udvikling i Polen dybt alvorligt. Demokratiet er under et pres,
som hverken kan eller må ignoreres.
Jaroslaw Kaczynskis regerende
nationalkonservative parti, Lov og
Retfærdighed (PiS), er midt i et foruroligende forsøg på at sætte sig på
forfatningsdomstolen, statslige
medier og centrale poster i den offentlige forvaltning.
Et ﬂertal af polakkerne giver i en
markant meningsmåling udtryk
for, at de selv er bekymrede for demokratiet. Deres bekymring og
uomtvistelige ønske om at høre
hjemme i EU-kredsen er i sig selv
grund til at komme polakkerne til
hjælp.
JAROSLAW KACZYNSKI imødegår ikke just bekymringen ved at at søge
politisk koordinering med Viktor
Orban, den ungarske populist, der i
skræmmende grad har svækket tilliden til retssikkerhed og menneskerettigheder i sit land.
Orban har sat medier, det civile
samfund og dets mindretal, ikke
mindst romaerne, under et urimeligt statsligt pres. Og det ungarske
civile samfund har ikke vundet ved,
at EU efter dårlige erfaringer i
Østrig tøvede med at gå i rette med
Orban.
Hverken Polens egen befolkning,
de øvrige samfund i Centraleuropa
eller EU i øvrigt er tjent med, at fællesskabet ﬁrer på sine forventninger til medlemsstaterne eller på
kravene til den retskaffenhed, der
må herske i et demokratisk fællesskab.

KULTUR Forsiden
Vi er på Københavns Hovedbanegård med Anita Jørgensen – i den ’skjulte’ ende af spor 3 og 4, hvor et af hendes lys- og kobberværker gemmer sig. Snart indvier hun et nyt værk på Odense Banegård. Men den 73-årige
kunstner er ikke ’blot’ en banegårdskunstner. Hendes værker er sat op på gader og pladser og museer og i virksomhedsdomiciler over hele landet. Vi tager på tur for at se nærmere på hendes kunst. Foto: Martin Lehmann
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3-5 grader og svag til
jævn vind fra sydøst

EU-KOMMISSIONEN er derfor nødt
til at holde Polen fast på dets demokratiske forpligtelser.
Men som den britiske historiker
Timothy Garton Ash skrev i lørdags
her i avisen, må initiativet ikke
overlades til EU-kommissionen alene. For dermed vil Kaczynski kunne
spille på antityske følelser og hævde, »at Bruxelles giver ordrer til Polen, på samme måde som Moskva
gjorde det under kommunismen«.
Andre europæiske regeringer,
herunder også den danske, må advare Kaczynski og polakkerne om
risikoen ved at vende de demokratiske spilleregler ryggen.
Det kan i Polen være en ulykkelig
tilbagevenden til fortidens totalitære virkelighed.
Skræmmende tanke. Det kan
hverken polakkerne eller deres naboer være tjent med. aj

Danmark God behandling er vigtigere end kort afstand til sygehuset. 1. sektion, side 3
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Et monumentalt roadtrip
Kunst

tager vi på en tur rundt på Sjælland for at
ﬁnde ud af.

Kl. 10.00:
Peder Skrams Gade, København

Kl. 10.10:
Nykredit, København
’Sense and Sensibility’ og ’Samurai’, 2002

Anita Jørgensen står på hjørnet ved restaurant Fuego og ser udramatisk ud i
sort frakke og støvet blåt tuaregtørklæde.
Kunstneren er et godt billede på sin
kunst. Nydelig, pæn faktisk. Men der stikker noget under, der hænger en spænding om hende, noget ufortalt, måske
endda noget ufortælleligt.
Anita Jørgensen er ikke blandt Danmarks mest berømte kunstnere, men
hun er nok en af de mest kendte.
Der er tusinder og atter tusinder af danskere, der går forbi hendes værker hver
dag. På Københavns
Universitet, i Aalborg,
Frederikssund, Lyngby,
på Roskilde Universitet.
Nævn en egn, og du kan
ﬁnde et værk. Snart kan
EMIL BERGLØV
de gående over banelegemet ved Odense Banegård også opleve hendes kunst i et lysværk på den nye stibro over skinnerne.
Men hvem er hun, den diskrete kunstner, der først fandt ud af, hvad hun skulle,
som 40-årig, og hvis værker gør væsen af
sig på en alt andet end råbende måde. Det

Vores rundtur begynder på toppen. Det
mener i hvert fald Anita Jørgensen, der
betegner værket i foyeren i Nykredits store kontorbygning ud mod havnen som et
af sine hovedværker.
Det står som et isblåt fjeld i den ene side
af det åbne rum. I bunden ligger en plade
af sort granit med et spejl af vand. Vandet
løber ned fra åbninger i væggen af mat
glas, der strækker sig op langs en trætrappe til 1. sal.
»Ser det ikke ﬂot ud i rummet?«, siger
hun.
Det gør det.
Den kolde blå farve står ud i forhold til
resten af bygningen, der lugter af ﬁnansverden, men på den elegante måde. Gråt
jakkesæt, men ikke et billigt et af slagsen.
Vi går op ad trætrappen med kunstværkets høje ryg på højre side. Man kan kigge
ned og se kobberrør stå ranke som soldater på bagsiden af den blå væg.
»Heroppe skulle egentlig have været et
eller andet karsebed, men så spurgte jeg,
om jeg ikke hellere skulle lave det værk,
jeg havde foreslået i min model«.
Det skulle hun, mente direktøren, så nu

ligger her en kobberbjælke på 1 meter
gange 1 meter, 9 meter lang, og rager gennem rummet over et sort spejlbassin, der
mimer havnen udenfor. En kubikmeter af
bjælken stikker ud over plateauet og kigger ned i kantinen.
Hernede står også værket ’Samurai’. Et
passageværk, som kunstteoretikerne kalder det. Sådan et man kan gå igennem, eller forbi eller omkring, og i det her tilfælde endda gemme sig i.
»Det er sikkert her, man til julefrokosten går ind og kysser forbudt med ham
med de 8 børn, man har kigget på hele
året«, siger Jørgensen. Værket er en halvmåne behængt med bløde blyplader. Det
er ﬂere meter højt og mødes i rundingen
af en stor jernramme med matteret glas.
Hun retter på blypladerne, som kantinegæsterne har krøllet, fordi det er svært
at lade være.
»Jeg vil gerne tilføre rummet en form
for spænding i forhold til det store værk
mod havnen. Det synes jeg, at ’Samurai’
gør her«.
Der er ikke noget ﬁgurativt over Anita
Jørgensens værker. Det er former, farver
og materialer. Nogle ting går igen: gitre,
ting, der er buret inde, tykke glasplader,
krøllet bly og svungne neonrør. Abstrakte
konstruktioner, kalder hun dem og siger,
at det ikke skal misforstås sådan, at der ikke ligger mening bag værkerne. Meningen er ofte materialernes betydning og
værkets konkrete fylde i rummet.

Kl. 11.02:
Spor 3-4, Hovedbanegården,
København
’Mellem bevægelse og lys, måske øjeblikke af
stilhed’, 2008
Vi står nærmest gemt nede i den aller-

forreste ende af sporene på Hovedbanen.
Gavlen er af kobber brudt af lange farvede
lysstave. På væggene hænger bølger af
kobber side om side med graffitien. Selv
om den offentlige traﬁk trækker skurrende forbi, er her underligt hyggeligt.
»Vi satte det op om natten iført veste, vi

q
q

BLÅ BOG
ANITA JØRGENSEN
Foto: Martin Lehmann

Kunstneren Anita Jørgensen er ikke blandt landets
mest berømte kunstnere, men hun er nok en af dem,
flest kender. De ved det bare ikke. Politiken tog med
kunstneren på en rundtur til en række af hendes
værker, der stille fylder det offentlige rum.

Billedkunstner. Født 1942.
Uddannet på Skolen for Brugskunst,
billed- og tekstillinjen, 1977-81.
Medstifter af kunstnerkollektivet og
værkstedet Leifsgade 22 i 1981.
Bedst kendt for sine skulpturer i
materialer som jern, granit og glas.
Har udført adskillige udsmykningsopgaver for både private og
offentlige virksomheder.
Repræsenteret på bl.a. Statens
Museum for Kunst, Esbjerg
Kunstmuseum og ARoS.
Research: Politikens Bibliotek

havde fået af DSB og efter at have fået et
kursus«, siger Anita Jørgensen.
Lyset skifter mellem rød, grøn og blå i
rolige bølger. Kobberet sad tidligere på
banegårdsbygningens tårn.
»Jeg kan godt lide, at det bare er materialet selv, der udgør værket. Jeg kan ikke lide, at der er noget gemt. Det er materialernes egne egenskaber, man kan se, ikke
andet«, siger hun.
Derfor var hun heller ikke vild med, at
graffitimalere begyndte at male oven på
værkerne, efter at de var sat op. Så hun
skrev et brev til dem, laminerede det og
satte det op, der hvor de natlige gæster
kunne se det.
»Jeg skrev, at jeg faktisk havde brugt
utrolig lang tid på det værk, og om de ikke
ville lade være med at male på det. Og om
de ikke kunne sige det til deres venner«.
Nu er der lige blevet malet på en af
kobberstrimlerne igen. Men længe var
der fred mellem Jørgensen og graffitimalerne på spor 3 og 4.

Kl. 11.52:
Københavns Universitet, Amager
’Kalejdoskopisk objekt’, 2002
Det er spisetid i kantinen på KUA. I loftet
hænger en stor hvid glasplade indkapslet
i jern. Der ligger farvede glasskår bag det
hvide glas.
Der står også en kæmpe svingdør i kantinen, der er lavet på samme måde. Hvidt
glas med mangefarvede glasskår på bagsiden. Der står et bord og en stor plante
og lanterne i blik foran værket, der både
kan drejes, så det står skråt i rummet (det
er meningen), og alternativt, så det fungerer som en væg. Det sidste er tilfældet nu.
»Når man laver kunst til det offentlige
rum, holder det op med at være ens eget.

FIRE VÆRKER. Anita Jørgensen er
meget materialebevidst i sine værker. Her
galvaniseret stål ved Lyngby Storcenter
(øverst), bly og neon (tv.), råt jern, tyk vinyl og franske skruer på RUC (midten)
samt mat glas, granit og vand i Nykredits
domicil i København (th.).
Foto Martin Lehmann

Jeg kan ikke bestemme så meget over,
hvordan værkerne bliver brugt bagefter,
selv om jeg laver manualer for vedligehold og for, hvilke pærer de skal købe, når
de går, og den slags«, siger Jørgensen.
Mange, siger Jørgensen, synes, det ﬁneste er at lave kunstværker til museer og
private samlinger.
»Men alle vil alligevel gerne have de offentlige opgaver. Både fordi de bliver set
af mange, og fordi de er udfordrende at lave«, siger hun.
Og bevares, så får man også penge for
dem.
Selv har Jørgensen udført en hel del af
begge slags, siden hun debuterede for
omkring 30 år siden. 40 år gammel, med
ﬂere andre uddannelser bag sig, men
med en kunstnerisk trang, der til sidst ikke kunne holdes nede længere. Siden den
dag har hun været storforbruger af bly og
neon og jern i forskellige afskygninger,
gummi og læder og glas og kalkerpapir af
en særlig slags, som man ikke kan få længere.
Hun har arbejdet sammen med et utal
af arkitekter om udsmykninger, men har
også haft en række museumsudstillinger,
blandt andet på Kunstforeningen Gl.
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Musiklivet
rækker
ud efter
erhvervslivet
Et nyt millionprojekt
skal sikre andre indtægter
til de danske komponister.
musik
LAURA BYAGER RABØL

D

Kunstkonge ind på Papirøen før tid
den i dag. Og nu har vi fået mulighed for
at overtage Experimentariums lejemål
derude fra 1. juni, hvor vi kan starte, hvis
alt går vel, og vi kan rejse den nødvendige
økonomi«, siger den tidligere direktør for
det aarhusianske kunstmuseum ARoS
Jens Erik Sørensen, direktør i Copenhagen Contemporary.
Københavns Kommune afslog i sommer en ansøgning fra fonden om støtte til
pilotprojektet med henvisning til, at der
ikke var »afsat midler til formålet på budgettet«. Og selv om Copenhagen Contemporary siden har fået opbakning fra to
private donorer, er der endnu et stykke
vej hjem, medgiver Jens Erik Sørensen.
Han og de øvrige initiativtagere anslår, at
de skal bruge »20 til 25 millioner kroner«
for at gennemføre projektet, hvorfor de
igen i år vil søge støtte fra kommunen.
»Vi er kommet godt fra start med en bevilling på 3 millioner kroner fra Det Obelske Familiefond, ligesom vi har fået støtte
fra A.P. Møller Fonden«, siger Jens Erik Sørensen, som ikke vil sætte beløb på støtten fra fonden bag rederiet Mærsk, som
dog er »et millionbeløb«, oplyser han.

Når de eksisterende haller i 2018 rives
ned, planlægger Københavns Kommune
og ejerselskabet By og Havn, at der ud
over boliger skal bygges en »kultur- eller
fritidsfunktion« på øen. Og som Politiken
tidligere har beskrevet, er Copenhagen
Contemporary ikke den første aktør, der
har løbet de københavnske politikere på
dørene med visioner om et kunstcenter.
Gennem en årrække har et initiativ med
den københavnske gallerist Nicolai Wallner og arkitekturkonsulent Kristoffer
Lindhardt Weiss i front argumenteret for
et andet projekt på grunden. Hvor Copen-

hagen Contemporary foreslår et større
projekt på over 10.000 kvadratmeter, har
makkerparret Wallner og Weiss foreslået
et mindre kunstcenter på omkring 4.000
kvadratmeter, der skal levne plads til at videreføre gadekøkkenerne omkring Street
Food. Og hvor Copenhagen Contemporary er tænkt som en
privat
funderet
ramme, er Wallner
og Weiss’ forslag
tænkt som en ofAlle projekter
fentlig institution,
og ideer
der kan erstatte
bedømmes
den eksisterende
på lige fod
kommunale NikoMads Kamp
laj Kunsthal.
Præsenteret for
Hansen,
planerne
kalder
fritidschef i
Kristoffer
LindKøbenhavns
hardt Weiss det »en
Kommune
fantastisk nyhed,
at private fonde ﬁnansierer visningen af nutidskunst i København«, mens udsigten til at se konkurrenterne kickstarte på Papirøen vækker
mindre begejstring:
»At kunst er noget, der interesserer
mange, behøver man næppe et pilotprojekt til at vise. Spørg bare Louisiana. Det
vigtige i alt det her er, at man realiserer visionen om et internationalt kunstcenter i
København, som man har drøftet i mange
år, også før Papirøen kom i spil«.
Københavns Kommune ﬁnansierede
allerede i 2014, hvilket vil sige før udskrivelsen af den igangværende arkitektkonkurrence for øens fremtid, et såkaldt volumenstudie til et kunstcenter udarbejdet
af tegnestuen Cobe på baggrund af Wallner og Weiss’ ide.
»På det tidspunkt var Copenhagen Contemporarys plan, så vidt vi er orienteret,

... roadtrip

spekt sådan at stille et bord op ad værket.
Svingdøren burde være stillet skråt. Rummet bliver et helt andet på den måde«.

gen har påstået, han ikke kendte til
hverken Anita Jørgensen eller hendes
værk.

Fortsat fra forsiden

12.46:
Valby Station
’Valbygavlen’, 2009

Kl. 14.22:
Roskilde Universitet, Trekroner
’Figurer til en plads’, 2001

En hel gavl besat med sorte blanke solceller og neonrør, der lyser rødt, når det er
mørkt. Et lysende tegn på, at her begynder byen.
Man kan se værket fra toget på Valby
Station.
»Generelt er jeg ellers ikke så meget til
rød, orange og brun. Jeg kan lide det kolde, som slet ikke er koldt, men fyldt med
kontraster. Man kan nok sige, at jeg er mere nordisk end spansk«, siger Anita Jørgensen.
»Den her gavl kan jeg se fra min have.
Jeg står tit og kigger på den«, siger Martin
Lehmann, fotografen, der ellers hele da-

Anita Jørgensen piller et klistermærke af
et af sine kunstværker foran Henning Larsens bibliotek på RUC.
Værket er i proportionerne en spejling
af bibliotekets facade, men vendt den anden vej. Rammen er af råt jern, sat sammen med franske skruer (Anita Jørgensen
siger aldrig bare skrue eller jern eller glas.
Der er tusinder af typer af alle slags materialer, og der er stor forskel på, om det er
råt jern, beholderplade eller beholderplade med glødeskal) og har tyk vinyl i vindueshullerne.
»Her forholder ﬁgurerne sig til den bygning, de er i samspil med«.

Fonden Copenhagen
Contemporary vil
»kickstarte« sit forslag om
et stort udstillingssted
på Papirøen til juni.
Projektet er dog skrumpet
gevaldigt, mens
konkurrenter undrer sig.
Byudvikling

S

elv om den officielle arkitektkonkurrence endnu ikke er afgjort, og
kommunen stadig mangler at gøre
sin stilling op, vil en af de markante bejlere i kampen om udviklingen af Christiansholm allerede nu rykke ind i de eksisterende haller på øen i
Københavns
inderhavn.
Fonden Copenhagen
Contemporary, som er
NIKOLAJ
stiftet og ﬁnansieret af
HELTOFT
den vægtige kunstentreprenør Jens Faurschou, vil i juni 2016 indlede et ’pilotprojekt’, der skal bane vej for realiseringen af
et stort internationalt kunstcenter på
øen, der af københavnerne har fået navnet Papirøen. Lejemålet på 3.400 kvadratmeter skal således »fyldes med verdenskunst indtil 2018« for at give fondens forslag vind i sejlene.
»Det er for at kunne demonstrere i virkeligheden, hvad vi taler om. Vi vil lave et
sted for de store teknisk krævende installationer, som man går ind i og sanser med
hele kroppen. Vi har ingen steder at vise

Strand, Esbjerg Kunstmuseum og senest
Kunsthal Nord i Aalborg og Glyptoteket i
København. Og kan godt lide vekselvirkningen mellem at lave værker i det offentligt rum og værker i mindre skala til udstillinger.
Hun er den slags kunstner, der arbejder
meget sammen med håndværkere, men
»som nok selv skal bestemme, hvordan
svejsningen skal se ud«, og hun er den
slags kunstner, der nidkært følger sine
værker til dørs »indtil sidste skrue«.
»At lave offentlig kunst kræver, at man
kan samarbejde, at man kan være med på,
at det er en opgave med nogle rammer.
Men det er nu alligevel lidt mangel på re-

Konkurrerende forslag

KAMP OM ØEN. Københavns
Kommune har modtaget syv forslag til en
masterplan for papirøen. Nu rykker en af
aktørerne ind i Experimentarium Citys
bygning. Arkivfoto: Peter Hove Olesen
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Syv hold arkitekter er i december
2015 kommet med forslag til en
masterplan for Papirøen. Vinderen
kåres i februar. Under efterårets
budgetforhandlinger tager
kommunen stilling til en kommende
kultur- og fritidsfunktion og
udarbejder i 2017 en lokalplan.

at omdanne hele Papirøen til et 50.000
kvadratmeter stort udstillingshus. Det er
jo ikke op til os, men vi og mange andre
vil blive meget overrasket, hvis Københavns Kommune vælger at se bort fra det
projekt, de selv har været med til at ﬁnansiere«, siger Kristoffer Lindhardt Weiss.
Copenhagen Contemporarys forslag er
dog blev betydeligt mindre, efterhånden
som kommunen og By og Havns planer
for området er kommet frem. Hovedparten af øen skal således udlægges til boligbyggeri, og Borgerrepræsentationen af-

Vi skridter over forpladsen, mellem
skulpturerne.
»Forhåbentlig danner de en spænding
eller en energi hen over pladsen«, siger
Jørgensen. På den anden side af pladsen
står en stor sort ﬁgur med røde neonrør
bag gittervægge. Der er også blyplader
igen.
»Jeg håber, at det får folk til at stille
spørgsmål. Det betyder ikke nødvendigvis, at der er noget symbolsk i dem. Men
de må gerne være forførende og stille
spørgsmål«.
Det er endnu et passageværk. Skulpturerne mimer arkitekturen, står ikke og
larmer, men er alligevel ikke til at overse.

Kl. 15.14:
Johannes Fogs Plads, Lyngby
’Passageﬁgur med vand’, 2001
På pladsen mellem Lyngbys kulturhus og
Lyngby Storcenter har hun stillet to bure

satte i efteråret 1,4 millioner kroner til forundersøgelser af et svømmebad, som skal
optage øens nordvestlige hjørne over
mod Operaen. Og fra det nu 10.000 kvadratmeter store kunstcenter, som Copenhagen Contemporary foreslog i sidste års
idékonkurrence for øen, er forslaget nu
yderligere skrumpet til 5.000 kvadratmeter, fremgår det af Det Obelske Familiefonds tilsagn om støtte til pilotprojektet.
Jens Erik Sørensen har ikke opgivet forsøget på at vinde kommunen for et langt
større projekt, forsikrer han.
»Jeg har selvfølgelig haft møde på rådhuset og sagt, at 5.000 kvadratmeter ikke
er tilstrækkeligt, og at det ikke er værdigt
for København. Det skal jo være noget, der
kan noget, og som vi kan være stolte af«,
siger han og nævner muligheden for at
skabe ﬂere kvadratmeter under jorden
som alternativ.
Pilotprojektet i de nuværende haller vil
ikke få indﬂydelse på den endelige beslutning, lyder markeringen fra rådhuset.
»Vi er naturligvis glade for den interesse, der er for at skabe liv og nye kultur- og
fritidstilbud på Papirøen. Men det er
klart, at Copenhagen Contemporarys pilotprojekt foregår på deres eget initiativ
og ikke ændrer ved, at alle projekter og
ideer bedømmes på lige fod«, forsikrer
Mads Kamp Hansen, fritidschef i Københavns Kommune.
Borgerrepræsentationen tager stilling
til kultur- og fritidsfunktionerne på øen
under efterårets budgetforhandlinger.

er er brug for musikken i erhvervslivet. Det er i hvert fald det,
organisationen Music Business
2020 vil forsøge at overbevise dansk erhvervslivs top om.
Music Business 2020 er derfor gået i
gang med et intensivt forløb, der skal få
virksomhederne til at se mulighederne i
musikken.
Music Business 2020 er stiftet som et
rådgivende organ for medlemmerne i tre
komponistforeninger: Dansk Komponistforening, DPA og DJBFA. Målet er at gøre
de musikprodukter, komponisterne tilbyder, markedsparat, som et forsøg på at
sikre fremtidige indtægtskilder for en
branche, der traditionelt har problemer
med fast indtjening.
Music Business 2020 er fuldt ﬁnansieret af de tre med et budget på 5,7 millioner og har foreløbig en løbetid på to år.
Og nu har Music Business 2020 samlet
en skare medlemmer i superligaen af det
danske erhvervsliv, som skal udvikle mulighederne for at få musikprodukter afsat
i erhvervslivet. Med i udvalget er adskillige danske ceo’er fra blandt andet ISS,
Mærsk Oil & Gas og Horesta.

Skal sælge lydidentitet
Ifølge forretningschef i Music Business
2020 Jens F. Koefod handler projektet især
om at sælge såkaldte lydidentiteter til
virksomhederne.
»Alle virksomheder har en visuel identitet, men det er de færreste, der har en auditiv identitet eller et lydlogo. Vi prøver at
gøre det til almindelig standard, at man
også skal have et lydlogo og en lydidentitet, og at få virksomheder til at indse det
uudnyttede potentiale, musikken rummer«, siger Jens F. Koefod.
Foruden lydidentiteter og -logoer vil
Music 2020 også tilbyde musikprodukter
til hr-tiltag i virksomhederne, for eksempel koncerter på arbejdspladsen eller musik til intern kommunikation.
Er de her musikprodukter noget, der er efterspørgsel på, eller er det noget, I er ved at
opﬁnde et behov for?
»Jeg vil udtrykke det sådan, at vi forsøger at afdække et behov, som virksomhederne ikke er klar over, at de har. Så du kan
godt sige, at vi er i gang med at pushe det.
Det er ikke virksomhederne selv, der uopfordret kommer og siger, at de ikke kan leve uden en lydidentitet. Men omvendt
ved vi fra forskningen, at hvis man kombinerer det visuelle med det auditive, får
man et meget stærkere udtryk. Og vi ved,
at det er noget, der er interesse for«, siger
Jens F. Koefod.

Behersket interesse
Af de deltagende virksomheder, Politiken
har taget kontakt med, er kun Danske
Bank vendt tilbage.
Kommunikationsdirektør
Jeanette
Fangel Løgstrup skriver i en mail, at hun
bestemt tror, at musikken kan hjælpe
med at understøtte kommunikationen i
virksomheder:
»Inden for branding har vi traditionelt
haft styr på alt det visuelle, men vi er ikke
lige så langt i forhold til det auditive«,
skriver Jeanette Fangel Løgstrup.

nikolaj.heltoft@pol.dk

laura.byager@pol.dk

af galvaniseret stål op. Inde i dem står en
glasplade, hvor der i de varme måneder
løber vand som en skælvende overﬂade.
»Jeg er ikke den, der kommer mest i
kjoleforretninger. Til gengæld er jeg
meget på tømmerhandlen«, siger Anita
Jørgensen, der gerne tager materialer til
værkerne med hjem fra sine rejser i udlandet. En hel håndbagage fuld af hvidt
tov, 15 meter gummi fra New York, den
slags.
Vi taler lidt om, hvor mange tusind
mennesker der går forbi hver dag. Om,
hvor mange mennesker der egentlig kigger, når de går forbi.
Det er svært at sige, bliver vi enige om.
Lige nu går nogen mellem de to værker.
Andre rundt om. Nogle kigger gennem
dem.
Værkerne selv står bare og er. Udsender
forhåbentlig energi. Får nogle til at stille
spørgsmål. Andre betages. Af materialer,

nøje udvalgt, der tilsammen bliver noget
mere.

Kl. 15.45:
Lyngby Bibliotek
’Søjleﬁgur med glasstak til Lyngby’, 1994
Det begynder at blive mørkt. Vi er nået til
det sidste værk på denne tur, der ellers
kunne være fortsat til Odense eller Frederikssund, Aalborg, Hillerød, og hvor der
ellers er værker af Anita Jørgensen.
Lyset i værket bliver tændt sammen
med gadebelysningen. Fra den ene side
ser glasset grønt ud. Mere gulligt, hvis
man ser det midtfor. Det er tykke dråbeformede glasplader, der svæver højt oppe
i toppen af de to sorte søjler.
Det ligner måske noget fra en rumﬁlm.
Ser på en gang bekendt og helt nyt ud.
»Der er spændingen«, siger Anita Jørgensen. »Den ligger i mellemrummene«.
emil.berglov@pol.dk

