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INTRODUKTION   

Tidligere her i efteråret 2019 gav jeg mig selv den opgave at genopføre  
MANIFESTO FOR MAINTENANCE ART fra 1969 af den amerikanske kunstner 
Mierle Laderman Ukeles.  

Jeg havde indtil da aldrig lavet en live performance. Ja faktisk havde jeg aldrig 
set mig selv, som en person, der overhovedet var i stand til at stille mig selv 
frem på den måde. Stå ved og stå fast. Blive synlig.  
Min rejse henimod denne tilsynekomst har været uendelig lang og smertefuld. 

Forud var gået nogle år med driften af et kunstprojekt, der handlede om det 
skjulte arbejde, de skjulte økonomier og det prekære liv.  

Det var endnu før den morgen i maj 2016, hvor mit liv med et slag forandredes. 
Hvor jeg i tiden, der kom, blev fordrevet fra mig selv.  
Fordrevet af et system jeg selv fodrede.  
De frø jeg gennem årene havde sået eksploderede ikke i nye muligheder.  
I stedet imploderede de under vægten af omsorg. 



§ 1 - OM SAMFUNDETS INDGROEDE DIKOTOMIER 

“Give me that which I want, and you shall have this which you want, is the 
meaning of every such offer; and it is in this manner that we obtain from one 
another the far greater part of those good offices which we stand in need of. It is 
not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we ex-
pect our dinner, but from their regard to their own interest.” 
― Adam Smith, The Wealth of Nations, 1776    

Da Adam Smith tilbage i 1776, i Nationernes Velstand, formulerede, at:  
“all our actions stem from self-interest and the world turns because of financial 
gain” fulgte The Economic Man med, som diskursiv figur.  

The Economic Man har domineret vores tænkning lige siden og hans indfly-
delse har bredt sig fra markedet til, hvordan vi handler, arbejder og dater. Langt 
størstedelen af al økonomisk aktivitet er i dag fokuseret omkring egeninteresse 
og ekskluderer enhver anden motivation. The Economic Man tilsidesætter al 
ubetalt arbejde og arbejde forbundet med husholdningen, som samfund-
søkonomisk uinteressant.  

Det paradoksale i denne fortælling er, at mens Adam Smith sad på sit værelse, 
hjemme i sin mors hus, og beskrev, hvorledes verden kører rundt fordi alle han-
dler ud fra egne interesser, sørgede hans mor for, at der var mad på bordet hver 
aften. Ikke på grund af egeninteresse, men ud fra kærlighed til sin søn. 
De modsætningsforhold, der ligger i denne fortælling peger på nogle indgroede 
samfundsøkonomiske modsætningsforhold mellem betalt arbejde og ubetalt ar-
bejde; mellem værdi og værdiløst; mellem arbejdere og kapital;   
Og mellem finanselite og folk - i al almindelighed. 

Det peger på, at det kapitalistiske system er uretfærdigt  
og bør erstattes af et andet. 

https://www.goodreads.com/work/quotes/1373762


En stadig stigende fornemmelse af at eksistere på randen blev min motivation til 
at søge efter en kunstnerisk model, der diskuterer prækariatet og nye 
økonomiske narrativer;  der producere lønnede stillinger til alle dem, der arbe-
jder på projektet, og samtidig fungere som kunstprojekt.  
Jeg ønskede at undersøge om en sådan model var mulig?  

Jeg søgte efter kritik af kapitalismens vindere  
og større forståelse for dens tabere.  

Jeg søgte efter svar på,  
hvordan jeg som kunstner kunne opretholder mine aktiviteter?  
Hvilke økonomiske forhold kunne jeg benytte mig af?  
Hvordan kunne jeg samle ressourcer og hacke økonomiske systemer? 
Og deraf opstod projektet Exchange Library. 
Projektet blev installeret i udstillingsstedet rum46’ lokaler,  
i det forreste rum ud mod gaden. Det var i foråret 2015.  

Exchange Library var en butik og en café. Den var i en konstant process af æn-
dringer. 
Forskellige modeller for handel og bytter, blev diskuteret og afprøvet.  
Exchange Library var baseret på ideen om medlemskab. Medlemskab kostede 
50 kroner per måned. Sidenhen ændrede jeg det til kun 35 kroner per måned.  
For dette beløb kunne medlemmerne frit låne udstyr til hjemmeproduktion - en 
æblepresser, en smørkværn, en stor krukke til fermentering, en melkværn, 
saftkoger og meget andet.  Redskaber, der iscenesætter værdien i at producere 
sin egen mad; værdien i at undgå masseproducerede fødevarer som er fyldt 
med tilsætningsstoffer, der gør os syge.  
Redskaber, som skaber rammerne for en bæredygtig økonomi og som peger di-
rekte ind i både økonomiske, sundhedsmæssige og miljømæssige diskussioner.  

Som medlem kunne man desuden deltage i den kollektive skole:  
School for Home Production - Passing on knowledge; Preserving Memories, 
som vi havde etableret.  
En  aften om måneder åbnede vi skolen og bød på aftensmad.  
Medlemmerne kunne frit deltage i alle de skoleaftener de havde tid og lyst til.  



I løbet af sådan en aften lærte vi os selv og hinanden at producere traditionelle 
fødevarer ud fra tidligere generationers opskrifter.  
Vi lærte at konservere og fermentere fødevarer,  
som tidligere var en primær kilde til selvforsyning i de nordiske lande.  
Vi genoptog disse gamle dyder for derigennem 
 at diskutere værdien i det skjulte arbejde og de skjulte økonomier.  

Butikken var åben 3 dage om ugen. Folk kunne også handle i butikken uden at 
være medlemmer, som i enhver anden butik.  
Som ikke-medlem kunne man bytte sig til de produkter vi havde på hylderne. 
Handel foregik via 1:1 Direkte Bytte eller Time Banking.  

Prisen og værdien af produktet blev fastsat ud fra en samtale om, hvilke 
ressourcer og skjulte økonomier der var gået ind i produktionen af produktet.  
Og hvilken værdi producenten tillagde sit arbejde med produktionen.  
Lige fra dyrkelsen af jordbærerne og hvor meget omsorg, der var lagt ind i disse 
bær. Hvor meget tid var der brugt og hvad var værdien af den tid? 

Da jeg startede projektet havde jeg en vision om, at pengene fra medlemskab 
skulle generere indtjening. Ikke blot til mig, men til alle de medlemmer, der 
havde lyst til at arbejde i butikken. Medlemmerne kunne selv booke det antal 
timer de ønskede at arbejde i butikken. Alle skulle varetage alle opgaver og 
lønnen var den samme per time uanset uddannelse eller anciennitet.  
Vi ejede og drev butikken i fællesskab.  
Ingen var over og ingen var under nogen anden.  
Alt arbejde havde lige stor værdi.  
Idealet var at medlemskontingentet kunne generere nok penge til, at vi hver 
især kunne etablere et økonomisk fundament for vores hverdagsliv.  



SCENE  1 - FRA HVERDAGSLIVET 

Det er mandag morgen d 9 maj 2016. Jeg havde haft gang i Exchange Library i 
lidt mere end et år. Det gik godt. Det gik fremad og jeg var optimist.  
Jeg var desuden lige blevet optaget på en drøm af et studie i Bruxelles, hvor jeg 
i det kommende år, skulle arbejde med noget, jeg længe havde haft et bræn-
dende ønske om: At forene mine mere diskursive, dialogorienterede kunstpro-
jektet med en performativ praksis.  
Jeg havde et brændende ønske om at bevæge mig derhen som kunstner, 
men jeg havde aldrig haft modet eller lejligheden til at afprøve det. Før nu. 

Fredagen før var jeg lige kommet hjem efter den første uge i Bruxelles.  
Jeg var høj af bevidstheden om, hvad jeg skulle bruge en stor del af min tid på 
det kommende år.  

Mandag morgen holder vi oppe foran skolen og min søn vil ikke gå ud af bilen. 
Jeg forsøger at tale med ham. “Du skal jo i skole”, siger jeg.  
Han kaster sig ned i bunden af bilen. Skriger.  
Hvad fanden sker der, tænker jeg.  
Jeg løber forvirret rundt for at finde en lærer at tale med.  
Ender med at køre hjem med ham igen og han falder til ro.  
Dagen efter gentager det sig. Og dagen efter igen. Og igen, og igen, og igen.  
Og sådan bliver vi ved - I to år. To år. Dag ud og dag ind.  

Det breder sig til andre områder. Jeg må ikke gå fra ham. Han klynger sig des-
perat til mig bare jeg skal ud med skraldespanden.  
Han er 11 år. Jeg skal sove hos ham om natten.  
Vi sidder i stuen og han vugger grædende frem og tilbage det meste af natten. 
Jeg går til grunde med ham. Jeg må aflyse alt. Identitetskriserne står i kø. 



§ 2 - OM  STRUKTUR 

Nutidens samfund er inficeret af strukturer, der fastholder.  
Et strukturelt system, der skaber en systematisk apati.   
Vi bør alle indgå i strukturen og sørge for at vedligeholde det system,  
der holder os på plads.  
Det går ikke at stikke ud eller at stikke af.  

Nogle vil hævde at kunsten netop er rummet,  
hvor vi kan stikke ud eller stikke helt af.  
Jeg vil derimod hævde, at kunsten er inficeret af samme strukturelle mekanisme 
for vedligeholdelse, som vores arbejdspladser, vores supermarkeder, og vores 
institutioner. 
Det splitter os ad.  
Nutidens samfund er ikke interesseret i at skabe forståelse og dialog på tværs af 
forskelle men i at udpege og udskamme dem, der ikke kan være med.  

Jeg efterlyser interesse for at kæmpe for fællesskabet,  
for alle minoriteter og udsatte grupper. 
Der tales om inklusion, repræsentation og rettigheder til alverdens ting.  
Men der tales ikke om basale rettigheder for den udsatte, den psykisk handi-
cappede, den psykisk syge, den prekære, til at få et arbejde man kan holde ud 
til en løn, man kan leve af. Til at få en lejlighed man kan betale. 

Identitetspolitikken diskuterer racistiske stereotyper,  
mens arbejdsformidlingerne og a-kasserne privatiseres;  
børnene får stress og angst under den nye skolereform;  
diagnoserne rasler ud af skabene;  
skattelettelser vedtages;  
priserne på boligmarkedet stikker af;  
og livsvilkårene for arbejderne og de svageste forringes yderligere.  

De rettigheder der handler om økonomisk lighed, er gået i glemmebogen. 
Og det er ikke bare dumt.  
Det er hykleri.  
Og det er ikke til at holde ud.  



SCENE 2 - FRA HVERDAGSLIVET 
      

Jeg befinder mig på Børnepsykiatrisk Hospital Afdeling N2. Min søn ligger skri-
gende på gulvet. Et hjerteskærende råb om hjælp. Snot og tårer vælter ud af 
både ham og mig. Han har begge arme slynget hårdt og fast omkring min mave. 
Han klemmer så hårdt, at jeg næsten ikke kan trække vejret. Jeg forsøger at 
komme op at stå, men han lægger vægten i sin lille spinkle krop og vi vælter 
begge rundt på det grå linoleumsgulv. Personalet forsøger at hive min søn væk 
fra mig og sende mig hjem. Jeg skriger også. Indvendigt. Ingen kan høre mine 
skrig. Skrig af afmagt.  

§ 3 - OM DE SKJULTE ØKONOMIER 

“Women’s unpaid labor in the home has been the pillar upon which the ex-
ploitation of the waged workers, “wage slavery”, has been built,  
and the secret of its productivity.” 
― Silvia Federici, Caliban and the witch, 2004 

Omsorgsarbejde, dette arbejde af kærlighed har ingen samfundsøkonomisk 
værdi.  

“All our actions stem from self-interest and the world turns because of financial 
gain” skriver Adam Smith; et udsagn, der bekræftes igen og igen.  
Et udsagn, der degraderer enhver, der tilsidesætter sine drømme for andre men-
neskers skyld. Lader sig selv forsvinde og blive usynlig.   

At yde omsorg har at gøre med overlevelse over tid. Du kan skabe noget på et 
sekund. Men uanset om det er en person, et system eller en struktur, skal du 
drage omsorg for dét, for at holde det i gang. Vi bør derfor lære af DEM, og 
værdsætte DEM, der leverer denne service, og se den samfundsøkonomiske 
værdi heri. Gøre dem til de værdigste.  



SCENE 3 - FRA HVERDAGSLIVET 

Jeg sidder alene i min stue. Dage som denne er helt ubærlige. Vaskemaskinen 
kører i baggrunden og blander sig med lyder fra opvaskemaskinen. Tre et halvt 
år er der gået siden den mandag morgen i maj, hvor alting forandredes.  
Tre et halvt år med smerte og skrig. Nætter uden søvn.  
Langsomt forsvandt jeg, men det var kun mig, der bemærkede det.  

Telefonen ringer. Personalet har sagt, at jeg ikke skal tage telefonen. De skal nok 
“tage sig af det”, som de siger. Men hvordan skal jeg kunne lade være.  
Jeg har klaret de 39 første opkald. Den 40-tyvende gang tager jeg telefonen.  
Han skriger ind i mit øre: “Det gør så ondt. Jeg kan ikke holde det ud mere. Det 
gør så ondt. Jeg vil ikke leve mere, mor”. 
Jeg falder ned i et dybt dybt hul. Ved ikke om jeg kan komme op igen.  
Væggene er mørke og stejle. 

Midt i afmagten, vreden og frustrationen kredser mine tanker om, hvorvidt jeg 
skal opgive hvervet som kunstner for at hellige mig omsorgen for min søn.  

Skal jeg nedlægge min virksomhed, der jo alligevel ikke giver nok indtjening, 
som kræver flere menneskelige og økonomiske ressourcer, end jeg har? 

Det kunstprojekt jeg troede skulle sikre min økonomi, såvel som mit kunstner-
iske virke, blev i stedet begyndelsen til enden.  
Hvordan kunne jeg bevare troen på det kunstneriske eksperiment,  
som en mulig vej for opretholdelse af livet. Som værdifuldt.  

Den værdi jeg følte, der lå i livet som kunstner, i at producere kunst,  
kunne ikke finansiere den omsorg, der skulle til,for at få min søn tilbage til livet. 



§ 4 - OM TILSYNEKOMSTEN AF DET PREKÆRE SUBJEKT 

"At blive prækariatiseret er at blive udsat for pres og oplevelser, der fører til en 
usikker tilværelse, hvor du lever i nuet uden en sikker identitet, eller følelse af 
udvikling opnået gennem arbejds- eller livsvalg.” 
― Guy Standing, The Precariat: The New Dangerous class, 2011 
 
Som tiden gik måtte jeg sande, at Exchange Library ikke fik nok medlemmer. 
Utopien om lønnet arbejde forenet med driften af et kunstnerisk projekt  
forblev en utopi.  

For en tid drev jeg butikken via mit eget ubetalte arbejde,  
men jeg vidste godt, at det var uholdbart i længden.  

Erfaringerne med driften af Exchange Library blandede sig med min stadig sti-
gende frustration over livet som kunstner og den manglende økonomi til 
opretholdelse af livet. 

Jeg begyndte at bide mærke i, hvordan kunstnerens økonomiske virkelighed al-
tid synes at være elefanten i rummet: alle mærker dens tilstedeværelse, men 
kun få synes at være opmærksomme på, hvordan den konstitueres og hvem der 
har fordel heraf.  
 
Men kunstnerens ringe lønforhold og ubetalte arbejde er ingen gåde.  
Vi har langt hen af vejen stiltiende accepteret det.  
Vi siger ikke fra og vi går ikke i samlet flok.  
 
Dette manifest er ikke et progressivt bud for at mobiliserende venstrefløjen til 
oprør, som kan modsvare den højredrejning, vi oplever i Europa i dag.  

Det er en opfordring til, at vi kommer ud af vores handlingslammelse; 
kommer i kontakt med de visioner, vreden og magtkritikken,  
der har skabt vores samfund.  

Det er en opfordring til at give omsorg en strategisk omfavnelse? 



SCENE 4 - FRA HVERDAGSLIVET  

Dagene bliver opslugt af omsorgsarbejde og to lønnede rengøringsjob. 
Min krop er udmattet og mit ansigt er blevet gammelt. Jeg har set mig selv 
forsvinde. Jeg kan ikke genkende mig selv. Mit hjerte er forslået.  
Omsorgen for mit barn er så svimlende at jeg hver dag går til grunde i det. 

EFTERSKRIFT 

“I am an artist. I am a woman. I am a wife. I am a mother (random order). 
I do a hell of a lot of washing, cleaning, cooking, renewing, supporting, pre-
serving etc.  
Also, (up to now separately) I ‘do’ Art.  
Now, I will simply do these maintenance everyday things, and flush them up to 
consciousness, exhibit them, as Art.” 
― Mierle Laderman Ukeles. Manifesto for Maintenance Art, 1969 


