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HISTORIE:
SØREN MØRCH: STORE FORANDRINGER – 61 FORTÆLLINGER OM, HVORDAN VERDEN BLEV MODERNE
Mørch når vidt omkring, somme tider i lidt for store spring, men uinteressant bliver det aldrig. Han kan som få spille på sin 

læsers forventninger og ved hjælp af den pointerede detalje rykke ved den. Mens han udviser en sær foragt for dem, der ikke er

enige med ham, viser han også en nobel respekt for den læser, der kan tænke selv. Langtfra altid er de væsentlige pointer skåret

ud i pap. Man får lov til at tegne mange linjer selv. 

Jes Fabricius Møller i Politiken 10. marts 2009
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Travl multimusiker tog tilløb i København

KLASSISK
Daniel Barenboim. DR Koncerthuset. Lørdag.

Koncerten sendes på P2 tirsdag kl. 19.
������

K un et halvt år efter, Daniel Baren-
boim modtog Sonningprisen i
Koncerthuset, havde københav-

nerne igen været klar ved billetlugen.
Der var sat ekstra stole på scenen bag

det sorte koncertflygel, så det var en mere
end fuld sal, der lørdag eftermiddag tog
varmt imod en af vor tids største musik-
ere, da han som optakt til tohundredeå-
ret for Chopins fødsel næste år kom forbi
København med et hyldestprogram til al-
le tiders klaverkomponist. Et program,
Barenboim i øvrigt gentog i går søndag
på Staatsoper i Berlin, hvor han til daglig
er dirigent for sangerne og orkestret.

Barenboim er en multimusiker, der in-
sisterer på at overkomme mere end an-
dre. Han dirigerer Wagner for fuld ud-
blæsning i Berlin og på La Scala i Milano.
Han spiller kammermusik, akkompagne-
rer store liedsangere ... og indimellem når
han lige soloprogrammer som weekend-
ens Chopin-recital i København og Berlin.

Det giver sig selv, at han ikke også når at
indstudere al musikken ultra omhygge-
ligt. Selv Barenboims døgn har kun 24 ti-
mer, og faktisk virkede det, som om kon-
certen i København sammen med gårsda-
gens i Berlin var en del af forberedelserne,
til han om få måneder skal spille præcis
det samme Chopinprogram i vigtige mu-
sikbyer som München og Wien.

I hvert fald oplevede vi en blanding af
blændende musikalitet, fremragende
klaverbehandling og manglende styr på

en hel del detaljer. Det gav en sælsom,
men alligevel især tilfredsstillende efter-
middag i selskab med en af vor tids helt
store klaverspillere.

MED EN OPVÆKST som vidunderbarn har
Barenboim kunnet sin Chopin, siden han
kunne gå. Eller sådan cirka i al fald. Rolige
stemningsstykker som nocturnen i Des-
dur og den smukke ’Berceuse’ i samme
toneart spillede han, så få, om overhove-
det nogen, kan gøre ham rangen stridig i
det repertoire.

Barenboim har måneskin, han på ma-
gisk vis kan ryste ud af ærmet, når han
spiller Chopins poetisk-romantiske mu-
sik. Og det uanset om publikum hoster ef-
tertrykkeligt på de mest følsomme steder
undervejs, sådan som det igen og igen
skete i Koncerthuset.

Vi er vant til det, desværre, og Baren-
boim, jamen han tog det med et varmt
smil og knusende ro. Også når publikum,
dårligt vejledt af et udetaljeret trykt kon-
certprogram, klappede mellem samtlige
satser i Chopins 2. Klaversonate.

Sonaten er den med Chopins berømte
sørgemarch. Her viste Barenboim, at der
også er vildskab i ham. Hans klang-

behandling er le-
gendarisk, og de
svære steder tog
han med storm. På
de mellemsvære
steder spillede
han, ligesom i flere
af eftermiddagens
andre værker, hen
over en hel del no-
der i en noncha-
lant stil, der be-
stemt ikke var plet-
fri, men som ikke

desto mindre var dybt romantisk og em-
patisk over for Chopin.

CHOPINS FANTASI i f-mol, som indledte ef-
termiddagen, viste Barenboims store,
runde, bløde, smukt modellerbare klaver-
tone. Heller ikke fantasien var pletfri, og i
Chopins krævende ’Barcarolle’ blev der
snydt for en del. Men sikken melodi-

behandling! Det var lige så stort, som når
manden nærmest overrumplende frem-
tryllede hele sjæleverdener i det, der på
papiret bare er tre Chopinvalse.

Eller når han gav den fuld smæk i kom-
ponistens store As-dur-polonaise, som
ganske vist heller ikke var renset for slå-
fejl. Cis-mol-etuden fra opus 10 var virke-
lig medrivende som et ud af i alt tre ek-
stranumre, og hvad pokker, Horowitz har
også spillet As-dur-polonaisen med fejl.

Barenboim er kun 66 år. Han bliver 67 i
næste måned, men han ser ældre ud, og
man forstår hvorfor. Manden prøver at
overkomme det uoverkommelige. At han
alligevel kan levere så musikalsk stærk en
eftermiddag, understreger, at han vitter-
lig er en af vor tids største musikere.
THOMAS MICHELSEN
thomas.michelsen@pol.dk

Måske var det bare opvarmning til Chopinåret næste
år. Men trods uafpudsede detaljer leverede Daniel
Barenboim en generøs og empatisk soloeftermiddag.

TAK! Barenboim takkede hele vejen
rundt i DR’s koncertarena, der var fyldt til
bristepunktet med hostende, glade publi-
kummer. Sågar på scenen, hvor ekstra
stole var sat frem. Foto: Astrid Dalum
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poetisk-roman-
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Fravær af en pointe kan være
en pointe i sig selv, viser
Bendt Ulrich Sørensens træ-
snit, der ikke er 1970’er-agtige.

Nyheds-
narkomani

KUNST
Bendt Ulrich Sørensen: Hensat til henfald.

Clausens Kunsthandel, Toldbodgade 9, Kø-

benhavn K. Ti.-lø. kl. 11-17. Til 7. november.

www.clausenskunsthandel.dk
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D er er billeder, man ville ønske,
man aldrig havde set. Sådan har
jeg det med billederne af menne-

sker, der tumlende falder ned langs de
stålblanke sider af World Trade Center
den septemberdag for mere end otte år si-
den. Men selvom disse billeder er blevet
ikoniske, udgør de ikke det bedste ud-
gangspunkt for videre kunstnerisk bear-
bejdelse. I alle tilfælde er Bendt Ulrich Sø-
rensens skulptur af den hængende/fal-
dende mand det mindst vellykkede værk
på hans udstilling ’Hensat til henfald’. 

Meget bedre går det, når Sørensen skif-
ter medie til grafikken og samtidig spre-
der sin synsvinkel ud over hele nyhedsfel-
tet. Op og ned ad vægge hænger værk på
værk, der tilsammen kunne være en visu-
el dagbog, ført af en nyhedsnarkoman.
Her ser man politi-
kerne på Rådhuset
i København, politi
i kampuniformer,
visir og knipler, et
fly, der letter, og en
kvinde, som ligger
med benene bøjet.
Men indimellem
sker der også noget overraskende: Der er
blevet åbnet for vandhanen, hvilket af-
stedkommer bølger i håndvasken, som
ellers kun den store japanske mester Ho-
kusai kunne gengive dem!

Men ellers henter Sørensen motiverne
til sine træsnit i stillbilleder fra videoop-
tagelser af virkeligheden. Og her er vi ved
det første punkt, der markerer, at vi ikke
er tilbage i 1970’erne, sådan som man må-
ske ved første øjekast kunne tro. For både
beskæringen og dynamikken er funda-
mentalt anderledes i Sørensens grafik
end i hans forgængeres. Værkernes foran-
kring i dette årtusind understreges yder-
ligere af, at her ganske vist er tale om en
politisk fortælling, men at den er uden
egentlig pointe, eller i alle tilfælde uden
udstansede paroler. 

Og så er det simpelthen sjovt, at Søren-
sen i forhuset (udstillingssalene ud mod
Toldbodgade) samler en del af de aktører,
man i baghuset troede var enkeltstående
figurer og studier. Som puslespilsbrikker,
der alligevel ikke helt passer, presses de
sammen, så de gamle mænd i rullestole
pludselig overværer hængningen, mens
den kvindelig skofetichist får selskab af
en flok fængselsindsatte i stribet tøj – og
et træ! Heller ikke i sammenstillingen op-
står den store, forkromede mening, nær-
mest tværtimod. Men det kan man faktisk
også kalde en form for realisme.
TRINE ROSS
trine.ross@pol.dk

En politisk
fortælling (...) 
uden udstan-
sede paroler

Jern og blod

BØGER
Søren Mørch: Vældige ting – 63 fortællinger

om verden, som den er. Billedredaktion Grethe

Jensen. Politikens Forlag, 528 sider, 400 kro-

ner. Har du Pluskort, kan bogen købes med 20

procent rabat i Politikens Boghal.
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V ældige ting’ – fortsættelsen af Sø-
ren Mørchs seneste værk, ’Store
forandringer’ – behandler de begi-

venheder, skikkelser og fænomener, der
ifølge Mørch danner grundlaget for den
moderne verden, personer som Otto von
Bismarck, Charles Darwin og Adolf Hitler
eller opfindelser som jernbanen, den mo-
derne teknologiske krig eller den ratio-
nelle fødevareproduktion.

»Tidens store spørgsmål afgøres ikke
ved taler og flertalsbeslutninger, men
med jern og blod«, sagde Bismarck kort
tid efter sin tiltrædelse som preussisk mi-
nisterpræsident i 1862. Og netop jernet
som et centralt element af den moderne
industrialisering og blodet, som det er
blevet udgydt på slagmarkerne i hidtil
uset omfang i det 19. og 20. århundrede,
spiller en stor rolle i Mørchs fortællinger.

EN HOVEDPOINTE er, at det moderne
menneske har væltet de skranker, som
den umiddelbare afhængighed af natur-
en tidligere opstillede. Vi er ikke længere
underlagt truslen om sult og mangel, vi
er ikke afhængige af muskelkraft og vind
som mekanisk drivkraft på land og til
vands og den enkeltes horisont er ikke
længere begrænset af øjets synsfelt. 

Denne udvikling har imidlertid
(mindst) en bagside, som Mørch udstiller
med stor klarhed. Den moderne industri-
aliserede krig føres ikke mand mod mand
– krop mod krop – men på distancen, også
moralsk. Heltegerninger, lidelser, mod,
frygt, ære eller bedrifter er ligegyldige.
Soldater er »ophørt med at være personer.

Det, der tæller, er deres antal som levende
eller døde«.

De nye betingelser indebærer også en
helt ny livsform, den sekulariserede, løs-
revet fra tidligere tiders forklaringsfor-
mer, troen på ånder, Gud eller andre over-
naturlige fænomener. Verden er blevet af-

fortryllet. Der er
ikke plads til idea-
ler – i hvert fald ik-
ke hos Mørch. Han
deler i udtalt grad
Bismarcks kynis-
me og mangel på
sentimentalitet. 

Forskellen er, at
Mørch ikke er poli-
tiker, men forstår
sig selv som intel-
lektuel, det vil sige
en informeret iagt-
tager, der blot be-
tjener sig af sin for-

stand og sin pen. Et af denne bogs glim-
rende afsnit er en gennemgang af,
hvordan begrebet intellektuel – på mo-
derne dansk ’smagsdommer’ – blev til i
Frankrig omkring forrige århundrede-
skifte. Mørch ynder at tale om virkelighe-
den, »som den er« – selv om han udmær-
ket ved, at virkeligheden hverken er klar
eller distinkt.

For Mørch lever lige så lidt som alle an-
dre i et ideologisk eller politisk vakuum.
Han synspunkt er såmænd nærmest støj-

ende klart: Han er modernist om en hals.
Han mener ikke, at der findes noget alter-
nativ til vestlig modernitet.

Dermed gør Mørch sin egen epoke – det
moderne – og sit eget sted – Europa – til
centrum, udgangspunkt og målestok for
sin iagttagelse af fortiden. Hvad der i høj
grad klæder denne bog målt i forhold til
forgængeren er, at Mørch langt tydeligere
gør opmærksom på, at den moderne ver-
den har nogle alvorlige medfødte skavan-
ker, der blandt andet indebærer vanvitti-
ge ofringer af menneskeliv. Denne man-
gel på entydighed giver perspektiv.

BOGEN HAR TO egenskaber, der begge
fremkalder omtanke: Den er både irrite-
rende og generøs. Det irriterer, at læseren
uformidlet bliver ført frem og tilbage
mellem temaer, århundreder og lande,
uden at forfatteren har ulejliget sig med
at udstikke en ruteplan. 

Denne selvbevidste nonchalance truer
hele tiden med at slå over i udisciplineret
snakkesalighed. Fokus vakler nogle ste-
der, og der er – især set fra et videnskabshi-
storisk synspunkt – masser at være uenig
i. Men alt dette tilgiver man den dygtige
fortæller Søren Mørch, fordi han gav-
mildt leverer den ene skærpede pointe ef-
ter den anden hentet ud af et helt livs be-
gavet beskæftigelse med fortiden. Billed-
redaktionen er fortrinlig.
JES FABRICIUS MØLLER
boger@pol.dk

Søren Mørch er tilbage
med et velfortalt udvalg
af portrætter, tildragelser
og ting fra de seneste 300
års europæisk historie. 

Mørch leverer
gavmildt den
ene skærpede
pointe efter den
anden hentet
ud af et helt livs
begavet 
beskæftigelse
med fortiden

NYE TIDER. »Tidens store spørgsmål afgøres ikke ved taler og flertalsbeslutninger,
men med jern og blod«, sagde den preussiske ministerpræsident Otto von Bismarck i
1862. Ifølge Søren Mørch er Bismarck en af de personer, der skabte grundlaget for
den moderne verden. Udsnit af tegning fra Rigsdagen (1887): Ewald Thiel/akg-images


