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Gravfred: Den spanske
kunstner Salvador Dalis
grav blev åbnet torsdag
morgen, efter at kunstne-
ren har været død i 28 år. 

Det er blevet antaget, at
Dali døde barnløs, men nu
skal det opklares, om han
alligevel har efterladt sig et
barn. Det hævder den 61-
årige Maria Pilar Abel fra
Catalonien nemlig, at han
har. Hun påstår, at hendes
mor havde et forhold til
kunstneren, da moren
arbejdede i Port Lligat nær
Dalis fødeby, Figueres.

Salvador Dali boede i
den lille fiskerby i en år-
række, og det skal have
været i denne periode, at
han gjorde Maria Pilar
Abels mor gravid. Maria
Pilar Abel har i årevis hæv-
det, at hendes far er den

berømte kunstner, som er
kendt for sine surrealisti-
ske værker og aparte liv.
Men kendere af Dali er
skeptiske. Salvador Dalis
krop bliver gravet op og
undersøgt for at afklare
faderskabssagen.

Ian Gibson, der har skre-
vet en biografi om Salva-
dor Dali, har skrevet i avi-
sen El Pais, at han tvivler.

For Dali foretrak at iagt-
tage sex frem for at dyrke
det. Gibson noterer også,
at den excentriske Dali
ikke kunne holde ud, at
andre end hans kone,
Gala, rørte ved ham. Salva-
dor Dali-stiftelsen forsøger
at forhindre, at gravfreden
forstyrres på Salvador Dali-
museet i Figueres i det
nordøstlige Spanien, hvor
han er begravet. /AFP

Liget af Dali er blevet gravet op

Medier: Udflytningen af
en række af DR’s redak-
tioner fra København til
Aalborg og Aarhus koster
DR flere værtsprofiler.
Ifølge Se og Hør stopper
vejrværten Anders Bar-
tholdy også, fordi han
ikke ønsker at flytte med
DR Vejrets redaktion til
Aarhus.

»Når jeg går ud af
døren i DR-byen om lidt,
er det med tunge skridt.
Jeg har nemlig holdt min
sidste vejrudsigt som fast
del af holdet på DR Vej-
ret. Jeg har valgt at stop-
pe, fordi DR vejret flytter
til Aarhus i februar næste
år, og det er svært at for-
ene med mit privatliv,
fortæller Anders Barthol-
dy på sin Facebook-profil.
DR meldte sidste forår
ud, at mediehuset flytter
en række redaktioner og
medarbejdere fra DR
Byen i København til
provinsen for at styrke
DR’s tilstedeværelse uden
for hovedstaden. DR
Sporten, DR Vejret og
dele af kulturredaktionen
får base i Aarhus. JP

Vejrvært
forlader DR

FAGLITTERATUR

1 Suzy Wengel
Sense - Slank med 
fornuft (2)

2 Torben Gang
Rasmussen
Vandreture i 
Danmark (1)

3 Gitte Gade
Strikkede klude fra 
A til Ø (7)

4 Suzy Wengel og
Jesper Wengel
To nemme uger med
Sense (6)

5 Suzy Wengel og 
Ida Holm
Syv dage med Sense (3)

6 Suzy Wengel og 
Mette Madsen
44 små og store retter
(-)

7 Rane Willerslev
Tænk vildt (4)

8 Forfatternavn
og flere navne
Sluk (-)

9 Pia Callesen
Lev mere tænk
mindre (-)

10 Karsten Tanggaard
Sous vide i dit 
eget køkken (-)

MEST SOLGTE
BØGER 
TOP 10 UGE 28

Bestsellerlisten er baseret på salgs-
tal fra Bog & Idés butikker i sidste
uge. Tallene i parentes angiver pla-
ceringen i den foregående uge. 

Vi har købt 10 gan-
ge mere rosé, end
vi plejer. Det er
det, folk vil have.
Hvis du har råd til
et sommerhus
heroppe, så vil du
have rosé og 
Möet-champagne.
Frederikke fra caféen Konger-
nes gør sig klar til ”Musik i 
Lejet” i Tisvilde – i Berlingske.

Det syntetiske materiale
plastic har i mange 
årtier været løsningen
til det meste, men i de
senere år har diskus-
sionen om plastic-
forurening fyldt mere
og mere. Spørgsmålet
er: Hvor meget plastic 
er for meget plastic?

Hvert år bliver der produce-
ret mere end 300 mio. tons
ny plastic på verdensplan.
Omkring otte mio. tons
ender som affald i verdens-
havene, hvor det er til skade
for miljøet, og en anden del
lander på lossepladsen eller i
naturen, hvor dyr risikerer at
blive kvalt eller dø af fejl-
ernæring.

Plastic – og vores manglen-
de evne til at håndtere den –
er én af vores tids største ud-
fordringer, mener stifteren af
miljøorganisationen Plastic
Change, Henrik Beha Peder-
sen.

»Plastictiden har været en
forbrugsfest, som vi lige nu er
ved at vågne til tømmer-
mændene fra. Plastic er en
miljøtrussel på højde med
klimaudfordringen, fordi
den lægger et enormt pres på
en natur og nogle bestande af
dyr, som i forvejen er enormt
pressede,« siger han.

Han stiftede i 2014 organi-
sationen for netop at sætte
fokus på de problemer, som
plasticforureningen med-
fører. Siden har han kunnet
mærke, hvordan stadig flere
danskere selv efterspørger
løsninger til at reducere deres
eget plasticforbrug.

»Det er meget interessant,
for det er en bevægelse, der er
rodfæstet i civilsamfundet –

og ikke hos politikerne. Vores
udfordring er faktisk at kom-
me med nok gode råd,« siger
Henrik Beha Pedersen.

Siden plastic blev udviklet,
har kunstproduktet i alle dets
forskellige former udviklet
sig til at blive ét af verdens
mest anvendte materialer.
Og det er overalt. Rester af
det er fundet i iskerneborin-
ger fra Indlandsisen, i fjerne
egne i Sibirien og som enor-
me plasticsupper, der flyder
rundt i verdenshavene.

Problemet er, at plastic på
samme måde som andre
materialer ikke nedbrydes
naturligt. Derfor er plastic
også i de senere år kommet
gradvist højere op på den po-
litiske dagsorden: Sidste år
var Frankrig eksempelvis det
første europæiske land til at
forbyde brugen af lette en-
gangsbæreposer, og tidligere
har en række andre lande –
heriblandt Kenya, Eritrea og
Rwanda – indført forbud
mod de tynde plasticposer.
Også Kina har siden 2008
haft et forbud mod de typisk
hvide poser, som man ofte får
i supermarkeder, butikker og
på markeder.

Symbol på overforbrug
Da FN sidste år udgav en rap-

port om status på og effekter-
ne af såkaldt marint affald,
blev plasticforurening i ver-
denshavene kaldt »en fælles
bekymring for menneske-
heden«. Og ifølge adjunkt i
design og æstetik på Kunst-
akademiet i København Per-
nille Stockmarr er plastic
centrum for én af disse års
helt store kulturkampe.

»Der er en klar bevægelse i
gang. Den findes overalt om-
kring os, og den bliver kun
større,« siger designhistori-
keren og understreger, at pla-
stic har gjort – og gør – rigtig
meget godt for rigtig mange
ting. Men at der også er en sti-
gende trang til at gøre op
med brugen af det kunstige
materiale.

»Der er en større bevidst-
hed om, at vi ikke bare skal
bruge for at bruge. For mange
er det her en personlig kamp,
fordi de har set billederne af,
hvordan plastic påvirker
miljøet. På den måde er pla-
stic på mange måder blevet
symbolet på vores over-
forbrug og dårlige omgang
med materialer,« siger Pernil-
le Stockmarr.

Behøver ikke at vente
I en rapport fra Ellen Mac-
Arthur Foundation lød det
sidste år, at der – hvis den
nuværende udvikling fort-
sætter – i 2050 vil være mere
plastic end fisk i verdens-
havene. Konklusionen er
siden blevet diskuteret, men
den er et billede på en større
strømning: EU har varslet, at
man inden udgangen af 2017
forventer at fremlægge en
samlet plasticstrategi, og tid-
ligere på året varslede også
miljø- og fødevareminister
Esben Lunde Larsen (V), at
han senere på året – når den
samlede plaststrategi fore-
ligger, og der samtidig fore-
ligger en anbefaling fra rege-
ringens Advisory Board om
cirkulær økonomi – vil ind-
kalde alle Folketingets parti-
er til en drøftelse af en natio-
nal handlingsplan mod
plastforurening.

Trine Torp, miljøordfører
for SF, mener ikke, at det
giver mening at vente.

»Der findes allerede en
lang række lavthængende
frugter, som vi bare kan gå i
gang med at plukke. Der
behøver vi sådan set ikke at
vente på, at der kommer for-
slag fra Advisory Board eller
EU – det er bare at komme i
gang,« siger hun og får op-
bakning fra Enhedslistens
Maria Reumert Gjerding.

»Jeg mener, at der er brug
for at arbejde med flere for-
skellige spor: Et udviklings-
spor, som handler om at ud-

vikle alternativer til den pla-
stic, der er i dag. Et genan-
vendelsesspor, som handler
om at få lukket kredsløbene
omkring plastic, så alt plasti-
cen kommer tilbage og bliver
genanvendt. Et forbudsspor,
som handler om at få udfaset
anvendelsen af plasticen rig-
tig mange steder. Og et op-
rydningsspor, som handler
om at får udviklet nogle tek-
nologier til at få noget af alt
plasticen ud af verdens-
havene. Det er noget, vi skal i
gang med nu, for ellers bliver
det bare værre,« siger En-
hedslistens miljøordfører.

Skal hjælpes på vej
I Danmark bruger vi i gen-
nemsnit lige omkring 460
mio. plasticposer om året.
Det er ca. 85 poser pr. dansker
pr. år og udgør en samlet
masse på lige over 9.000 tons.

Ifølge miljøpolitisk chef i

PAUL SAUER
kultur@jp.dk

Et farvel til
plasticæraen?

Plasticskrald har i de senere år fået verdens bevågenhed. FOTO: AP

Politikerne har slet
ikke været med på
beatet, og de har slet
ikke været klar – i
stedet har den 
folkelige bevægelse
fuldstændig over-
halet dem.
Henrik Beha Pedersen, 
stifter af miljøorganisationen 
Plastic Change



UDFORDRINGEN

Plastic

I de senere år er plastic kommet
på dagsordenen. Især den 
stigende mængde af plastic-
forurening, der �yder rundt i
naturen og i verdenshavene, har
skabt voksende bekymring.

I modsætning til andre materia-
ler nedbrydes plastic ikke natur-
ligt. Der kan gå mange hund-
rede år, før et enkelt plastic-
element bliver nedbrudt, og så
bliver det som regel kun ned-
brudt til mikroplast, som er helt
små plasticpartikler.

Der �ndes så meget plastic
�ndes i verden i dag, at den
britiske geolog Jan Zalasiewicz
sidste år i tidsskriftet Anthropo-
cene skrev om ”Plasticæraen”,
og at arkæologer om mange år
vil kunne �nde et helt særligt
lag bestående af plastic – som
et vidne om den tid, hvor
mennesket blev en planet-
forandrende kraft.

Plasticen ender også i dyrenes
fødekæder: Den australske
forsker Chris Wilcox har i tids-
skriftet Proceedings of the
National Acedemy of Sciences
estimeret, at næsten 60 pct. af
alle havfugle i dag har plastic i
maven, og at det tal vil vokse til
99 pct. af alle arter i 2050.

Omkring 8 mio. tons plastic
bliver hvert år udledt i verdens-
havene. Forskere anslår, at den
samlede mængde plastic i
havene i dag udgør mere end
150 mio. tons.

Plastindustrien Christina
Busk udgør plasticposerne i
sig selv ikke noget stort pro-
blem, fordi vi i Danmark i
langt højere grad end andre
steder er gode til at samle po-
serne ind og genbruge dem.

Men lige præcis plastic-
poserne er ifølge miljøord-
fører for Det Konservative
Folkeparti Mette Abildgaard
et eksempel på et område,
hvor mere regulering kan
være nødvendig.

»Allerhelst så jeg jo gerne,
at folk var mere ansvarlige
forbrugere og f.eks. huskede
at tage indkøbsnettet med ud
at handle i stedet for at købe
så mange plasticposer. Men
jeg kender også fra mig selv,
at det ikke er hver gang, man
gør det. Vi må nok anerken-
de, at vi nogle gange har brug
for at hjælpe forbrugerne lidt
på vej,« siger den konserva-
tive ordfører.

Hendes parti foreslog selv
tidligere på måneden at ud-
vide pantordningen, så den
fremover kommer til at om-
fatte alle plasticflasker, frem
for dem der er pant på i dag.
Og der er flere forslag på vej,
understreger Mette Abild-
gaard.

»Det her er et stort pro-
blem, når man kigger inter-
nationalt. Det er noget, der
bekymrer folk, og noget, vi
skal handle på. Vi kommer til
at lancere nogle konkrete for-
slag, i forhold til hvor der kan
sættes ind i Danmark for at
optimere,« siger hun.

Brug for et opgør
Ifølge Henrik Beha Pedersen
er plasticforureningen et
eksempel på, hvordan politi-
kerne har været på bagkan-
ten i forhold til befolknin-
gen. Han mener, at det poli-
tiske system har været for

langsomt til at erkende pro-
blemets omfang og gøre
noget ved det.

»Politikerne har slet ikke
været med på beatet, og de
har slet ikke været klar – i
stedet har den folkelige be-
vægelse fuldstændig over-
halet dem,« siger stifteren af
Plastic Change, som mener,
at der er brug for et opgør
med hele den måde, som vi
har indrettet vores system
omkring plastic på.

»Vi har vidst i mange år, at
det var et problem, og det er
en ressource, vi ikke kan blive
ved med at spilde,« siger han.

Socialdemokratiets miljø-
ordfører Christian Rabjerg
Madsen erkender, at det poli-
tiske system »har sovet i
timen« og »været for lang-
somt i det« i forhold til det
»åbenlyse problem«, som
plasticforureningen er. Det
samme mener Alternativets

Christian Poll, der bl.a. vil
have afsat forskningsmidler
til at undersøge konsekven-
serne af mikroplast og fundet
løsninger, før problemet bli-
ver »uoverstigeligt«.

Pia Adelsten fra Dansk Fol-
keparti anerkender, at der er
problemer med plastic-
forurening – bl.a. i forhold til
mikroplast, der kan ende i
spildevandsslammet fra
rensningsanlæggene og ude
på markerne. Men hun ad-
varer mod at blæse det hele
ud af proportioner.

»I Danmark mener jeg fak-
tisk ikke, at problemet er ret
stort. Selvfølgelig skal vi gøre
noget ved det, og vi skal bl.a.
have gjort noget ved slambe-
kendtgørelsen, så vi ikke får
mikroplast ud på markerne.
Men jeg synes også nogle
gange, at man skyder grå-
spurve med kanoner,« siger
DF’s miljøordfører.

I Danmark bruger vi i gennemsnit lige omkring 460 mio. plasticposer om året. Det er ca. 85 poser pr.
dansker pr. år og udgør en samlet masse på lige over 9.000 tons. FOTO: COLOURBOX
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Serie
PLASTIC FANTASTIC
I en artikelserie ser vi nærmere på
plastic som et kulturelt symbol på
det moderne forbrugersamfund.

Plastic har især i de seneste 50 år
udviklet sig til at være et af 
verdens førende materialer, fordi
det har nogle helt åbenlyse 
styrker. Men der er også nogle 
alvorlige miljømæssige skygge-
sider ved vores store plastic-
forbrug.

BERLIN
Amedeo Modigliani er en af
verdens mest populære
kunstnere, men nu er en
udstilling med omkring 60
af hans værker lukket før
tid, fordi hvert tredje
mistænkes for at være et
falskneri.

Det kuldsejlede projekt i
Palazzo Ducale i Genova
tegner til at blive en af Itali-
ens store kulturskandaler i
år. Det var hverken udstil-
lingsstedet eller myndig-
hederne, som først kom på
sporet af det tilsyneladende
svindelnummer, men sam-
leren Carlo Pepi, der synes
at have et bedre greb om
Modigliani end kunsthisto-
rikere og andre profes-
sionelle.

Udstillingen åbnede den
16. marts, og nogle uger
efter erklærede Pepi, at
»mindst 13« af værkerne
var »tvivlsomme«.

»Jeg kiggede i kataloget,
og det var nok,« sagde han

til regionalavisen Il Tirreno.
Da Pepi tidligere har

afsløret uægte Modigliani-
værker, gik Italiens særlige
politi for kunstrov og fal-
sknerier i gang med at un-
dersøge objekterne. Det hy-
rede en uafhængig ekspert,
som bakkede samleren op. I
mellemtiden er antallet af
formodede falsknerier ste-
get til 21, og udstillingens
kurator, Rudy Chiappini,
mistænkes af politiet for at
have deltaget i svindelen.

Det har omsider fået
Palazzo Ducale til at lukke
udstillingen, men ledelsen
mener, at man selv »ude-
lukkende er offeret«, som
det hedder på stedets hjem-
meside. Palazzo Ducale
søger åbenbart også at fra-
lægge sig ansvaret ved at
oplyse, at man ikke er »den
direkte organisator« af
udstillingen. Det er den
italienske kulturarrangør
Mondo Mostre Skira. Og
det er Mondo Mostre Skira,
der har valgt Rudy Chiap-
pini, skriver Palazzo Duca-
le. Chiappini har dog været
direktør for kunstmuseet i
Lugano i Schweiz i mere
end 20 år og er højt respek-
teret, nævnes det.

»Epidemi«
Mistanken om, at noget
kan være skummelt med en
Modigliani-udstilling, bør
næppe komme som en
overraskelse for kunst-
eksperter. Så sent som i for-
året bragte det amerikanske
tidsskrift Vanity Fair en
længere artikel om »ver-
dens mest forfalskede
kunstner«. Det var Modig-
liani, og forfatteren, Milton
Esterow, en af USA’s mest
erfarne journalister på om-
rådet, talte om en »epide-
mi«.

Årsagen er formentlig, at
værker af Modigliani i dag
handles for enorme priser.
For et par år siden betalte en
kineser 170,4 mio. dollars
(1,1 mia. kr.) for ”Nu
Couché”, eller ”Tilbage-
lænet nøgen kvinde”. Selv
var Modigliani ludfattig og
syg. Han døde som 35-årig,
hvorefter hans model og
samleverske, gravid i otten-
de måned, begik selvmord
ved at kaste sig ud af et
vindue.

MICHAEL KUTTNER
Jyllands-Postens korrespondent

michael.kuttner@jp.dk

Svindelmistanke
fører til lukning af
italiensk udstilling
Omkring 60 værker 
af Modigliani er blevet
vist i Genova. En 
tredjedel kan være 
falske. Kuratoren 
mistænkes for at have
haft en hånd med i
mulig svindel.

Amedeo Modiglianis malerier sælges for svimlende summer, som
dette værk fra 1917-1918. Det kan være forklaringen på, at den
italienske kunstner forfalskes i stor stil. FOTO: AP

VÆRDSAT I DØDEN

En italiensk skandale

Amedeo Modigliani (1884-
1920) var en italiensk maler og
billedhugger, der boede i Paris
det meste af sit liv. 

Her var han en del af avant-
garden og omgikkes bl.a. 
Picasso, Diego Rivera og 
Soutine.

Modigliani var alkoholiker og
stofmisbruger. Han døde af 
tuberkulose.

En udstilling med hans værker
er nu blevet lukket, fordi 
mange værker mistænkes for
at være falske. Kuratoren skal
være indblandet, men nægter.



En families
opgør med
plastic
Familien Stampe er blevet en del af en kulturkamp, der
handler om at blive fri for plastic – eller i hvert fald redu-
cere e�ekterne af den. Og der er brug for et opgør med
vores plasticmentalitet, mener stifteren af miljøorganisa-
tionen Plastic Change, mens en designhistoriker minder
om, at plastic står for mange gode ting.

F
amilien Stampe tog beslutnin-
gen i oktober sidste år. De var
kommet hjem fra en ferie på en
lille ø i Indonesien helt ovre
mod Papua Ny Guinea i et om-
råde, hvor de havde rejst mange

gange før. Men denne gang var noget ander-
ledes.

»Det var virkelig slemt. Der lå plastic over
det hele, både til lands og til vands. Vi har
rejst rigtig meget i Asien gennem de seneste
20 år, og vi har altid nydt at se de paradisste-
der, som ligger derude. Men det er kun ble-
vet værre. De steder findes efterhånden ikke
længere,« siger Thomas Stampe, som er 45
år og til daglig arbejder som it-chef hos
Mærsk Supply Services.

Turen til Asien blev et wakeupcall. I dag
forsøger familien at leve så plasticfrit som
muligt. Både for at skære ned på familiens
eget forbrug – og for at vise børnene, at man
ikke bare kan bruge plastic omkostningsfrit.

Det betyder, at familien bl.a. ikke køber
eller modtager plastikposer i butikker, und-
går håndsæbe i plastikpumper og kun børs-
ter tænder eller renser ører med tandbørster
lavet i bambus eller vatpinde lavet i træ.

»Jeg havde det pludselig rigtig dårligt med
alt den plastic, jeg selv havde omkring mig.
Det er alt for meget, og rigtig meget af det er
overflødigt. Derfor prøver vi at skære så me-

get som muligt af det fra. Ikke for at være fa-
natiske – men for bare at gøre vores,« siger
Brigitta Stampe, 43, der arbejder som Custo-
mer Experience Manager hos Zebra Techno-
logies.

Plasticsupper og nødlidende dyr
Synet på plastic har i de senere år været ud-
sat for en kovending. Fra at være anset som
vidundermaterialet, som især i årene efter
efterkrigstiden gav mange mennesker ad-
gang til et bedre liv og billigere produkter,
bliver plastic i dag i stigende grad anset som
symbolet på, hvad der er galt med vores
overforbrug og brug og smid væk-kultur.
Det forklarer Pernille Stockmarr, der er ad-
junkt i design og æstetik ved Kunstakademi-
et i København, og som til august tiltræder
som ny inspektør på Designmuseum Dan-
mark.

»Der er klart sket et skift. I mange år lå
verden for fødderne af det her materiale,
som blev kaldt the material of thousand uses,
fordi der var en følelse af, at det kunne bru-
ges til alt, og at der ikke var nogen grænser
for dets egenskaber. I dag er vores syn på
plastic langt mere ambivalent, fordi vi også
har set bagsiden af medaljen,« siger Pernille
Stockmarr og tilføjer, at især billederne af,
hvad plastic kan gøre ved vores miljø, har
skabt en voksende modstand mod at bruge
det kunstige materiale.

Det samme mener Henrik Beha Pedersen,
som i 2014 stiftede organisationen Plastic

Thomas, Brigitta og Malou Stampe har siden oktober sidste år forsøgt at skære alvorligt ned på deres forbrug af plastic. Familien så, »hvor grotesk, det hele var blevet« og besluttede sig for at gøre noget selv.
FOTO: TOBIAS NICOLAI

PAUL SAUER
kultur@jp.dk
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Change, som bl.a. arbejder for at bekæmpe
plasticforureningen i havene.

»For bare få år siden var der ikke særligt
mange, der snakkede om plastic. Nu har de
fleste mennesker efterhånden set billederne
af de enorme plasticsupper, der flyder rundt
ude i havene, og af dyr, der bliver viklet ind
i eller kvalt af plastic. Det er noget, som sta-
digt flere er blevet opmærksomme på og
tænker over,« siger Henrik Beha Pedersen,
der som miljøbiolog og jordomsejler selv
har dokumenteret, hvor udbredt plastic er i
verden.

Mere plastic end fisk
Plastic har gennem årene ellers givet os
mange gode ting. Uden plastic ville vi for-
mentlig ikke have mange af de produkter, vi
har i dag: Smartphones, computere, tv. Den
spiller en enorm rolle i vores sundhedsvæ-
sen, har gjort det muligt at transportere ting
over meget lange afstande og er en vigtig
del af det liv, vi lever hver evigt eneste dag.

Men vores forbrug af plastic er også steget
markant: Mere end 300 mio. tons ny plastic
bliver der hvert år produceret på verdens-
plan. Det er en stigning fra 15 mio. tons i
1964, og tallet forventes ifølge en rapport
fra branchesammenslutningen PlasticsEuro-
pe at fordobles over de næste 20 år. En del af
plasticen bliver genbrugt eller genanvendt,
men en stor del havner også de forkerte ste-
der: Omkring otte mio. tons plastic ryger
hvert år som affald i verdenshavene, og selv

om konklusionen skal tages med et gran
salt, forudså en rapport fra Ellen MacArthur
Foundation sidste år, at havene med den
nuværende kurs i 2050 vil »indeholde mere
plastic end fisk«. 

Plasticens efterladenskaber er overalt om-
kring os, hvad enten det er som mikroskopi-
ske partikler i vores økosystemer, som pla-
sticgenstande i dyrenes maver eller som
synlige plasticrester på vores lossepladser el-
ler ude i naturen. Det er i lyset af den udvik-
ling, at den nuværende bevægelse skal ses.

Peger fingrene indad
For familien Stampe var det ikke nogen svær
beslutning at forsøge at leve uden plastic.
Da familien var kommet hjem fra ferien i
det sydøstlige Asien, satte Brigitta Stampe
sig med det samme hen til computeren i
huset i Allerød for at undersøge, hvad der
var af muligheder.

»For mig var det enormt hårdtslående at
se, hvordan et område, vi kendte så godt,
havde forandret sig så meget. Vi så, hvor
grotesk det hele var blevet, og vi snakkede
meget om, hvad man kunne gøre. I begyn-
delsen havde vi alle mulige sindssyge idéer
og store planer, men efterhånden endte vi
med at pege fingrene indad: Okay, vi starter
med os selv,« siger hun.

For hende var det værste udsigten til den
verden, de ville overdrage til deres børn,
hvis ikke de gjorde noget. Derfor begyndte
hun at læse artikler og sætte sig ind i, hvor

slemt problemet med plastic var. Hun fandt
også en forening, hun kunne melde sig ind
i.

»Der foregår virkelig mange absurde ting.
Jeg prøver at læse det hele og undersøge tin-
gene til bunds, og jeg har nok været på
grænsen til det neurotiske. Men jeg er også
kritisk – for eksempel abonnerer jeg på ny-
hedsbreve fra Plastindustrien for at se, hvil-
ke historier der florerer i deres verden,« siger
Brigitta Stampe.

Alle de små ting
Hun understreger, at familien ikke er fanati-
ske omkring plastic. Hun har aldrig tidligere
været særligt miljøbevidst, og der er stadig
masser af plastic, som familien fortsat hver-
ken kan eller vil leve uden. I praksis handler
det derfor om at skrælle så meget af det
overflødige plastic fra som muligt og samti-
dig sørge for, at den tilbageværende del bli-
ver enten genbrugt eller genanvendt. Ek-
sempelvis har familien en konkurrence,
hvor det gælder om at få så få point som
muligt ved at undgå at tage mod plasticpo-
ser i butikker.

»Vinderen får lov til at bestemme den næ-
ste feriedestination. Lige nu er Benjamin
(familiens ældste søn, red.) bagud, mens vi
andre vist stadig ligger på nul point,« griner
Brigitta Stampe, mens Thomas Stampe
stemmer i:

»Det handler mest af alt om at være
bevidste om det. Vi bliver aldrig no-

PLASTIC

Bevægelsen

Ifølge en række forskere og eks-
perter bliver stadig �ere dan-
skere bevidste om de konse-
kvenser, plastic – og plasticfor-
urening – kan have for vores
miljø.

Den voksende bevægelse er
ifølge lektor og designhistoriker
Pernille Stockmarr udtryk for en
kulturkamp og bunder i et ønske
om et opgør med den måde, vi
bruger plastic på.

Plastic har ved �ere lejligheder
været på den politiske dagsor-
den. Bl.a. har EU varslet en
samlet plasticstrategi inden ud-
gangen af 2017, og miljø- og fø-
devareminister Esben Lunde
Larsen (V) har tidligere på året
bebudet, at han vil indkalde alle
Folketingets partier til en drøf-
telse om en national handlings-
plan mod plasticforurening.

Miljøbiologen Henrik Beha Pe-
dersen stiftede i 2014 forenin-
gen Plastic Change, der har til
formål at bekæmpe plasticfor-
urening i bl.a. verdenshavene,
sætte plasticforurening på
dagsordenen og bidrage med al-
ternative løsninger. Foreningen
har lige nu omkring 1.600 med-
lemmer.

Jeg havde det pludselig 
rigtig dårligt med alt den
plastic, jeg selv havde om-
kring mig. Det er alt for
meget, og rigtig meget af
det er over�ødigt. Derfor
prøver vi at skære så meget
som muligt af det fra. 
Ikke for at være fanatiske 
– men for bare at gøre vores.
Brigitta Stampe, plastic-aktivist
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Mange har efterhånden set billederne af de enorme plasticlossepladser rundt om i ver-
den – især i verdenshavene. De fem største ophobninger af a�aldsplastic vejer tilsam-
men omtrent 245.800 tons og dækker samlet et areal på størrelse med Afrika. I alt an-
slås det, at der i dag er omkring 150 mio. tons plastic i verdenshavene. Her er det en
skraldegrød i en �od i den indonesiske hovedstad, Jakarta. FOTO: IRWIN FEDRIANSYAH

Serie
PLASTIC FANTASTIC
I en artikelserie ser vi nærmere
på plasticen som et kulturelt
symbol på det moderne forbru-
gersamfund.

Plastic har i løbet af 150 år udvik-
let sig til at være et af verdens fø-
rende materialer, fordi det har
nogle helt åbenlyse styrker. Men
der er også nogle alvorlige miljø-
mæssige skyggesider ved vores
store plastic-forbrug.
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gensinde den familie, der kan have alt
affald fra de seneste fire år nede i et syl-

tetøjsglas. Og vi bliver nok heller aldrig helt
plasticfri, selv om jeg gerne ville. Jeg tror, at
hvis det bliver for religiøst, så støder man
også folk fra sig, når man fortæller om det.
Det handler om at gøre det så overkomme-
ligt som muligt,« siger han.

Derfor har familien en liste over initiati-
ver, som hjælper dem til at begrænse pla-
sticforbruget i hverdagen: For eksempel kø-
ber de altid mælk uden plasticlåg. Plastpo-
serne fra rugbrød genbruger de to-tre gange.
Tøjvask bliver klaret med et vaskeæg frem
for vaskemiddel fra en plastdunk, og fryse-
poser og husholdningsfilm er lavet af hen-
holdsvis majs og bivokspapir. Er valget der,
vælger de varer pakket i glas eller pap. Og så
tit som muligt køber de kød hos slagteren
for at undgå unødig plastemballage.

»Det er alle de små ting. Og det sjove er,
at jo flere, vi snakker med om det her, jo fle-
re er der, der siger: Nå, er det ikke værre? Det
kan vi da også. Jeg er virkelig positivt over-
rasket over, hvor mange af vores venner, vi
egentlig har fået med,« siger Thomas Stam-
pe.

Giver ikke afkald på noget
Han forklarer, at familien ikke har skullet gi-
ve afkald på noget ved at sige farvel til pla-
stic. Nogle gange kan det være irriterende at
stå i supermarkedet med et bånd fuld af va-
rer og have glemt sit indkøbsnet, men så må
man bare gå flere gange eller låne en kurv
ud til bilen. Og det kan også være svært at
finde produkter til især badeværelset, som
ikke kommer i en plasticindpakning.

»Men i sidste ende er det ikke den helt
store omvæltning. Det er faktisk overrasken-
de nemt. Og som en sidegevinst – og det har
på intet tidspunkt været på vores radar, da
vi startede det her – har vi kunnet se, at der
også er en økonomisk besparelse i det. Man
bliver simpelthen mere bevidst om, hvad
man køber,« siger Thomas Stampe.

Derfor mener hverken han eller Brigitta
Stampe heller ikke, at der er noget til hinder
for, at andre kan gå i gang.

»Det er en justering i måden at leve på,

men det er ikke nogen stor justering. Der er
mange, der som udgangspunkt godt kan fin-
de på at sige ting som: ”Nåh ja, men du kø-
rer jo også i bil!”. Og det er også rigtigt. Men
når de først hører, hvad det her egentlig
handler om, og hvad vores bevæggrunde er
for at gøre det, kan de godt forstå det. Vi
kan allerede se en stor reduktion i plastic i
vores dagligdag bare ved at gøre det, vi gør,
helt uden at det koster os noget, eller vi fø-
ler, at vi skal give afkald på noget. Det synes
jeg altså er værd at tage med,« siger Thomas
Stampe.

Blevet en personlig kamp
Ifølge Pernille Stockmarr er der mange årsa-
ger til, at plastic i dag er blevet syndebukken
og symbolet på vores tids overforbrug og
manglende evner til genbrug. Hun forklarer,
at der allerede i 1970’erne var en gryende
modstand mod materialet, som blev anset
som én af synderne i den tids miljøproble-
mer.

»Allerede dengang var der billeder af store
havoverflader, der flød over med dukker og
plasticposer, og døde fisk, der var bundet
ind i rengøringsflasker og andre ting. Der
kom meget hurtigt en stærk mistro mod for-
brug i det hele taget og mod plastic i særde-
leshed,« siger designhistorikeren.

I 1980’erne fik plasticen en renæssance,
og Andy Warhols ”plastic is sexy”-mentali-
tet vandt frem igen i en tid, hvor fake på
mange måder var bedre end ægte. Forbruget
fik et gevaldigt nøk opad, og plastic–pro-
duktionen nåede nye højder.

»I dag lever vi så i en tid, hvor plastic-
modstanden i den grad er tilbage – og mere
tydelig og klar end nogensinde. Samtidig er
den gået fra at være en slags generel sam-
fundskritik til at blive et individuelt princip,
hvor folk går meget personligt ind i kampen
og overvejer, hvordan plasticen påvirker
dem og deres liv,« siger Pernille Stockmarr.

Meget at takke plastic for
Hun mener på mange måder, at det er synd,
at plastic er blevet symbolet på alt skidt. For
selv om der har været – og stadig er – mange
problemer med vores håndtering af plastic,

må man ikke negligere dens betydning for
vores samfund, mener Pernille Stockmarr:

»Problemet er, at der er mange områder,
hvor plasticen er synderen. Virkelig synde-
ren. Der er mange aspekter i distributionen
af plastic, der er gået galt. Men vi står også i
en anden verden i dag, og der er mange pla-
stictyper, der ikke på samme måde er farlige
for miljøet, og som giver bedre mening at
bruge end materialer, som f.eks. ikke holder
i lige så lang tid. Vi har meget at takke pla-
stic for, og nogle gange glemmer vi måske,
at plastic også kan være en del af løsningen
på nogle af vores problemer,« siger hun og
tilføjer, at plastic naturligvis bærer sin del af
ansvaret for miljøproblemerne – men at den
også har gjort mange menneskers hverdag
bedre gennem mange årtier.

Miljøpolitisk chef i Plastindustrien, Chri-
stina Busk, mener også, at plastic på mange
måder har fået et for dårligt ry. Hun pointe-
rer, at plastic – så længe vi bruger den på
den rigtige måde – stadig er en bedre løs-
ning end alternativerne.

Henrik Beha Pedersen medgiver, at plastic
gør meget godt for mange ting, og at det ik-
ke er et spørgsmål om, hvorvidt vi skal eller
kan leve uden plastic. For ham handler det
om et opgør med den »forbrugsfest, vi lige

nu er ved at vågne til tømmermændene
fra«.

» Det er ikke fordi, at vi skal stoppe helt
med at bruge plastic – ikke, at vi overhove-
det er parate til det. Men vi skal finde nogle
måder at løse alle de problemer, plasticen
medfører, så den ikke fosser ud i havene, en-
der i slam på vores marker eller i maverne
på vores dyr, « siger Henrik Beha Pedersen.

Udnytte vores stemme
For familien Stampe var det tilfældigt, at det
lige blev plastic. Familien kunne også have
kastet sig over klimaproblemerne eller no-
get andet, men for dem var plastic en meget
konkret ting, som de dels selv kunne se kon-
sekvenserne af, og som de følte, at de selv
kunne gøre noget ved.

»Vores mål er dels at vise vores børn vig-
tigheden af at passe på miljøet og dels at
sprede ordet videre til andre. Vi håber, at vi
ved at fortælle om det kan være med til at
råbe producenter, ingeniører og andre, der
er beskæftiget med det her, op. Som forbru-
gere har vi en kæmpe muskel, hvis vi udnyt-
ter den, og vi vil gerne bruge vores lille
stemme til at prøve at sikre, at der bliver for-
sket i det her, så vi kan få nogle bedre pro-
dukter,« siger Brigitta Stampe.

Den utopiske drøm er en verden, hvor
den plastic, der kommer ud, er genbrugelig
og ikke særligt miljøskadelig, så det totale
omfang minimeres og indgår i et lukket og
cirkulært system. Det kan måske lade sig gø-
re i deres børns generation, håber Thomas
Stampe.

I mellemtiden synes Malou på 11 år bare,
at det er sjovt at være med i projektet. Hun
er lige blevet interviewet til en bog til mel-
lemtrinnet i skolen, og hun ligger godt til i
konkurrencen om at bestemme næste ferie-
destination. Det mest irriterende er, at hun
ikke må få de små, søde poser, man kan få i
nogle forretninger, eller den håndpumpesæ-
be med citrus, som hun godt kan lide.

»Så spørger jeg, om vi ikke kan købe så-
dan en sæbepumpe, der er lavet af glas, og
putte det derover. Men næ nej, for den er jo
lavet af plastic. Og så køber vi det ikke,« si-
ger hun.

Familien Stampe mener ikke, at den er fanatisk, men vil gerne påvirke dens omgivelser til en mere miljøbevidst livsstil. »Som forbrugere har vi en kæmpe muskel, hvis vi udnytter
den, og vi vil gerne bruge vores lille stemme til at prøve at sikre, at der bliver forsket i det her, så vi kan få nogle bedre produkter,« siger Brigitta Stampe. FOTO: TOBIAS NICOLAI

Jeg tror, at hvis det bliver
for religiøst, så støder man
også folk fra sig, når man
fortæller om det. 
Det handler om at gøre det
så overkommeligt som 
muligt.
Thomas Stampe, plastic-aktivist
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Medier: Torsdag er den dag
på tv-ugen, hvor dansker-
ne ser mindst fjernsyn.

Ugedagen, hvor der bli-
ver lyttet til mindst radio,
er søndag. 

Det fremgår af en opgø-
relse, som DR Medieforsk-
ning har lavet over vores
radio- og tv-forbrug i 2016
hen over ugens syv dage.

»Tv står generelt stær-
kest, når danskerne holder
fri, mens radio er stærkest,
når de arbejder,« udtaler
lederen af DR Medieforsk-
ning, Dennis Christensen,
til DR.

I opgørelsen zoomer DR
Medieforskning også ind
på medieforbruget i løbet
af dagen. 

Radioen klarer sig typisk
bedst først på dagen, mens
fjernsyn typisk bliver set
om aftenen.

Med 180 minutters
tændt fjernsyn i gennem-
snit – dvs. tre timer – er
søndagen den dag, hvor vi
ser mest fjernsyn.

Fredage og lørdage kom-

mer lige bagefter med 160
minutter i gennemsnit.
Torsdagen – dagen med
mindst tv-kiggeri – byder
på 146 minutter foran tv-
skærmen. 

Torsdagen byder da også
generelt på færre udsendel-
ser.

»Jeg tror, at en del af for-
klaringen kan være, at in-
gen tv-station rigtig har sat
sig på torsdagen og har
gjort den kendt for noget
særligt,« siger medieforsker
Henrik Gregor Knudsen fra
DR Medieforskning til DR.

DR skriver, at mandag er
kendt for at være dagen,
hvor TV 2 sender dansk
drama – for eksempel ”Ba-
dehotellet”. Mens tirsdage
i 2016 for eksempel bød på
”Hammerslag” og ”Gift
ved første blik” på DR1.
”Den store bagedyst” blev
sendt på DR1 onsdage, ”X
Factor” blev vist på DR1
mange fredage. Lørdage og
søndage er kendte for un-
derholdning og DR’s dra-
maserier. /rp

Ny undersøgelse: Danskerne ser
mindst tv om torsdagen 

Revy: Sønderborg Som-
mer Revy har nu solgt fle-
re end 25.000 billetter i
år, men rekorden siger
25.503. Det tal kan kun
slås med nok en ekstra-
forestilling, så den kom-
mer, fortæller revyen i en
pressemeddelelse.

»Vi er så oppe på i alt
51 forestillinger, og den
røde lygte har været i
brug hver aften, og mon
ikke også den skal tæn-
des, selv om den sidste
ekstraforestilling spilles
en fredag eftermiddag,«
siger revyens direktør Leif
Maibom. Den ekstra fore-
stilling spiller fredag den
4. august (dagen før revy-
en skal slutte), så holdet
spiller både kl. 15 og kl.
20. JP

Populær revy vil
slå sin rekord

1 VAIANA 3D
(3)

2 LEGO BATMAN MOVIE
(1)

3 ALLE FOR TRE
(5)

4 LA LA LAND
(2)

5 FAR TIL FIRE - 
PÅ TOPPEN
(8)

6 FIFTY SHADES
DARKER
(6)

7 JOHN WICK 2
(7)

8 THE GREAT WALL
(4)

9 TROLLS
(9)

10 DRÆBERNE FRA
NIBE
(11)

MEST SOLGTE
DVD
TOP 10 UGE 28

Kilde: Foreningen af Danske
Videodistributører

Tallet i parentes angiver place-
ring på listen i sidste uge. 

Punktummet 
breder sig uforbe-
holdent meget i al
tegnsætning. For
det er det sikre
valg. Hver gang.
Væk er kommaet.
Væk er tankestre-
gen. De tre små
prikker.
Gert Holmgaard Nielsen, 
afgående lektor, om tidens
sløsede sprog – i Politiken.

Det er ikke kun på
udenlandske kyster, at
plasticforureningen er
tydelig. Også på danske
kyster skyller alt fra �-
skekasser til spande og
brugte plast�asker op.
Mange danskere hjælper
frivilligt med at samle
den ind igen. Julie Mül-
ler er en af dem.

Vi er ikke gået særligt langt,
før Julie Müller falder over
det første stykke. Det er et
blåt, knækket sugerør, der
ligger halvt begravet i sandet
og glimter i det stærke sollys.
Julie Müller bukker sig ned
for at samle det slidte plastic
op:

»Dem finder vi mange af.
Men her er også alt muligt
andet. Plasticaffald fra fi-
skeindustrien, plasticlåg, fla-
sker, pinde fra vatpinde og al-
le andre former for plastic.
Det ligger over det hele,« si-
ger hun og lægger sugerøret
ned i en medbragt pose.

Vi er i Hvide Sande. Nær-
mere bestemt på den hvide
sandstrand ud mod Vester-
havet, hvor bølgerne slår ind
og ofte tager havets plasticef-
terladenskaber med sig. Nog-
le gange, når en storm ram-
mer, kan der bagefter ligge en
hel rende af plasticaffald til

frit skue midt på stranden.
»Ofte bliver det også bare

gravet ned i sandet, så det ik-
ke er til at få øje på. Men man
skal ikke være i tvivl om, at
det er der. Og der er sindssygt
meget plastic,« siger den 37-
årige nordjyde.

Ødelagt af plasticaffald
Hun er én af de danskere, der
jævnligt arrangerer stran-
drensninger langs de danske
kyststrækninger. Siden hun
for knap et år siden flyttede
fra København til den jyske
vestkyst, har hun været med
til at arrangere i alt fire rens-
ninger i Hvide Sande. For Ju-
lie Müller er det et spørgsmål
om at forsøge at gøre noget.

»Man bliver jo ked af at se,
hvordan en ellers smuk
strand bliver fuldstændig
ødelagt af plasticaffald. Det
kan virke som en håbløs op-
gave, men om ikke andet kan
vi forhåbentlig være med til
at øge bevidstheden om det,«
siger hun.

Hun kan mærke, hvordan
interessen for at få plasticen
fjernet fra strandene er blevet
større bare i den tid, hun selv
har været med til arrangere
strandrensningerne.

»Helt vildt. For ikke særligt
mange år siden var folk langt
mere ligeglade. Nu er det gået
op for folk, at man ikke behø-
ver at tage til Indonesien for
at se, hvor sindssyg plastic-
forureningen er. Man kan ba-
re gå herned for at se, hvor
skidt det står til,« siger Julie
Müller.

Det er nemlig langtfra kun
udenlandske kyster, der er
plaget af plasticaffald, viser
tal.

1.000 tons affald fra havet
Ifølge tal fra KIMO, Kommu-
nernes Internationale Miljø-
organisation, samler danske
kommuner hvert år omkring
1.000 tons affald ind, som
skyller op fra havet. Hoved-
parten består af plasticdele,
som stammer fra alt fra fiske-
kasser, dunke, spande, reb,
snor, poser, emballage, vat-
pinde, balloner, sugerør, pa-
troner, lightere, fiskehand-
sker og sko, plastflasker og
andre udefinerbare plast-
stykker, forklarer koordina-
tor for KIMO Danmark Ryan
Metcalfe.

»Kystkommunerne leverer
en kæmpe indsats hvert år
for at rydde strandene for af-
fald. Derudover hjælper
mange frivillige grupper med
deres egne strandrensnings-
dage, hvor der også bliver
ryddet op i klitterne – det er
alt fra grundejerforeninger i
Varde Kommune til vinter-
baderne i Hirtshals. Men det
er en stor opgave,« siger han.

Ifølge Kristian Syberg, lek-
tor i miljørisiko på RUC, er
det især den danske vestkyst,
der er plaget af plasticforure-
ningen.

»Det er helt sikkert den
strækning, der er hårdest
ramt. Det er der slet ingen
tvivl om. Det er der, det kom-
mer ind ude fra Nordsøen.
Men der er også andre stræk-

PAUL SAUER
kultur@jp.dk

»Der er
sindssygt
meget
plastic«

Det er jo helt vildt,
hvor meget plastic-
lort der bare ender i
havet og �yder
rundt. Vores hav 
dør jo i det.
Julie Müller, 
frivillig strandrenser



Serie
PLASTIC FANTASTIC
I en artikelserie ser vi nærmere
på plastic som et kulturelt sym-
bol på det moderne forbruger-
samfund.

Plastic er især i de seneste 50 år
blevet et af verdens førende ma-
terialer, fordi det har nogle helt
åbenlyse styrker. Men der er også
nogle alvorlige miljømæssige
skyggesider ved vores store pla-
sticforbrug.

På blot få minutter lykkedes det Julie Müller at samle en stor mæng-
de a�ald på stranden. Udover store stykker plastic fra blandt andet �-
skeindustrien �nder Julie også mange små plastickugler, som ligger
overalt på stranden. FOTO: ASTRID DALUM

PLASTIC

På strandene

Hvert år bliver der ved �ere 
lejligheder arrangeret stran-
drensninger langs den jyske
vestkyst og i andre dele af lan-
det. Strandrensningerne bliver
arrangeret af både lokale frivil-
liggrupper, foreninger og orga-
nisationer som Plastic Change.

Til strandrensnings-arrange-
menterne deltager både private
borgere, lokale skoleklasser,
spejderklubber, grundejer-
foreninger og vinterbadere.

Kystkommunerne i KIMO leverer
også hvert år en indsats for at
rydde strandene for marint
a�ald. Hvert år indsamler kom-
munerne omkring 1.000 tons
a�ald, som skyller op fra havet.

Hvert år bliver omkring otte
mio. tons plastica�ald udledt i
havet. Forskere anslår, at der
�ndes over 150 mio. tons plastic
i havet i dag.

ninger, der er ramt – det er et
problem mange steder i lan-
det,« siger han.

En million mennesker
Julie Müller begyndte selv at
interessere sig for plastic, da
hun for en række år siden ar-
bejdede i Rwanda for en
dansk virksomhed, der pro-
ducerer nedbrydeligt materi-
ale. Her fandt hun ud af, hvor
stort et issue, plasticforure-
ningen var.

Siden har hun selv arbejdet
som frivillig for at prøve at
sætte fokus på problemet.
Hun forklarer, at der på hav-
nen i Hvide Sande står fire
store containere, som er fyldt

til randen med plasticaffald.
»Det er bare den plastic,

der er samlet ind fra marts til
6. maj, hvor ”Hold Danmark
Rent” holdt en strandrens-
ningsdag. Det siger lidt om
det omfang, vi taler om,« si-
ger Julie Müller.

For hende er det største
problem de såkaldte plastic-
pellets – de bittesmå plastic-
kugler, som plasticindustrien
bruger til at lave deres pro-
dukter, og som ligger overalt i
sandet og gemmer sig.

»De er over det hele, hvis
man først for øje på dem.
Prøv at se her,« siger hun og
begynder at samle de små
plastickugler op fra sandet. I

løbet af et minuts tid ligger
der 20-30 farverige plastik-
pellets i en si, der står ved si-
den af hende.

»Så kan man godt gå her-
ned og tænke: Nå, men det
ser da fint nok ud det hele.
Men problemet er, at de her
pellets er så små, at der ikke
findes maskiner, der kan fjer-
ne dem. Så skulle der sidde en
million mennesker hernede
og pille plasticdimser op i
døgndrift. Og det kan man jo
ikke,« siger Julie Müller.

Ved at dø i det
Hun forklarer, at det kan væ-
re svært for alvor at engagere
de lokale i strandrensninger-
ne. I stedet er det ofte turister
eller folk, der i forvejen er en-
gagerede i plasticproblema-
tikkerne, der deltager. Til
nogle strandrensninger kan
der være 10 deltagere, til an-
dre er der 50, der hver især får
udleveret en plasticpose og
går rundt på stranden for at
indsamle plasticaffald.

Julie Müller håber, at stran-
drensningerne kan være med
til at gøre, at endnu flere får
kendskab til problemets om-
fang.

»I så mange år har plastic jo
bare været løsningen på alt –
men lige pludselig er vi ved at
dø i det. Det er jo helt vildt,
hvor meget plasticlort der ba-
re ender i havet og flyder
rundt. Vores hav dør jo i det,«
siger Julie Müller, der som ak-
tiv surfer selv bruger havet
rigtig meget.

»Og man kan jo ikke andet

end at blive trist, når man
pludselig ser en eller anden
klam plasticpose eller noget
andet skrald ligge derude. Jo
mere, man dykker ned i det,
jo vildere og mere uoverskue-
ligt virker problemet,« siger
hun.

Frustrationen
Da den danske ”Ekspedition
Plastik” sidste år sejlede
rundt om Sjælland for at
samle vandprøver fra bl.a.
Øresund, Kattegat og Store-
bælt for at undersøge plasti-
cindholdet, viste resultater-
ne med al ønskelig tydelig-
hed, at der findes plastic i de
danske farvande. I alt 12 prø-
ver påviste mere end 7.000
plasticpartikler pr. kvadratki-
lometer – væsentligt færre
end i eksempelvis Middelha-
vet, men alligevel nok til, at
vi skal tage det alvorligt, me-
ner Kristian Syberg.

»Selv om det ikke er lige så
meget, er det alligevel væ-
sentligt, at der var plastic i al-
le vores prøver. Noget af pla-
sticen har vi fundet bl.a. i
Roskilde Fjord, hvor det også
skyller ind på kysterne. Det er
et relativt lukket område, så
der kan vi relativt sikkert si-
ge, at det er plasticforure-
ning, der kommer fra lokal-
området. Det er noget, vi bli-
ver nødt til at kigge på,« siger
forskeren.

Julie Müller tør ikke håbe
på, at strandene omkring
Hvide Sande en dag bliver
fuldstændigt frie for plastic.
Det ville være rart, skynder

hun sig at sige, men også uto-
pisk. For hende handler det
lige så meget om at gøre no-
get ved frustrationen over
det hele.

»Det gode er, at man kan
fjerne plasticen, og hvis man
så stopper med at smide mere
ud i havet, bliver der mindre
og mindre. Men det er meget
op ad bakke. Især fordi det er
globalt. Det, de smider ud i
England, rammer jo typisk
her, og det, de losser i havet i
Kina, kan også køre kloden
rundt og ende her. Men hvis
der kommer større fokus på
det, kan det være, at flere
begynder at tænke sig om.
Det ville være en start,« siger
Julie Müller , før hun fort-
sætter længere ned ad stran-
den.
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Nu er det gået op for folk,
at man ikke behøver at ta-
ge til Indonesien for at se,
hvor sindssyg plasticfor-
ureningen er. Man kan bare
gå herned for at se, hvor
skidt det står til,« siger
Julie Müller. 
FOTO: ASTRID DALUM

Det er en ambitiøs roman,
Louis Jensen har begået.
Det er desværre ikke en vi-
dere vellykket bog. Adam
Oehlenschlägers ”Alad-
din”, Dantes ”Guddom-
melige komedie” og Lewis
Carrolls ”Alice i eventyr-
land” er eksplicitte refe-
rencer, og der er skjulte re-
ferencer til en lang række
andre mystiske fortællin-
ger, f.eks. H.C. Andersens
eventyr og Elias Canettis
roman ”Forblindelsen”.
Men lige meget hjælper
det; fortællingen er mere
hittepåsom og fortænkt,
leddeløs, end den er gi-
vende.

Der er flere problemer.
Louis Jensens figur er en
ung mand fra vor tid, der
tager til Aarhus for at fin-
de ud af sin afdøde faders
skæbne. Måske druknede
han uden for byen, måske
ikke. Når fortællingen går
i stå, leder jeg’et efter fa-
deren, på en gang intenst
og bizart usystematisk.
Men han møder også en
smuk kinesisk pige Wang,
som han bliver forelsket i,
så vi får den klassiske hi-
storie om manden, der bå-
de vil forenes med faderfi-
guren og træde ud af fami-
liens skygge og selv forme
sit liv. Dertil kommer tek-
stens forankring i et even-
tyrligt univers, som gør, at
det hele kan foregå i
drømme, der afløser hin-
anden i en lind strøm,
apropos ”Alice i eventyr-
land”. Den unge mand er
hverken barn eller voksen,
eller også begge dele. En
freudianer som har fortabt
sig i en surrealistisk ver-
den. Han har måske en
dobbeltgænger, han er
måske en budbringer, et
medium og måske leder
han også efter Gud. Der er
snart ingen grænser for,
hvad den stakkels dreng
skal bære på sine åndfulde
skuldre. 

Louis Jensens bog lever
af sine lærde henvisnin-
ger, men den er kun en
imitation af den ægte va-
re. 

Søvnig
surrealisme

ERIK SVENDSEN 
kultur@jp.dk

LITTERATUR
LOUIS JENSEN
PÅ BAKKEN HØJT OPPE ET
HVIDT HUS 
336 sider, 300 kr. 
Gyldendal. Er udkommet

333333

Louis Jensen har be-
gået et endeløst og ke-
deligt eventyr.
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Aktivisme

Plasticaktivismen tager mange
former. Nogle danskere strikker
deres egne karklude, andre
prøver at reducere mængden af
plastic, de køber, mens nogle
går mere aktivt ind og arrange-
rer strandrensninger eller
prøver at skabe plastfri dage i
detailhandlen.

I udlandet �ndes aktivismen og-
så: I grupper på Facebook og på
andre hjemmesider deler bruge-
re tips med hinanden til at redu-
cere deres eget plasticforbrug,
og miljøaktivist-organisationen
A Plastic Planet er én af �ere,
der bl.a. kæmper for en plastfri
gang i supermarkederne.

Herhjemme har miljøorganisa-
tionen Plastic Change eksisteret
siden 2014. Organisationen, der
bl.a. kæmper for at sætte fokus
på plasticforurening i havet, har
lige nu omkring 1.600 aktive
medlemmer.

Over hele landet for-
søger frivillige danskere
at gøre en forskel i kam-
pen mod plasticforure-
ning. Alt hjælper, mener
stifteren af miljøorgani-
sationen Plastic Change.
»Jeg prøver bare at gøre
mit,« fortæller en 70-
årig pensionist, der selv
strikker karklude.

Et enkelt klik på skærmen, og
informationerne toner frem.
Et grønt flueben fortæller, at
den hudcreme, jeg lige har
taget ned fra hylden, ikke
indeholder mikroplastic. I
teksten fremgår det, at det er
sikkert at bruge. Et andet pro-
dukt får et orange advarsels-
skilt til at lyse op. Her fortæl-
ler teksten, at produktet fort-
sat indeholder mikroplastic,
og producenten har lovet
fremover at udfase den.

Appen hedder ”Beat the
Microbead” og blev sidste
oktober lanceret i en dansk
version. Appen, der skal sæt-
te fokus på den mikroplastic,
som bl.a. findes i kosmetik
og plejeprodukter, er udgivet
i et samarbejde mellem
Plastindustrien, miljøorga-
nisationen Plastic Change og
Det Økologiske Råd og er
siden lanceringen blevet
downloadet 22.000 gange og
indeholder allerede flere end
7.000 produkter, der kan kø-
bes i danske butikker. Data-
basen bliver fortrinsvist op-
dateret af frivillige, forklarer
Malene Møhl, rådgiver i ke-
mikalier ved Det Økologiske
Råd og én af tovholderne bag
appen.

»Vi har omkring 20 perso-
ner, der hjælper med at ind-
samle produkter og taste da-
ta, som kan sendes ind via
appen. Nogle gør det på
vores fælles frivillig-aftener,
og nogle sidder derhjemme
og taster i deres fritid. Uden
dem var vi aldrig nået så
langt,« siger Malene Møhl,
der fortæller, at appen blev
udgivet for at sætte fokus på
den ofte unødvendige
mikroplastic, som findes
overalt i vores miljø:

»En skrubbecreme kan in-
deholde op til flere hundrede
tusinder stykker mikropla-
stic, og i 2012 brugte Dan-
mark alene op mod 29 tons
udelukkende til kosmetiske
produkter. En stor del ryger

til vores rensningsanlæg, og
tilbageholdes det her, ender
det i spildevandsslammet,
der bliver brugt som gødning
på vores marker – til potenti-
el skade for miljøet og vores
dyrs fødekæder,« siger hun.

Gør en masse små ting
Appen ”Beat the Microbead”
er ét eksempel på den spiren-
de aktivisme, der lige nu vok-
ser frem i Danmark. Over
hele landet prøver frivillige
på selv at gøre noget ved den
plastic og plasticforurening,
som forskere verden over er
enige om, udgør en enorm
udfordring.

Miljøbiolog Henrik Beha
Pedersen stiftede i 2014 orga-
nisationen Plastic Change
for netop at sætte fokus på
problemerne med plasticfor-
urening. Han mener, at de
mange frivilliges initiativer
er med til at gøre en stor for-
skel.

»Det betyder det hele –
simpelthen. Hvis vi alle bare
sagde, at vi alligevel ikke kan
gøre hverken fra eller til, ville
vi ikke komme nogen vegne.
Grunden til, at vi overhove-
det er, hvor vi er i dag, er de
frivilliges engagement,«
siger Henrik Beha Pedersen.

Hans organisation, som
især bygger på hjælp fra fri-
villige, har lige nu omkring
1.600 aktive medlemmer.

»Og hjælpen kan ikke bli-
ve for lille. For nylig skrev
nogle otteårige børn i Norge
til Disney for at spørge, hvor-
for deres blade bliver pakket
ind i plastic. Når børn i den
alder begynder at blive op-
mærksomme på det ressour-
cespild, der ligger i dobbelt-
emballering, og vi i øvrigt
har en folkebevægelse, som
på hver deres måde gør en
masse små ting for at sætte
fokus på det her, har vi star-
ten på en nødvendig diskus-
sion og samtale om, hvordan
vi kan gøre tingene smarte-
re,« siger miljøbiologen.

En lillebitte del
I Høng syd for Kalundborg
på Vestsjælland sidder Inge
Hansen. Den 70-årige tidli-
gere telegrafist og bibliotekar
og nuværende pensionist er
én af stadig flere danskere,
der strikker deres egne kar-
klude frem for at købe billige
engangsklude i supermarke-
det, der indeholder mikro-
plastic. Hun forklarer, at hun
gik i gang efter at have set an-
noncer på Facebook og i
fjernsynet.

»Jeg havde aldrig før tænkt
over det. Men da jeg blev op-
mærksom på problemet med

engangsklude, valgte jeg at
skrotte dem helt og aldeles,«
siger Inge Hansen.

Hun strikker primært til
sig selv, sin familie og sine
venner, og hun prøver sam-
tidig at sprede idéen, så
andre også kommer i gang.

»Det er jo en lillebitte
mikroskopisk del af noget
godt for vores miljø. Det ta-
ger måske en aften at strikke
en klud, og de holder langt
længere tid end de klude, jeg
købte før. Jeg tænker selv, at
det kan blive lidt en kæde-
reaktion, hvis andre også
kommer til at tænke over
det,« siger den 70-årige pen-

sionist og tilføjer, at hun selv
som telegrafist på et skib har
været med til at svine med
plastic, der blev smidt ud i
havet.

»Derfor synes jeg, at det er
så godt, at der er kommet fo-
kus på det – på plastic i det
hele taget,« siger hun.

Plastfri dag i detailhandlen
Ifølge lektor i miljørisiko ved
Roskilde Universitet Kristian
Syberg har det en stor betyd-
ning, at så mange frivilligt
arbejder med plastic. Han
har selv forsket i plasticfor-
urening i tre-fire år og kan se,
hvordan interessen er steget.

»Der er ingen tvivl om, at
det er noget, der rammer folk
på et følelsesmæssigt niveau.
Og samtidig er det noget,
hvor folk føler, at de kan gøre
en forskel. På den måde er
det et miljøproblem, der ap-
pellerer til mange folk, og
som får dem til selv at søge
måder, hvor de kan gøre
noget,« siger forskeren.

Han fortæller, at det stør-
ste projekt lige nu foregår i
området omkring Roskilde
Fjord, hvor en lang række ak-
tører i lokalområdet og RUC
samarbejder med bl.a. Plastic
Change, Plastindustrien og
Det Økologiske Råd om at
sætte fokus på plastforure-
ning i lokalområdet.

»Blandt andet har vi i en
række workshops hjulpet
borgere, der har været inter-
esserede, til at arbejde med
de problemstillinger, de sy-
nes, er interessante at arbej-
de med. Der er nogen, der
prøver at lave en plastfri dag
for detailhandlen i Roskilde
og andre, der prøver at få mu-
leposer distribueret i detail-
handlen, hvor der er påtrykt
10 gode råd til håndtering af
plastic. Der er i alt syv for-
skellige grupper, der er ved at
blive udkrystalliseret ad den
vej, så der sker virkelig
noget,« siger Kristian Syberg.

Skal ikke undgå alt plastic
Og det er ikke kun i Dan-
mark, at der sker noget: Den
internationale Facebook-
gruppe ”Plastic Free Sup-
port” har næsten 10.000
medlemmer, og i Storbritan-
nien kæmper miljøaktivist-
organisationen A Plastic Pla-
net bl.a. for en plasticfri gang
i supermarkederne.

»Vi har flere valgmulighe-
der end nogensinde. Der er
endeløse gange med gluten-
fri, økologiske og andre pro-
dukter, men alligevel har vi
absolut intet valg, når det
kommer til at købe mad, der
er pakket ind i plastic,« som

PAUL SAUER
kultur@jp.dk

Plasticaktivismen
vinder frem
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Medier: Forud for de kom-
mende forhandlinger om
et nyt medieforlig præsen-
terer regeringspartiet De
Konservative nu sit medie-
udspil. TV 2 skal på private
hænder, mens TV 2’s otte
regionale tv-stationer skal
lægges sammen med DR’s
regionale radiostationer og
være en del af DR. 

Sådan lyder det fra Naser
Khader, medieordfører for
De Konservative, ifølge DR
Nyheder.

»Det er enormt vigtigt,
at vi har TV 2-regionerne.
De skal bevares, men til
gengæld skal de lægges ind
under DR-regionerne,«
siger han.

Det nuværende medie-
forlig udløber med udgan-
gen af 2018. Derfor ventes
det, at forhandlingerne om
et nyt medieforlig snart be-
gynder. Naser Khader me-
ner, at man kan styrke den
regionale nyhedsdækning
ved at lægge TV 2’s regio-
ner sammen med DR’s
regionale radiostationer.

»De skal fortsætte, som
de er, bare under DR’s regi
i samarbejde med DR’s re-
gioner,« siger Naser Khader
og peger på et eksempel:

»I Aarhus kunne man slå
P4 Østjylland sammen
med TV 2 Østjylland, og
der vil der så komme større
fokus på både radio og tv i
hele det østjyske sendeom-
råde. Og det skal også gæl-
de i resten af landet.«

I modsætning til Dansk
Folkeparti ønsker De Kon-
servative ikke at fastsætte
et sparekrav til DR forud
for de kommende forhand-
linger om et nyt mediefor-
lig. Men DR skal fokusere
mere på at levere public
service frem for under-
holdningsprogrammer.

Naser Khader mener, at
man kan få en bedre pris
for TV 2, hvis man skiller
regionerne fra. De otte re-
gionale tv-stationer, der
hører under TV 2, er de
eneste i TV 2-regi, der i dag
modtager licenskroner.

/ritzau/

Konservative vil lade DR 
overtage TV 2’s regioner

Fest: For 41. år i træk vil
dagen i dag samt tirsdag
stå i Grønlands tegn i
Tivoli, når den største
grønlandske kulturbegi-
venhed uden for landet
afholdes i Carstensens
gamle have i hjertet af
København, fortæller
Tivoli i en pressemedde-
lelse. »Der er lagt op to
dages folkefest med op til
15.000 gæster med rela-
tion til Grønland blandt
Tivolis forlystelser,« forly-
der det. Grønlandske arti-
ster som popsangeren
NINA, hiphop-gruppen
Nuuk Posse og grønlands-
top-sangeren Enok Poul-
sen fylder Plænen med
musik, og grønlandske
boder vil byde på lidt af
hvert. Tivoli byder ind til
fest begge dage fra
klokken 11.00. JP

Grønland holder
folkefest i Tivoli

1 LOGAN
(NY)

2 VIANA
(1)

3 ALLE FOR TRE
(3)

4 LEGO BATMAN MOVIE
(2)

5 LA LA LAND
(4)

6 FAT TIL FIRE - 
PÅ TOPPEN
(5)

7 FIFTY SHADES
DARKER
(6)

8 SING
(RE)

9 JOHN WICK 2
(7)

10 GOLD
(NY)

MEST SOLGTE
DVD
TOP 10 UGE 29

Kilde: Foreningen af Danske
Videodistributører

Tallet i parentes angiver place-
ring på listen i sidste uge. 

Jeg elsker at sætte
mig ind i mørket
og høre spillernes
stemmer, mærke
deres bevægelser,
alle de følelser, 
de gennemlever 
aften efter aften.
Peter-Clement Woetmann,
forfatter, er begejstret for 
teater – i Weekendavisen.

Serie
PLASTIC FANTASTIC
I en artikelserie ser vi nærmere
på plastic som et kulturelt 
symbol på det moderne 
forbrugersamfund.

Plastic er især i de seneste 50 år
blevet et af verdens førende 
materialer, fordi det har nogle
helt åbenlyse styrker. Men der 
er også nogle alvorlige miljø-
mæssige skyggesider ved vores
store plasticforbrug.



stifterne af organisationen
har forklaret i et interview.

Henrik Beha Pedersen un-
derstreger, at plasticaktivis-
men ikke handler om at und-
gå alt plastic. Men den hand-
ler om selv at kunne træffe et
valg om, hvordan og hvor
meget plastic man vil have i
sin hverdag.

»Plastic er et godt materia-
le, når det bliver brugt på den
rigtige måde. Jeg har f.eks.
kontaktlinser på, og det er jo
fantastisk. Og på hospitaler-
ne er det fantastisk, at vi kan
bruge plastic til alle de opera-

tioner, der bliver lavet. Der-
for handler det om at bryde
plasticproblemerne ned i
nogle størrelser, hvor vi kan
tage stilling til den enkeltes
brug af plastic,« siger han.

Kritiske spørgsmål
Og det er det, de mange akti-
vister og frivillige hjælper os
med at gøre opmærksom på,
forklarer Henrik Beha Peder-
sen.

»Ved at stille kritiske
spørgsmål til den måde, vi
bruger og håndterer plastic
på i dag, får vi mulighed for

at løse nogle af de problemer,
der er med anvendelsen lige
nu. Og så kan vi begynde at
forandre nogle ting,« siger
han.

Med hensyn til appen ”Be-
at the Microbead”, så håber
organisationerne bag, at den
kun er en midlertidig løs-
ning. Både Plastindustrien,
Plastic Change og Det Øko-
logiske Råd arbejder nemlig
for at få forbudt mikroplastic
i kosmetik og plejeproduk-
ter. Indtil da er der ikke andet
at gøre end at scanne varer-
ne.

Julie Müller fra Hvide Sande har iværksat strandrensninger langs Vestkysten for at skabe bevidsthed om-
kring mængden af plastica�ald på stranden. FOTO: ASTRID DALUM
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Kan man gøre en lille forskel ved at skifte sine karklude ud med nogle hjemmestrikkede? 
Det mener Inge Hansen. FOTO: POLFOTO

Familien Stampe har tidligere fortalt i Jyllands-Posten, hvordan den forsøger at leve uden plastic. 
FOTO: KENNETH LYSBJERG KOUSTRUP

Når man iscenesætter en
udstilling med hele 57
kunstnere, som alle har
glasset som grundstof, kan
man godt til en begyndelse
blive en anelse stakåndet
ved udsigten til at skulle se
og nærmere iagttage et til-
svarende antal udtryk.
Anmelderen bag denne
signatur måtte tilvejebringe
alle til rådighed stående er-
faringer vedrørende gen-
nemgangen af værker på en
gruppeudstilling med ad-
skillige udøvere på pro-
grammet ved indgangen til
"Young Glass" på Glasmuse-
et i Ebeltoft.

Princippet bag udstillin-
gen er enkelt. En faglig jury
med speciale i glaskunst har
udvalgt kunstnere fra 18
lande til at vise værker på
udstillingen, der som titlen
antyder rummer arbejder af
glaskunstnere fra den unge
generation.

Lækkert og farligt
Glas er muligvis som råstof
i udarbejdelsen af skulptu-
relle genstande et både tak-
nemmeligt og frygteligt
materiale. Påskønnende på
grund af den lækre karakter,
man forbinder med glas, og
farligt, fordi mange identifi-
cerer glas med brugsbasere-

de enheder, som man fak-
tisk kan se talløse eksempler
på uden for museumsbyg-
ningen i Ebeltoft og omegn.
Af samme årsag oplever
man ofte glaskunstnere un-
derspille materialets egen-
skaber – men aktuelt funge-
rer værkerne bedst, når de
optræder på betingelse af
glassets egenart.

Det er med glaskunst,
som med anden kunst. En-
ten står værket skarpt og
narrativt stærkt, eller det
kan optræde fortænkt og
anstrengt, og begge forete-
elser er i spil på "Young
Glass". Her vil jeg ikke dvæ-
le længe ved den sidst-
nævnte type værker, men
blot til en indledning ud-
trykke min begejstring for
Morgan Petersons kom-
mentar til et samfundspro-
blem. Mange fylder sig med
sovemedicin, og titel – "The
American Dream, you have
to be asleep to believe it" –
og værk går i fin dialog.

Med hjælp fra teknologien
Der optræder dog en del ret
ordinære værker, før man
bliver visuelt grebet, men så
sker der til gengæld noget.
Et eksempel herpå er slova-
kiske Nikola Kovalíkovás
blok af glas med et fint spil
af tarme indbygget. Ameri-
kanske Raven Skyrivers
"Calfs" – en smuk komposi-
tion med hvaler – står flot,
og det samme gør Lewis
Batchelars organiske skulp-
turer med titlen "Animism".
Her optræder en detaljerig-
dom i ornamentikken, som
er livgivende ud over alle
grænser. Japanske Natsuki
Katsukawa arbejder med en
teknik, som gør glasset
ugennemsigtigt, hvilket
man som betragter uundgå-
eligt må føle sig tiltrukket
af. Glas behøver ikke nød-
vendigvis at fremstå trans-
parent.

Dette greb i stoffets over-
flade oplever man dog ikke
hos den blændende dygtige
Erin Dickson, som ikke er

gået af vejen for at imple-
mentere teknologien i de to
værker, som optræder i for-
bindelse med museets vin-
duespartier. Motivisk befin-
der vi os i et bymiljø; men
objektet er som bekendt af
mindre betydning, når et
kunstværk er elegant ud-
ført. Hos britiske Harry
Morgan går et brutalt mate-
riale som beton i samklang
med glasset i en minimali-
stisk komposition, som fun-
gerer glimrende, mens Cari-
na Cecilia Cheungs værk,
som består af en udgave af
kornstrå i grønt glas, står
for mig som udstillingens
højdepunkt. Titlen, "When
Kingdom was Lowered
down to Earth from Hea-
ven", kan man efterfølgen-
de tænke over. 

Meget at se
I et enkeltstående rum kan
man se nogle ret interessan-
te og stærkt eksperimente-
rende værker, og her vil det
være retfærdigt at nævne
tjekkiske Zdenka Fuskovás
leg med lyset og skyggerne,
som fremstiller et ellers til-
forladeligt miljø som fare-
truende på væggen. Ameri-
kanske Jamie Katz slipper
næsten det gennemgående
tema i værket "Being a Pas-
senger", hvor videobilledet
af, hvad man kan se ud gen-
nem et bilvindue, passerer
forbi.

Som tidligere nævnt kan
man nemt se idégrundlaget
blomstre hos de yngre glas-
kunstnere, og jeg har i den-
ne beskrivelse set mig nød-
saget til at foretage nogle få
punktnedslag i udvalget af
kunstværker på "Young
Glass" – og dét er naturligvis
uretfærdigt; men der er me-
get at se på, og ikke mindst
en hel del at forholde sig til
på Glasmuseet, og netop
mangfoldigheden er mulig-
vis – paradoksalt – udstillin-
gens svage led. Mere af fær-
re kunne glimrende have gi-
vet et på flere niveauer mere
kontinuerligt forløb.

LARS SVANHOLM
kultur@jp.dk

Ikke al glas er
gennemsigtigt

UDSTILLING
GLASMUSEET EBELTOFT
"YOUNG GLASS"
Strandvejen 8, Ebeltoft
Til den 29. oktober 2017

333333

Den kunstneriske 
kvalitet svinger på ud-
stillingen "Young Glass"
på Glasmuseet i 
Ebeltoft. Heldigvis med
overvægten på gode og
op�ndsomme indslag.

57 kunstnere fortæller historier med glas i Ebeltoft. Her Carina Cecilia Cheung: "When Kingdom was Lo-
wered down to Earth from Heaven". 2016. Lampeglas. DETALJE FOTO: ANNETTE SMED


