
Af CHRISTIAN YDE FROSTHOLM

I én forstand ligner Second Life et fl op. Mange 
store kommercielle aktører har brændt fi ng-
rene i forsøget på at fange massernes opmærk-
somhed i netop dette virtuelle univers. Og det 
er ikke kun det danske skattevæsens fi lial, 
der står gabende tom. Modebutikken Ameri-
can Apparel har efter et år i parallelverdenen 
valgt at sætte et »Sorry, we’re closed«-skilt i 
vinduet, trods kæmpe mediaomtale. Kunderne 
udeblev her som mange andre steder. Det er 
faktisk helt befriende. 

At store dele af Second Life ligger underligt 
øde hen, er jo ikke ensbetydende med, at det 
som univers ikke forbliver et kreativt mulig-
hedsrum. Som den italienske kunstskribent 
Domenico Quaranta skriver i det seneste 
nummer af nettidsskriftet HZ (hz-journal.
org) har al hypen omkring fænomenet »med 
sin ukritiske entusiasme og sin overfl adiskhed 
(...) skabt falske forventninger, der risikerer at 
føre til en lige så ukritisk fordømmelse af en 
sammenhæng, som bestemt har sine ulemper, 
men som uomgængeligt rummer et stort po-
tentiale«. Quaranta opremser i sin artikel alle 
argumenterne for ikke at bruge netop denne 
platform for kunstnerisk udfoldelse. Men, som 
han derpå demonstrerer: Second Life vrimler 
med kunst og kunstnere. Og meget tyder på, at 
universet fortjener en second chance. 

❏

I fredags tog selveste Statens Museum for 
Kunst så skridtet, hjulpet godt på vej af kurator-
kunstnergruppen Tagging Art. Otte værker 

indgår i den ambitiøse udstillingsrække Virtual 
Moves, som præsenteres i fi re omgange indtil 
marts. Værkerne kan principielt foregå hvor 
som helst i den virtuelle verden, men præsente-
res desuden parvist i to rum på museet. Meget 
sigende i u.l.k., Unges Laboratorium for Kunst. 
Det må jo være noget for de unge! Og ja, noget 
tyder faktisk på det. Som en af kuratorerne, Iben 
Bentzen, rapporterer på projektets blog (tag-
gingart.org) efter første udstillingsdag: »voksne 
har en tendens til at stå to meter fra computerne 
(...) imens de venter på at noget skal ske. Bør-
nene går direkte hen og begynder at trykke på 
tasterne og træder frygtløst ind i kunstvær-
kerne«. Men: »Fælles for de voksne er, at når 
du først introducerer dem til projektet, har de 
masser af kommentarer og tanker om SL og den 
kunstneriske oplevelse. Man skal bare tale til 
barnet i dem, så begynder de at lege«. 

Jeg genkender udmærket beskrivelsen, fra 
ferniseringen på museet. Heller ikke jeg selv 
skulle nyde noget af at prøve mig frem i al offent-
lighed på storskærmen. Jeg ventede pænt til jeg 
var kommet hjem. Og ikke mindst det ene af de 
to udstillede værker, kunstneren og HZ-redak-
tøren Sachiko Hayashis N00sphere Playground, 
henvender sig udpræget til legebarnet i én. 

På en isoleret ø svæver en stor rød globusag-
tig kugle. Rundt om den på sandet befi nder sig 
grupper af mindre, drejende bobler, som min 
virtuelle stedfortræder, eller avatar, kan træde 
ind i og lade sig transportere med. Jeg klikker 
»Fly«, og vupti, så hænger han helikopteragtigt 
i sin boble og svæver inden i den store kuppel. 
De runde vægge er bygget af trekanter, der 
konstant drejer og forvandler sig som i et kalej-

doskop: forvrængede billeder af – blodbaner? 
kønsdele? Svævende dér i boblen som i et æg 
imellem de røde vægge ligner min avatar aller-
mest et foster. Bliver han hængende stille, hø-
res kun den vante susen, men straks jeg styrer 
hans boble i retning af  kuppelvæggene, opstår 
der klange. Og hvis jeg vælger »Stand Up«, 
rejser han sig og springer fra transportboblen 
ned på bunden af den store kugle, hvor enhver 
bevægelse lyder, som om de spilles på xylofon 
eller olietønde. Skridtene bliver gradvist tun-
gere op ad kuglens sider, og når jeg giver slip, 
må min avatar løbe alt, hvad han kan, tilbage 
ned over bunden, hvilket igen fremkalder ny 
musik. Kuppelkuglen er kort sagt en blanding 
af et klatrestativ og en hoppeborg, som man 
ufarligt kan boltre sig i. 

❏

LYD- og billeduniverset er enkelt, smukt og 
dragende, grænsende til det monotone. Ifølge 

værkbeskrivelsen på skiltet nede på sandet 
bygger N00sphere Playground på begrebet om 
noosfæren – den femte, menneskebestemte 
sfære. En idé, der ifølge Sachiko Hayashi igen 
knytter sig til Henri Bergsons anti-darwinisti-
ske idé om »livskraften« eller »livsopspringet« 
(élan vital) som det styrende for den biologiske 
udvikling. Store fi losofi ske dybder, der sagtens 
kunne have været udfoldet mere, men at de 
ikke bliver det, står ikke i vejen for éns umid-
delbare oplevelse.

Det samme kan man måske ikke sige om 
Mogens Jacobsens bidrag til udstillingen. Cu-
bes, som værket hedder, fungerer til gengæld 
som en effektiv portal på det fysiske museum 
til den virtuelle kunstverden. Som mange af 
Jacobsens digitale værker rummer det nemlig 
et uhyre håndfast element: en trækasse med 
håndtag på et podium. En lignende kasse be-
fi nder sig på Tagging Arts platform i Second 
Life, og de to er sådan forbundet, at et puf i den 
virtuelle verden giver udslag i et bump i den 
virkelige. Med et velanrettet museklik på den 
virtuelle kasse kan man få den virkelige kasse 
til at fl ytte sig en god del, hvilket føles temme-
lig grænseoverskridende.

Cubes en virtuel genudførelse af den østrig-
ske fysiker Erwin Schrödingers tankeeks-
periment, den såkaldte »Schrödingers Kat«. 
Eksperimentet, der var ment som et angreb 
på målingens rolle i Niels Bohrs fortolkning 
af kvantemekanikken, går ud på at lukke en 
kat inde i en kuffert og lade dens overlevelse 
afhænge af en geigertællers registrering af ud-
viklingen i et radioaktivt atom. Henfalder ato-
met, dræbes katten automatisk med blåsyre; 

henfalder det ikke, overlever den. Men 
da atomet ifølge Bohr befi nder sig i en over-
lejring af tilstande – både er henfaldet og ikke-
henfaldet – må katten altså også befi nde sig i 
en dobbelttilstand af død/ikke-død. I al fald 
indtil man åbner kufferten. Hvilket jo, som 
Schrödinger argumenterede, er temmelig 
absurd.
Oplevet fra Statens Museum for Kunst kan Ja-
cobsens værk læses som en fi n og humoristisk 
kommentar til overlejringen af Real Life og 
Second Lifes to tilstande. Hele begrebet »det 
virtuelle« er vel – på trods af dets vanskelige 
begribelighed – strengt taget lige så konkret 
og reelt som en kat i en kasse. Oplevet fra Se-
cond Life alene, giver værket til gengæld ikke 
meget fra sig. Man klikker på kassen. En tekst 
siger: »Schroedinger: and the cat is ...« Mere 
er der ikke. Dér blev min avatar altså lidt skuf-
fet. 

❏

HELDIGVIS var der mere sponsorchampagne 
i den virtuelle bar. Og hov, pludselig, mens 
avataren stod og drak, blev der beamet en 
guide ned i udstillingen ved siden af ham. Hun 
sagde, hun i virkeligheden befandt sig på mu-
seet, samtidig med at hun stod her på Second 
Life-platformen. En »Reality Hub«, kaldte hun 
sig selv. Gæsten ved siden af hende i Real Life 
lo, sagde hun, da min avatar igen rørte ved kas-
sen. »Katten er meget levende lige nu«. Sådan 
en virkelighedsforbindelse skulle man altid 
have.

taggingart.org
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EFTER at have passeret igennem de affolkede landdistrik-
ter, de spøgelsesagtige motorveje og de tyste forstæder, 
hvad er så mere festligt end at hoppe ind over Valby Bakke 
og rutsje ned gennem Vesterbrogades oprømte virvar af bi-
ler, busser, cykler og fodgængere, der hastigt krydser ud og 
ind mellem taxiskiltenes gulgrønne ildfl uer? 

Får dette spring fra diffus tristesse til storbyintensitet 
hver gang hjertet til at slå et ekstra slag af begejstring, 
stod det til gengæld næsten stille, da vi læste, at et over-
raskende stort antal folkevalgte politikere på Københavns 
Rådhus i fuld alvor forestiller sig at lukke de fi re store, 
gamle brogader for biltrafi k. Nørrebrogade er udset til før-
ste offer.

Bestræbelsen er angiveligt at skabe »strøg«, hvor gående 
og cyklister skal slentre og shoppe. Det kan umiddelbart 
lyde forførende, men ideen tager ikke hensyn til de kon-
sekvenser for bylivet, som denne radikale neddrosling af 
biltrafi kken vil få. Følgerne er ellers ikke vanskelige at få 
øje på – dem kan man se ved et lille empirisk studium af 
andre københavnske gader. Før gågadevæsenet bredte sig, 
rummede brokvartererne hver især nogle stærke og inten-
sive handelsgader: Vesterbro havde Værnedamsvej, Nør-
rebro Blågårdsgade, på Amager var Holmbladsgade vital, og 
på Østerbro kunne Nordre Frihavnsgade levere frisk fi sk, 
tapetklister og efterårets romaner. På Nørrebro løb Blå-
gårdsgade som en dirrende livsnerve af sporvogne, biler og 
tæt handel af enhver slags. I halvfjerdserne blev den om-
lagt til gågade, men i modsætning til gågaderne i Indre By 
forsvandt intensiteten fuldstændigt – i løbet af få år døde 
alting ud, butikkerne lukkede, handelen fl yttede til Nør-
rebrogade, og det eneste, man efterhånden kunne få i den 
før så sprudlende og kompakte gade, var det samme café-
traktement, der serveres alle andre steder. Til sammenlig-
ning er i hvert fald Værnedamsvej og Nordre Frihavnsgade 
stadig herlige gader med tæt trafi k af både biler, cykler og 
fodgængere, der gør dem til levende byrum for lokale så-
vel som for folk, der kommer langvejs fra, attraktioner for 

kunder, ansatte og fl anører, kørende som vandrende (men 
bemærk hvordan faren lurer på Nordre Frihavnsgade, som 
bruser af præcis dér, hvor den normale kørebane nu er til-
føjet en kælent »æstetisk«, gågadeagtig fl isebelægning).

❏

MED Blågårdsgade in mente kan man med stor sikkerhed 
forudsige, hvad der vil ske, hvis ideen om at gøre de store 
indfaldsveje til »strøg« bliver virkeliggjort; de handlende 
bilister vil fl ytte deres indkøb til Fields, City 2, Fisketorvet 
og andre af de dødsenstriste, men bilvenlige storcentre, der 
dræner den rigtige by for liv. Og man kan yderligere lade 
sig advare af, hvad der er sket med de gågader, der trods alt 
i et vist omfang fungerer, nemlig gågadenettet i Indre By. 
Her forsvinder hele handelslivet ikke, men dagligvarebutik-
kerne og de mange specialforretninger siver gradvis væk 
og overlader feltet til den særlige slags butikker, hvor man 
ikke handler, men »shopper« – tøjbutikker, souvenirbikse, 
gaveboder og tarvelige turistfælder som »Guinness World of 
Record Museum« samt en dyr ende med nøjagtig de samme 
luksuriøse mærkevareforretninger som overalt i verden. 
Disse gågader har gjort byens historiske centrum til en 
typisk turistzone med det dertil hørende lumre blik på sig 
selv, som omskaber det virkelige København til temaparken 
»København«. 

Men der er skarpe grænser for, hvor stor en del af en by, 
der kan citere sig selv på denne parfumerede måde.

For det første er det herlige ved urbaniteten jo netop dens 
hverdagsagtighed – no-nonsensefølelsen af, at her har mange 
mennesker seriøse ærinder af vidt forskellig karakter, lige 
fra vejarbejde og skolegang til advokatkontor, mens denne 
gnistrende aktivitet på Strøgene erstattes af turistens fl ade 
og initiativløse slentren. Og for det andet har den mængde 
handel, der har en sådan slentren som mål, en overgrænse, 

så sandt som samtlige handlende på Vesterbrogade, Nør-
rebrogade, Østerbrogade og Amagerbrogade altså ikke kan 
leve af at lange teenagekluns og udspekulerede gaveartikler i 
tidløst italiensk design over disken. Og for det tredje skal en 
by ikke indrettes udelukkende med henblik på turister – men 
også på dem, der rent faktisk bor i den, for når almindelige 
familier med børn skal bo i byen, så skal der kunne hentes 
og bringes, og i ulvetimen skal der købes og transporteres 
paller af protein i et byrum, der ikke kan indrettes for de 
ørkesløst danderende alene. I det hele taget henter en by 
først og fremmest sin atmosfære fra alle de almindelige men-
nesker, der befolker og beånder den, og er det i forvejen galt 
nok, at mennesker, der arbejder i København som sygeple-
jersker, skolelærere og politibetjente, på grund af boligpri-
serne i dag er deporteret hinsides de yderste forstæder, er 
det da en yderligere forarmelse, hvis de fremover end ikke 
må køre direkte ind på byens store handelsgader. Hvilket 
katastrofalt tab af københavnerstemning vil brogadernes 
omlægning til strøg ikke medføre! For os er denne politiske 
vision en dystopisk feberfantasi af hovedstaden som en en-
deløs provinsgågade gennemdaffet af uvirksomme shoppers 
med sandaler, mavepung og monstrøse softices.

❏

DET siges ofte, og med rette, at den, der vil leve i byen, må 
indrette sig på urbanitetens principper – urban tæthed er 
en kvalitet i sig selv, og til den hører larm, travlhed og »no-
get i luften«. Men denne særlige elektricitet hidrører i høj 
grad fra alle trafi karters sameksistens – gående, cyklende, 
bilister, busser, S- og metrotog. At tro at man vil opnå andet 
end byens død ved at lukke for bilkørsel er naivt, og hvis det 
mangefacetterede handelsliv, der er en kerne i urbaniteten, 
skal opretholdes (og gerne udvikles), så må biltrafi kken også 
serviceres ved, at der bygges parkeringskældre og -huse i 

takt med de lige så nødvendige udbygninger af den kollektive 
trafi k. 

Samtidig med at man fra Rådhusets side via de såkaldte 
Metropolzoner kunstigt forsøger at potensere København 
som storby, vil man med forslaget om at lukke brogaderne 
for biltrafi k ødelægge, hvad der hen over de seneste hun-
drede og tredive år helt af sig er vokset frem som det absolut 
mest storbyagtige, vi overhovedet har i Danmark. At tænke 
stort og samtidig realistisk er ikke mindst i byplanlægning 
en afgørende dyd, men profeter, der modtager alt for gran-
diose åbenbaringer, bør nok ikke gå ind i politik, men lytte til 
et råd fra den gamle socialdemokrat Helmut Schmidt: »Den, 
der har visioner, skulle hellere søge læge.« Det politiske 
pendul er svinget fra den ene yderlighed til den anden inder-
lighed, for lige så indlysende det i dag er, at tresserpolitiker-
nes forestillinger om en rasende motorvej oven på Søerne 
– den såkaldte Søring – var det rene galmandsværk, lige så 
klart burde det straks stå, hvor dræbende det vil være at gå 
i den modsatte grøft og forvise bilerne fra de gader, der er 
bygget til trafi k og i enhver forstand lever af den.

En Virak af Biler, blaa Røg og Benzin
Og Cykler, der kimer i bar Symphonier.
En Dønning af Malstrøm, aah Dagen er min.
Jeg er dens frejdige Elsker og Frier.
Idag synes alle Bekymringer fjerne.
Idag er der vokset et Træ i min Hjerne ...
Med Manna og Løv og mærkværdige Farver
Og Sommerinsekter og Majmyg og Larver.

Jeg elsker »Osborne« og en Kiosk midt i Vrimlen
og Whiskyreklamer, »King George«, og Likører.
Jeg elsker det Kaos, der raaber mod Himlen
af Biler og Vogne og Kuske, Chauffører –.
Jeg fi nder en Smerte, en Uro deri.
Jeg kender mig selv i dens Disharmoni;
Thi synger min Sjæl som den skingrende Dag
Blomstrer dog stille et Foraar bag –.

Emil Bønnelycke, fra digtet »Vesterbrogade«, 1918

Trængsel&alarm. »Larm, travlhed« og »noget i luften« hører med til en ægte storby. Tanken om lukkede brogader i København giver forfatterne 
en trafi kprop. De kræver: 

LIVET PÅ NETTET

Nørrebrogade med al slags liv. Hvilket katastrofalt tab af Københavnerstemning vil brogadernes omlægning til strøg ikke medføre!

Virtual moves. Second Life indtager Statens Museum for Kunst.

Med avataren på kunstrejse

Bilen ind i byen


