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Weekendavisen

Kommentar. Hvis det moralske overherredømme får magt, som det har agt, skal fremtidens fodbold spilles i strømpesokker. Og med mundkurv.

UNICEF Cup 2031
Af ASKER HEDEGAARD
BOYE

AT MANCHESTER United leverede en af de
mest overbevisende præstationer i en Europa
Cup-semifinale i mange år, da man pulveriserede tyske Schalke 04 med samlet 6-1, er
der ikke mange, som taler om i disse dage. At
englænderne kan se frem til deres fjerde finale
på 13 år under ledelse af legenden Alex Ferguson, synes heller ikke ligefrem at rydde forsiderne på de store europæiske sportsaviser. Selv
ikke at finalemodstanderen er FC Barcelona,
akkurat som i Rom i 2009, kan få mange til at
løfte øjenbrynet. For i den forgangne uge gik der
nok en gang moral i den – i den internationale
fodboldverden.
Trods et par yderst interessante semifinaler i
Champions League handlede det meste således
atter om, hvad man bør, og hvad man ikke bør
gøre som fodboldspiller og -træner. Man må ikke
spille hårdt, man må ikke vrænge ad dommeren,
og man må for alt i verden ikke optræde defensivt, prædikede fodboldens opdragere. I centrum

for dette udvidede seminar i sindelagsetik stod
kampene mellem FC Barcelona og Real Madrid
(2-0, 1-1). Allerede før det spanske dobbeltopgør
var anfægtelserne mange. For hvad ville han nu
finde på, ham José Mourinho, Real Madrids
cheftræner og mesterprovokatør? I sidste sæson
var han jo så led at sende FC Barcelona ud med
sin daværende klub FC Inter, et italiensk gnierforetagende uden catalanernes moralske overherredømme. Mourinho begik dobbelt helligbrøde:
Han fedtede sig til sejren, og han solede sig i
triumfen. Det var et nederlag for fodbolden. Det
var djævlens værk. Og det var det, der var værre.
I sidste uges kamp – den første semifinale i
Madrid – var den så gal igen. Mourinho havde
samlet sine spillere i defensiv trods foran eget
mål. Målet var at holde FC Barcelona fra at score,
hvilket lykkedes, indtil den portugisiske hardhitter Pepe blev udvist en halv time før tid. Herefter
blev også Mourinho bortvist, og gæsterne vandt.
Efter kampen antydede Real-træneren, at det
europæiske fodboldforbund UEFA og dommerstanden sympatiserede med FC Barcelona.
Det blev ikke overraskende for meget for en
fremtrædende trojka bestående af den tyrkiske
landstræner Guus Hiddink, Schweiz’ landstræner
Ottmar Hitzfeld og pensionisten Johan Cruyff,
der snart fik tilslutning af vores egen Morten Ol-

sen. Mourinhos arrogance er ødelæggende. Han
bør vise respekt. Han bør opføre sig anstændigt.
Dette må stoppe nu!
Helt vidunderligt blev det dog først, da den tidligere Real Madrid-præsident Ramón Calderón i
onsdags meldte sig på banen med en opsang: »Al
hans snak har skadet Real Madrids image.« Det
samme Real Madrid, der blev brugt som kulturpolitisk redskab af general Franco. Det samme
Real Madrid, hvis systematiske dommertække
indtil begyndelsen af firserne fødte det berømte
og stadig anvendte tilråb »así, así, así gana el
Madrid« (sådan – det vil sige ved dommerhjælp
– vinder Real Madrid). Sagen er nok nærmere
den, at Real Madrid – med eller uden Mourinho
på bænken – er rundt regnet som alle andre professionelle fodboldklubber, lurvet i kanten.
Lurvet kan man ikke beskylde de kommende
finalister fra FC Barcelona for at være. Her er credoet offensiv fodbold, betagende pasningsspil og
kærlige smæk for skillingen. Spillere af egen avl,
puslinge under 175 centimeter og så selvfølgelig
Josep Guardiola, en svigermors drøm af en cheftræner, der er så perfekt, »at han tisser parfume«,
som spanierne siger. Problemet var bare, at også
de catalanske darlings ville gøre alt for at komme
i den pokkers finale. Ikke ved groft og destruktivt spil, men ved teatralsk overspil. Navnlig de

to ellers hårdføre midtbanefolk Sergio Busquets
og Javier Mascherano havde store problemer med
balancen, så snart en Real-fod nærmede sig. Et
verdensbillede var lige ved at krakelere. Nu skulle
ikke også ’de gode’ begynde at te sig. Absolutter
skal man ikke rokke ved, og »Messi er gud, Mourinho er djævlen«, som en dansk lederskribent
slog fast midt i den moralske opstand. Denne
teogoni abonnerer også folk som Cruyff og Hitzfeld på. De drømmer om en bedre verden. Lad
os sige 2031. Lad os sige finalen i UNICEF Cup.
Og lad os endelig spole tiden frem til disse mere
ordnede forhold.
Solen er gået ned over Amnesty International
Stadium i Kiev, og nede på det mørkegrønne
græs slentrer spillerne fra Red Cross Werder
Bremen og Fair Trade Valencia omkring. Smilene
er brede. Aktørerne har netop gennemgået de
obligate mentalundersøgelser, bloddopingkontroller og personlighedstests. De 22 hjerner er
blevet scannet, ingen ulovlige tanker lokaliseret.
De to managere lader sig fiksere af to gulklædte
officials. Plasticstrips. Mundkurv i fedtlæder.
Elektroder på vulnerable steder. Efter de indledende kindkys tager de to hold opstilling i midtercirklen. Det er tid til det store gruppebillede.
Forventningerne blandt de fremmødte tilskuere
er store. Efter en sæson med et gennemsnit på 23

fairplay-point per kamp er RC Werder Bremen
favorit, men også spanierne kan på en god dag
undgå at røre deres modstandere i samtlige 90
minutter. Der er med andre ord lagt op til en
historisk ren fodboldkamp, måske den reneste i
Den Ny Tid. To Greenpeace-folk gennemlyser
græsset for spor af pesticider, men finder intet
opsigtsvækkende. Kampen kan tage sin begyndelse. Tyskerne giver bolden et venligt dask. I
strømpesokker. Naturligvis.
Indtil da må vi nøjes med Champions League-finalen på Wembley i London den 28. maj
mellem FC Barcelona og Manchester United. En
finale mellem tidens to store klubhold i international fodbold, men også en dyst mellem den ældste og den yngste – Ferguson på 69, Guardiola på
40 – blandt de mest prominente fodboldtrænere.
En fodboldkamp med spillere, der er opdraget til
at ville vinde, og hvor det desværre ikke kan udelukkes, at den rå serber Nemanja Vidic vil uddele
en håndmad, at Busquets igen vil falde dramatisk
til jorden, eller at den gamle skotte på Unitedbænken vil driste sig til at bande af manden i
sort. Ja, hvor man faktisk kunne forestille sig et
scenarie, hvor begge fodboldhold vil gøre alt,
hvad der står i deres magt for at stå med pokalen
til sidst. Det er ikke et møde i grundejerforeningen. Det er stadig professionel sport.

Kaffeklub. Eks-brætspillere fra Holstebro har skabt et sært diskussionsforum på internettet.

Anti-alting og fortællinger fra undergrunden
Af SØREN STAAL BALSLEV

EN GANG imellem støder man på noget, der er
så mærkværdigt, så besynderligt og så sært berigende, at man som kronisk nysgerrig journalist
med død og magt bliver nødt til at gå i kødet på
det. Også selv om sådanne fænomener ikke altid
selv ønsker berøring, endsige eksponering.
Et sådant tankevækkende og selvmodsigende
fænomen er DDKK, Den Digitaliserede
Kaffeklub.
DDKK er et lille sted på nettet, fyldt til
bristepunktet med kuriøse individer, umanerligt
far out refleksioner, indgående og passionerede
diskussioner om kulturobjekter og alt andet mellem himmel og jord, der optager de involverede
individer. Først til materien: Sitet omtaler sig selv
som et »anti-konformistisk kollektiv«, der ønsker
en mere åndrig hverdag – og undertegnede skal
lige love for, at det med anti-konformiteten
holder stik.

Adspurgt om stedets funktion, genstandsfelt og generelle tematiske berøringsflader blev
denne krukkede journalist indledningsvist mødt
med en forbeholden mur af (venligt) kontrær
modvilje mod enhver invaliderende og indskrænkende definitionsafgrænsning. Denne antipati
mod konventioner gør sig også gældende på det
visuelle og organisatoriske plan: Her er ingen klar
struktur, ingen lækre symboler og da slet ingen
form for overordnet grafisk retning, der ville
kunne føre nysgerrige individer ind i netstedets
særlige værensform. Her er i stedet dømt disharmonisk, lidenskabeligt og vildtvoksende indhold.
Kønt er det ikke, men det virker excentrisk
overbevisende.
Først og fremmest bør man gøre sig klart, at
når man som udefrakommende kigger forbi
denne hengemte perle, bliver man slået ned af
en voldsomt intern retorik. Stedet er vitterlig en
online kaffeklub; den er principielt set åben for
fremmede individer, men der bliver ikke taget
nogen hensyn – whatsoever – og det gældende
sprogbrug signalerer intern og selvtilstrækkelig
gruppekommunikation.
Oprindeligt var klubben præget af en lyst til
vidtfavnende og åben dialog med alt og alle,
men i takt med at dialogen og udvekslingen af
meninger med andre udeblev, udviklede den

sig i retning af et ubevidst eksklusiv og lettere
ekskluderende diskussionsforum. Lysten til
dialog eksisterer stadig, men kan bedst beskrives
som en dør, der står på klem. Men hvad sker der
overhovedet på sitet? Der debatteres, diskuteres og smalltalkes – om computerspil, film, tv,
motiv-analyser, tegneserier, musik, rollespil og
så uendeligt meget mere. Sigende nok føres en
række af disse samtaler med et uhørt subkulturelt
gloseapparat, der er noget nær uforståeligt for
ikke-indviede. Omvendt kan man finde fornemme og grovkornede diskussioner om fortræffelighederne ved RoboCop (Paul Verhoevens tidlige
mesterværk fra 1987) og parallellerne til District
9 (meta sci-fi-film fra 2009). Det er uanstændigt
underholdende og stimulerende.
Centralt i dette mærkværdige virvar af undergrundsindhold og kaffesladder gemmer sig
vennerne Jack Daniel Groth-Pinnerup, Anders
Pødenphant Andersen, Tim Birkebæk og Dan
Ponce. Mennesker, der alle stammer fra det
mørke Jylland, og siden deres spæde rollespilsdage i miljøet omkring Holstebro Rolle- og Brætspilsforening ved årtusindskiftet blev uddannet
til kandidater i medievidenskab, engelsk og litteraturvidenskab. Venskaberne bestod, og DDKK
opstod som en naturlig forlængelse af de vidtfavnende interessefællesskaber, der nødvendigvis

savnede afløb – når nu virkeligheden og voksenlivets geografiske udfordringer kom til live.
Ud over de nævnte aktører har sitet en vekslende
række af medlemmer, bidragsydere og sporadisk
forbipasserende individer, der som oftest giver af
sig selv i kraftigt anonymiserede udgaver og med
cirkulær tilbagevendende interesse. Hvor mange
mennesker besøger så denne lille og hengemte
hule? Omkring 1.100 mennesker – om måneden.
Netop dette skørt begrænsede antal besøgende er
tæt beslægtet med klubbens ambivalente forhold
til eksponering. De har trykt små plakater for
sitet, men nægter som oftest at sætte dem op i
gadebilledet. De har visitkort, men giver dem
nødigt fra sig. Flere af de skabende kræfter er på
Facebook, men de holder sig fra at reklamere for
stedet. De findes, men vil alligevel ikke rigtigt
findes.
Men hvorfor overhovedet besøge sådan en
lømmelstue for mennesker, der (på papiret)
ønsker at leve deres liv i ro og mag, uden for
offentlighedens søgelys? Svaret er enkelt: Deres
podcasts – små radioudsendelser med en uhørt
varighed på godt og vel halvanden time (i sig selv
et substantielt opgør med mediefladernes støt
reducerede indholdsside), hvor Anders, Dan og
Jack smalltalker drønhyggeligt og fornøjeligt om
et givent tema. Denne særlige produktion har

stået på i lidt over et halvt år, og den er spøjs af
flere årsager. Først og fremmest fordi der faktisk
ikke p.t. eksisterer noget tilsvarende i det danske
medielandskab, dernæst fordi vennerne formår at
skabe en – strukturelt set – vellykket oplysningsprogramrække, komplet med latterudbrud, fnisen, kaffekopsklirren og utallige vildveje. Endelig
fordi programmet er tilrettelagt med en så personlig, så afslappet og så troværdig dialog, at man
føler sig hensat til at sidde lige der i dagligstuen
– et rum fyldt med nærvær og varme. Indforstået
måske, men aldrig kedeligt. Det bedste af det
hele er næsten det faktum, at det ikke foregår i en
dagligstue – men på Skype. Bidragsyderne sidder
henholdsvis i København, Aarhus og Estland,
og samtalerne foregår i cyberspace. Naturligvis
vil dette fænomen ikke være noget for alle, dertil
er produktionen simpelthen for intern, snæver
og venskabsbåren – men ønsker man at stikke
hovedet ned i en af subkulturens små gemmer og
lytte med på noget, der månedligt høres af cirka
50 mennesker – så er det her stedet. DR burde
vågne op og overveje, hvordan man kan få overtalt denne lille undergrundsfraktion til at blive
en del af det offentlige og medie-kannibalistiske
fællesskab.

livs eksperimenter med den sorte farve har vist, at
denne ikke-farve rummer sin modsætning, hvid.
McKeevers malerier er ikke nemme at sætte ord
på, for han udforsker konstant det, han ikke ved.
Men at hans værker kan noget ganske særligt, det
mærker man, når man er i selskab med dem. De
rører en på en måde, som også stor kirkekunst
gør det. Selv skriver han: »I dag er vores tilværelser oversvømmet af billeder, der stjæler vores tid

og samvittighedsløst bombarderer os med, hvad
vi ’burde’ vide. Hvis vi indvilliger i at stå stille
foran dem, er en af de ting malerierne måske
evner, at give vores egen tidsfornemmelse tilbage
og i kølvandet på den vores uafhængighed.« Det
er et forsøg værd.

Colour Painting no. 5 1996. Olie og akryl på lærred.Olie og akryl på lærred.

Kunstudstilling. Ian McKeever går i sort på sin retrospektive udstilling i Tønder, men hans sublime,
mørklagte malerier er vigtige stationer på vejen frem mod lyset.

De sorte får
Af LISBETH BONDE

K

unstmuseet i Tønder ligger måske
ikke ved verdens ende, skønt det let
kan føles sådan efter lang tids kørsel
gennem marsken, men i hvert fald
ved Danmarks.
Det er tegnet af Niels Frithiof Truelsen (19382009), der også stod for bl.a. Silkeborg Kunstmuseum, og sidste år modtog museet Bikubenfondens Museumspris, hvilket er fuldt fortjent:
Museumsgæsten masseres ind i det hvide dagslys,
der vælder ind i rummene fra oven. Hertil kommer en for kunstmuseer sjælden intimitet som
følge af den overskuelige planløsning og de fjedrende, lyddæmpende trægulve. Og så er den faste
samling fortrinsvis fokuseret på moderne, stofligt
eksperimenterende maleri fra Norden, hvilket

dels betyder, at museet skiller sig ud fra andre
danske kunstmuseer, dels at det profilerer sig som
netop et nordisk kunstmuseum tæt på Tyskland.
I disse kridhvide rum kan man for tiden opleve
sublime, sorte værker af den britiske billedkunstner Ian McKeever – eller næsten sorte, for der
trænger både lys og farver frem fra baggrunden
gennem forgrundens sorte former – det kan være
disse mærkelige æterlegemer, der er så karakteristiske, organiske gevækster, huler eller grid. Dog
stikker et enkelt værk ud med sin røde farve.
McKeevers værker er som født til stedet.
Der er både malerier og papirarbejder fra 19872010, men begge medier rummer en raffineret
indre spænding omkring begreber som lysmørke, lethed-tyngde, skønhed-grimhed, ro-uro,
indestængthed-frigørelse. I kraft af de mange
kvadratmeter, som malerierne beslaglægger (de
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Velskrevet viden

største måler 220 x 575 cm!), kan betragteren
forsvinde og fortabe sig i billedernes ocean. Der
er lag på lag af slør, stof eller hud, en slags næsten
uendelighedssug i disse billeder, der er malet
med både akryl og olie. Der er huller, huler eller
måske vaginaer og folder bag folder, porte bag
porte og organiske gevækster, der åbner ind til en
verden hinsides det fattelige. Det er metafysiske
billeder, men denne gang lukker de sig mere om
deres egne hemmeligheder, end de åbner sig i
modsætning til tidligere, hvor vi har set McKeevers lyse og transparente malerier. Udstillingen
her er de sorte får, der efterhånden danner en stor
flok, fordi de igennem tiderne er vendt tilbage til
ham efter en udstilling. Dem ville ingen åbenbart kendes ved. De mere tegnagtige, næsten
semiotiske gouacher er et bonustrack, som museumsgæsten får forærende, når han/hun træder
ind i sidegemakkerne.
MCKEEVER gæster hyppigt Danmark, og
han føler sig mere forbundet med Norden og de
gamle keltere end med England, for som han
skriver i det smukke katalog, hvor han reflekterer
over maleri som et særligt erkendelsesfelt: »Englænderne kan bedst lide, at maleriet bliver på
fastlandet. Når det alligevel kommer ind i landet,
foretrækker de det rene snit eller figurativt eller
abstrakt, at det fortæller en historie eller udtrykker et formelt problem.« Det er vel en del af
forklaringen på, at man har kunnet se så mange
udstillinger med ham her i landet – i Kunsthallen Brandts, i Glyptoteket og i Galleri Susanne
Ottesen, som repræsenterer ham herhjemme.
I det bageste rum kan man se værker fra den
faste samling af nogle af de kunstnere, som
McKeever forholder sig til, ikke mindst den franske maler Pierre Soulages, der gennem et langt

DDKKs podcasts kan findes på kaffeklubben.org

Ian McKeever: Black and Black Again. Kunstmuseet i Tønder. Til 22. maj.
KORREKTUR: LISBETH RINDHOLT, FLEMMING GERTZ

