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The hypothesis of my dissertation is that the body remembers, and that we, through senses and 

movement, can retrace and retract some of those memories. My dissertation is based on work 

that I have conducted – and continue to conduct – in collaboration with Norwegian dance artist 

Karen Eide Bøen through the art project I remember….  

In my dissertation I examine the method of Memory Exchange that we are developing through the 

following questions: How can an exchange of memories be used as a performative method of 

triggering memories in both the giver and receiver of the memory? Does the method hold a 

potential to “relocate” memories through re-archiving – meaning, does our reenactment of 

memories have potential to affect our personal narratives? I also investigate what this exchange 

offers in terms of a performative meeting relating to the term relational art1, as well as asking 

what kind of body we are assuming through our strategies: How can I define the body as an 

archive of our memories? 

Through my research I have appropriated the term archive-body2 from dance artist Ea Sola. It 

relates to the body of the individual; the body containing all memories, practices and experiences 

from past and present. In my use, it is also the link between the body and the world: it is the 

relational archive that affects and is affected by its surroundings – physically as well as mentally. 

The other term I use extensively is the body-archive, which is our inner archive. The archive-body 

engages with the world through the content of the body-archive. These terms are predominant in 

my investigations of our work and help conceptualise the relationship between body, world and 

archive. I have found that through our method we preserve the ephemeral – the memories – 

through the ephemeral – the body – by sharing the memories and re-archiving them in several 

body-archives.   

My discoveries so far conclude that our preliminary method for Memory Exchange works. This 

dissertation accounts for numerous trigger strategies tested through performance and it offers a 

general terminology for memory exchange work. We have managed to trigger memories through 

movement, smell, re-telling and performing, to mention a few, and we found that the Memory 

Exchange was a strong base from which to facilitate meetings between strangers.  

 

                                                           
1
 Bourriaud (2002) p.14  

2
 Ea Sola i Eisner (2013) p.131ff 
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When you’re in the middle of a story, it’s not a story at all. Only afterwards 

it becomes anything like a story.3 

Som Margaret Atwood udtrykker i citatet ovenfor, bliver en oplevelse først til en 

fortælling efter oplevelsen er slut. Citatet rammer ind i to hovedårer i dette speciale: 

barndomserindringer, der netop er karakteriseret ved at fungere som afgørende fortællinger for 

hvem vi er, og det, at specialet omhandler processen for et kunstprojekt, der endnu ikke er blevet 

til en fortælling. Et projekt, som jeg igennem specialet arbejder med at forstå og videreudvikle; et 

projekt, hvor specialet er med til at skabe fortællingen. Jeg undersøger igennem specialet 

forholdet imellem arkivet, kunsten og det akademiske, samt den dobbelte bevægelse af sløring 

såvel som afsløring af grænserne imellem disse. Performanceteoretiker Heike Roms udtrykker det 

i sin artikel Archiving Legacies: Who Cares for Performance Remains? på følgende måde: «These 

practices [of archival care] blur the boundaries between archival and scholarly (and artistic) work 

as distinct activities and reconsiders them as mutual sites of collaboration.»4 Specialet peger på 

dette “samarbejde” mellem kunst, arkiv og det akademiske, som hun omtaler, og undersøger 

grænserne imellem dem. I mine forberedelser til specialeskrivning fandt jeg, at kunstprojektet I 

remember… som jeg søsatte i efteråret 2014 med den norske dansekunstner Karen Eide Bøen5, 

kunne fungere som praksisdel. I remember… er en udforskning af metoder for udveksling af 

barndomserindringer. Vi undersøger, hvordan vi kan fremkalde barndomserindringer igennem 

kroppen og via sansepåvirkninger, og vi spørger, hvordan vi ved at dele og iscenesætte 

erindringer, kan fremkalde erindringer i andre. En del af projektet består yderligere i opbygningen 

af et Mindearkiv6 indeholdende de erindringer, som vi indsamler igennem arbejdet.  

                                                           
3
 Margaret Atwood: Alias Grace i Polley (2012) 

4
 Roms (2013) p.38. Oprindelig parentes 

5
 Igennem specialet omtaler jeg Eide Bøen som min samarbejdspartner. Dette gør jeg, når jeg omtaler projektet og 

vores samarbejde, mens jeg bruger den personlige form, Karen, i min analyse af iscenesættelser, da disse udspilledes i 
et intimt rum. På samme måde dækker ”vi”/”os” i opgaven over hende og jeg, mens ”jeg” relaterer til mine egne 
observationer 
6
 Ordforklaring på s.13 
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Alt det vi husker, er ikke nødvendigvis vores egne minder: vi bygger vores erindringer op med lag 

af genfortællinger, historier vi har fået fortalt, andres minder, samt elementer fra vores fantasi7. 

Vores genfortællinger er oftest farvede af selvgodhed, bortforklaringer, senere refleksioner og 

bagklogskab, som vi bruger til at forklare os selv og vores relation til vores omverden med. Som 

neuropsykolog Jonathan K. Foster skriver i sin bog Memory – A Very Short Introduction: «the 

memory that we assemble may contain some actual elements of the past[…], but – taken as a 

whole – it is an imperfect re-construction of the past located in the present.»8 Hvad er det dermed 

vi søger, når vi vælger at arbejde med erindringer? Hvori ligger værdien, hvis materialet vi arbejder 

med, er ”utroværdigt”? En kommentar vi fik af en deltager fra I remember…, som reaktion på 

opdagelsen af minder hun havde ”glemt”, opsummerer en del af vores fascination. Deltageren 

udbrød glædesstrålende efter genoplevelse af duften i sin mormors butik, erindringen af at lege på 

loftet og i kælderen, samt fornemmelsen af at stå på gaden og vinke op mod hendes lejlighed på 

første sal: «I’m a treasure!»9. Det, vi søger, er måske netop denne nøgle til et skatkammer af 

dufte, kropslige fornemmelser, en genkendelse af sig selv – hvem man var og er – samt en 

genkendelse af, og forståelse for, hinanden i ligheder og forskelle. Samtidig knytter tematikken an 

til den mulige forbindelse mellem fortid, nutid og fremtid i relation til vores identitet, hvilket igen 

relaterer til Atwoods citat: vi måler og påvirker nutiden og fremtiden i lyset af fortidens 

fortællinger. 

I remember… blev planlagt til at afvikles i tre faser: 

1. Materialegenerering til vores Mindearkiv, som kunne udføres fra vores respektive baser, 

London og Bergen. Udveksling af erindringer med post og online i undersøgelsen af 

potentialet for at fremkalde erindringer ved at dele erindringer 

2. Udvidelse af arkivet fra kun at indeholde vores Kropsarkiver10 til også at inkludere andres, 

blandt andet via en workshop med fokus på, hvordan sansepåvirkning og små 

iscenesættelser af erindringer kan bruges til fremkalde erindringer i andre (hvilket 

krævede, at vi fysisk skulle være i samme rum) 

                                                           
7
 Foster (2009) p.72ff 

8
 Ibid. p.14 

9
 Deltager RAPP d.19.03.15 

10
 Ordforklaring følger på side 13-14 
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3. Udvikling af en performance/performativ situation11 med udgangspunkt i vores 

indsamlede materiale, samt vores viden om emnet (som igen kræver, at vi fysisk er i 

samme rum for at kunne udforske og afprøve materiale) 

Specialet vil hovedsalig fokusere på Fase 2 og jeg kommer til at bruge I remember… – og i 

særdeleshed eksperimentet, som vi udførte under Laboratoriets Research in Artistic Practice 

Programme 2015 (RAPP)12 – som case for specialet. Vores mål med I remember… var at nærme os 

erindringer fra en kropslig vinkel og undersøge, hvordan kroppen husker i bevægelse og gennem 

(primært) taktile stimuli. Desuden var vi interesserede i, hvordan udveksling af erindringer, både 

imellem os to som kunstnere og imellem fremmede, overordnet kunne fungere som en 

kunstnerisk metode. Projektet har været en udforskning af barndomsminder som tematik, samt af 

strategier for at vække erindringer med udgangspunkt i sanser, krop, genfortælling og 

iscenesættelse.  

Specialet undersøger den metodeudviklende proces, som vi har påbegyndt med 

kunstprojektet I remember… Arbejdshypotesen for projektet var, at vi ved at dele og iscenesætte 

minder kunne vække minder i andre. Jeg spørger derfor, hvordan en udveksling af minder kan 

bruges som et performativt greb i den forstand, at det aktiverer minder på begge sider af 

udvekslingen – i giver og modtager13? Jeg bruger specialet som et værktøj i undersøgelsen af 

metodens potentiale: fungerer den til at vække minder, og har den – med genkaldelsen, 

genopførelsen og re-arkiveringen14 – potentiale for at forrykke eksisterende erindringer? I relation 

til metoden undersøger jeg hvad mindeudvekslingen tilbyder som performativt møde, samt 

hvilken krop, eller kropssyn, vi forudsætter med denne strategi. Kan kroppen defineres som et 

arkiv for vores erindringer, og i så fald, hvordan overfører vi erindringer fra krop til krop?  

                                                           
11

 Vi har penduleret imellem ideen om at skabe en regulær performance, hvor vi optræder for et publikum, og ideen 
om at skabe workshoplignende performative møder mellem os og deltagende publikummer. Status på nuværende 
tidspunkt er, at vi gør begge dele, men at førstnævnte bliver en interaktiv performance. 
12

 Laboratoriet er et uafhængigt center for «practical artistic research» i Århus støttet af Statens Kunstfond, Århus 
Kommune og Åben Scene Godsbanen. Se URL på litteraturlisten. 
13

 Jeg uddyber min brug af begrebet modtager på s.11 
14

 Exe Christoffersen (2010). Jeg har adopteret begrebet re-arkivering fra Exe Christoffersen. Begrebet, og bevægelsen 
det indbefatter, uddybes i kapitlet Arkivet. 
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Desuden forsøger jeg igennem specialet, at udvikle en terminologi for vores specifikke form for 

mindeudvikling.  

Specialet fungerer både som en selvstændig enhed og som en del af helheden af projektet I 

remember…. I relation til projektet er det et værktøj, der hjælper mig til at undersøge vores 

arbejde og vores resultater, samt det fremtidige potentiale, mens det som selvstændigt hele er et 

akademisk arkivdokument. Et dokument over den kunstneriske proces, der performer ind i 

projektet og tilbyder spørgsmål og indsigter i et feedbackloop mellem den udøvende kunstner, 

den analyserende akademiker og den omsorgsfulde arkivar. Igennem specialet dokumenterer jeg 

således min praksis, såvel som tanker og opdagelser fra processen. Herigennem undersøger jeg 

samtidig positionen som performende akademiker/forskerkunstner. Min rolle er dermed trefoldig: 

jeg udfører projektet som kunstner, analyserer det inde- og udefra som akademiker, og arkiverer 

vores fund i min kapacitet som den ene af Mindearkivets to arkivarer. Specialet medvirker ad den 

vej til at underbygge og udvide det Mindearkiv, som vi med I remember… har startet opbygningen 

af.  

Målet er at få adgang til erindringer fra det personlige arkiv – og dermed fragmenter af personlige 

narrativer – ikke som historikere, men som kunstnere i en eksperimentel praksis. Men opgaverne 

og spørgsmålene vi stiller, påvirker svarene og reaktionerne vi får, samtidig med at det i sidste 

ende bliver os, der strukturerer og udvælger materialet, som bevares og senere kan genfindes i 

arkivet. På den måde er en del af vores rolle i I remember… at være kuratorer for arkivmaterialet, 

som overlades i vores varetægt af deltagere på forskellige niveauer/i forskellige faser af projektet. 

Uanset hvor meget vi forsøger at arbejde med åbenhed, vil der dog være en selektion og 

påvirkning af materialet fra vores side, hvilket umuliggør neutralitet. 

I I remember… undersøger og afprøver vi, hvordan det er muligt at fremkalde 

barndomserindringer gennem kroppen, samt hvordan vi kan bruge sanserne som et redskab til at 

vække minder i hinanden og andre. Vi spørger ikke om sanserne kan bruges, men hvordan vi kan 

bruge sansestimuli som strategi, her med specielt fokus på duft og taktile stimuli. Samtidig 

undersøger vi igennem iscenesættelser, hvordan vi kan skabe en erindringsgenerende resonans i 
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modtageren; hvordan kan vi åbne og vække Kropsarkivet? Rent metodisk greb vi arbejdet an ved 

at afprøve alt imellem os, før vi afprøvede det med andre. Vi satte øvelser sammen af fragmenter 

af øvelser, vi kendte i forvejen, og arbejdede med at vække sanserne og kreativiteten som en del 

af ”opvarmningen”. For at tune ind stillede vi direkte spørgsmål til barndommen, fx ʻHvad er dine 

tidligste erindringer?ʼ eller ʻHvad husker du fra dit barndomshjem?ʼ, og arbejdede med 

automatskrivning ud fra disse erindringer. Videre brugte vi øvelser, hvor vi aktiverede sanserne, og 

hukommelsen igennem sanserne, fx ved at dufte eller smage. Vi førte og manipulerede hinandens 

kroppe, og delte erindringer igennem fx fotografier, genfortællinger, digte, tegninger og 

genopførelser. Efter workshopdagene i Fase 2 var overståede, analyserede vi tre af øvelserne, som 

vi havde arbejdet med: 2-2-1, Orange og Positions15. Vi analyserede dem med det formål at 

identificere, hvad vi havde opnået med dem og fremadrettet ønskede at undersøge. Vi nedbrød 

dem i enkeltdele, så vi kunne identificere fællesnævnere og diskutere deres anvendelse. Via disse 

tre ”eksemplariske” øvelser identificerede vi forskellige typer af mindeudløsere, måder at dele på 

samt kvaliteter, som vi ønskede at arbejde videre med og mod. Herefter fortsatte vi arbejdet med 

fokus på denne viden, og afsluttede første del af Fase 2 – workshoppen under RAPP – med vores 

umiddelbare delkonklusioner efter at have testet metode med andre. 

Jeg har valgt at gå til specialeskrivningen i etaper, som har fulgt projektets udvikling. Jeg har 

afstået fra at gå ind i en større diskussion af de forskellige praksisser, der eksisterer for kunstnerisk 

forskning, som fx practice-based, practice-led eller art-based research. I stedet for at diskutere 

forskelle og ligheder i forskellige tilgange, fokuserer jeg på, hvad min samarbejdspartner og jeg har 

gjort i fællesskab, samt hvad jeg gør i den forskende del. Specialet og projektet har fungeret som 

to sideløbende processer, der har influeret hinanden med ideer – om arkivet, om artikler der har 

inspireret vores begrebsapparat, om forholdet mellem krop og arkiv – samt klargjort, hvad vi 

arbejder med og sætter i spil gennem øvelser og iscenesættelser. Afsmitningen imellem tekst og 

projekt kom i særdeleshed efter udførelsen af Fase 2, hvor det gav et klarere syn på, hvad det 

                                                           
15

 Da arbejdssproget før og under RAPP hovedsaligt var engelsk, fik vores øvelser engelske navne, som jeg har valgt at 
bevare, da det er sådan vi fortsat refererer til dem. Disse tre øvelser gennemgås i kapitlet Kunstprojektet I 
remember… 
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arbejde vi havde udført, havde af implikationer og positioneringer af både Arkiv-, iscenesætter- og 

modtagerkrop16.  

Jeg er gået til forskningen i egen praksis af to veje: Min samarbejdspartner og jeg har afprøvet 

hypoteser i praksis i fællesskab, hvorefter jeg har analyseret på det, og jeg har brugt andres teori 

til at nærme mig en forståelse af relationen mellem krop, arkiv og erindring. Teorien klargjorde 

begreber, samtidig med at min egen praksis udviklede teorier omkring mindeudveksling som 

metode og informerede opbygningen af et eget begrebsapparat. Selvom vores tematik om 

erindringer og metodik med at huske via sansepåvirkninger ikke er nye ideer, har vores specifikke 

udførelse krævet sine egne begreber. Under arbejdet udviklede vi derfor en egen terminologi, som 

det har været nødvendigt at overføre til specialet for både at rumme og beskrive den praktiske 

viden og erfaring, som vi har opnået med vores undersøgelser.  

Mit akademiske arbejde er blevet understøttet af vores facilitator under RAPP, kreativ producer 

Myriam Mazzoni. Hendes systematiske måde at gå til min samarbejdspartner og jeg, samt vores 

materiale på, har været en hjælp i forhold til at formulere fælles begreber, samt udkrystallisere 

vores strategier og metode. Samtidig har den ordrige, akademiske retorik som både hun og jeg 

bidrog med, været et frugtbart konfliktpunkt mellem teori og praksis. På den ene side berigende: 

vi har skabt en terminologi omkring det at fremkalde og udveksle minder i vores specifikke 

kontekst, og fået sat ord på vores kropslige arbejde og fælles oplevelser, hvilket har været med til 

at fokusere arbejdet. På den anden side har det til tider været forvirrende og forstyrrende, og 

resulteret i langvarige diskussioner om definitioner af ord eller arbejdets karakter, i forsøget på at 

skabe overblik over et vildtvoksende projekt, hvilket har taget tid fra at afprøve strategier og ideer 

i praksis. I sidste ende har disse diskussioner klargjort uenigheder, sat ord på indforståetheder, 

samt afsløret os, når vi troede, vi vidste, hvad vi gjorde eller troede, at vi var enige. Arbejdet 

skabte på et non-verbalt niveau en umiddelbar forståelse og forbindelse imellem min 

samarbejdspartner og jeg, en forbindelse som den akademiske insisteren på definitioner 

udfordrede på passende vis og dermed udbyggede til også at indebære en større fælles verbal 

selvsikkerhed. 

                                                           
16

 Ordforklaring følger på side 12-14 
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Opgaven er bygget op af syv kapitler: i Kunstprojektet I remember… redegør jeg for 

projektet og tankerne bag, samt udspecificerer indholdet i de tre faser. Desuden gennemgås 

centrale momenter i projektet, som udvekslingen 2-2-1, der fungerede som udgangspunkt for Fase 

1, samt øvelsen Positions, der blev en nøgleøvelse under Fase 2. Her specificeres også vores 

hovedspørgsmål for arbejdet under RAPP, samt hvad vi afprøvede og identificerede i form af 

mindeudløsere, måder at dele på, elementer i mindeudvekslingen, kvaliteter at arbejde videre 

med, samt hvad vi planlagde for arbejdet fremadrettet. 

I Hukommelsen – erindring og minder præciserer og diskuterer jeg forskellen mellem 

hukommelse, erindring og minder. Her diskuteres også rekonstruerede erindringers ustabilitet via 

projektet Mothers and Daughters Memories [sic.] , et tidligere eksperiment i Laboratoriets regi17, 

samt hvordan vi i vores arbejde forholder os til denne ustabilitet og spørgsmålet om ”sandhed”. 

Kapitlet trækker hovedsalig på Jonathan K. Fosters Memory – A very Short Introduction. 

I kapitlet Arkivet berører jeg kort den udvikling arkivet – både som teoretisk begreb og som fysisk 

størrelse – har undergået i historisk sammenhæng. Jeg benytter performanceteoretiker Diana 

Taylors begreber the archive og the repertoire til at skelne mellem forskellige arkivtyper og 

præciserer min brug af begreberne Kropsarkiv og Arkivkrop. Jeg beskriver kort forbindelsen 

mellem Kropsarkivet og autobiografi, hvorefter jeg går videre til at diskutere arkivets tre tider: 

fortid, nutid og fremtid, samt remediering og re-arkivering i arkivarisk sammenhæng. Her 

præsenteres også Taylors Acts of Transfer. Kapitlets hovedværker er Diana Taylors The Archive and 

the Repertoire, performanceteoretiker Deirdre Heddons Autobiography and Performance, samt 

artikler fra særudgaven Peripeti: Arkiv/Arkivering af teaterforsker Erik Exe Christoffersen, forsker i 

konservering og kuratering af immateriel kunst Peter van der Meijden, samt museumsformidler 

Cecilie Lærke Asaa.  

I kapitlet Kroppen definerer jeg analysens krop som fænomenologisk: den oplevende, huskende 

Arkivkrop, hvorfra vi fremkalder erindringer. En krop, der igennem huden og de øvrige sanser 

optager og indtager verden, og en krop for hvilken det at udtrykke oplevelser og erfaringer, 

                                                           
17

 Laboratoriets hjemmeside: Mothers and Daughters Memories, se URL på litteraturlisten  
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udfordres af sprogets mangler. Den dansende krop, der genkalder sig trin fra fortiden, og hvis 

fysiske realitet vi i I remember… forsøger at undslippe for at dykke ned i arkivet, blandt andet ved 

at arbejde uden synssansen.  Her præsenteres den uløselige forbindelse mellem det taktile og det 

visuelle rum, samt erindringer, der migrerer fra én krop til en anden. Dette kapitel er skrevet med 

udgangspunkt i filosof Maurice Merleau-Pontys og queer- og kønsteoretiker Gayle Salamons 

fænomenologiske forståelse. Den huskende og sansende krop som helhed – Arkivkroppen – 

beskrives med hjælp fra teaterteoretiker Rivka S. Eisners artikel Living Archives as Interventions in 

Ea Sola’s Forgotten Fields og dansesociolog Helen Thomas’ bog: The Body, Dance and Cultural 

Theory.  

I Analysen: Performative møder analyserer jeg vores metodes potentiale for at vække erindringer 

gennem udvekslinger og iscenesættelser, gennem sanserne og kroppen. Jeg fremanalyserer 

bevægelsen fra inspiration over fortolkning til manipulation i udvekslingen 2-2-1, og identificerer 

mindeudløsere og mindestrategier, såvel som kropspositioneringer med udgangspunkt i 

iscenesættelser. Jeg fokuserer på graden af acts of transfer, remediering og re-arkivering i Venter 

på far: tre iscenesættelser fra forsøget på erindringsudmattelse. Desuden analyseres og diskuteres 

relationen, og agensen, mellem Arkivkrop, iscenesætterkrop og modtagerkrop i iscenesættelserne. 

I kapitlet Perspektivering: Mindeudveksling som metode reflekterer jeg over forholdet mellem 

speciale og projekt, samt diskuterer relationen mellem Rimini Protokoll, Cantabile 2, Fix & Foxy og 

I remember…. Desuden evaluerer jeg workshoppen under RAPP; jeg reflekterer over de 

deltagende kroppe, oplevelserne vi gav dem, hvad vi fik ud af det, samt hvad vi ønsker at ændre 

fremadrette.  

I kapitlet Konklusion konkluderer jeg på hvordan vores udvekslingsmetode virker, og at det 

repræsentative udsnit vi har arbejdet med indtil nu alle har husket. Desuden nævner jeg 

fremtidige perspektiver for projektet. 

Arbejdet med og omkring dette speciale, samt med projektet I remember…, har 

foregået på tre sprog: hovedsalig dansk, når jeg i processen har genkaldt mig minder, norsk 

mellem min samarbejdspartner og jeg, og engelsk som arbejdssprog i forløbet op til, samt under 
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Fase 2. Eftersom jeg bor i London og engelsk fungerer som mit hverdagssprog, og i høj grad er det 

generelle arbejdssprog jeg benytter mig af, overvejede jeg at skrive specialet på engelsk, men med 

tanke på temaet om erindring, og i særdeleshed barndomserindringer, besluttede jeg mig for at 

holde mig til mit modersmål. Modersmålet er forstået som «det sprog, et menneske tilegner sig i 

den tidlige barndom som det første i sit liv. […]For de allerfleste vil modersmålet bevare en 

særstilling som det eneste sprog, hvori de kan finde nuancerede udtryk for deres tanker og 

følelser.»18 Denne tekst er derfor på dansk som et tematisk valg, der kvalificerer en relation 

mellem min barndom, mine tanker og følelser, og denne akademiske tekst.  

I løbet af projektet har min samarbejdspartner og jeg, i fællesskab med vores facilitator Myriam 

Mazzoni, udviklet en fælles terminologi for arbejdet, en terminologi, som jeg gennem specialet har 

videreudvilket og ”cementeret”. Visse begreber vil være gennemgående og ikke nødvendigvis 

brugt i deres vanlige betydning, hvorfor jeg har lavet en forklarende ordliste. Hvor der er engelske 

ord i parentes, repræsenterer de de oprindelige udtryk, vi brugte under arbejdet. 

Appropriation: at overtage noget fra en anden (en erindring, et udtryk) og fremføre det som dit 

Arkivkrop19: den sansende, oplevende krop, der består af tidligere sansninger og arkiverede 

erindringer. Den repræsenterer arkivet i bevægelse og fungerer i et konstant feedbackloop 

mellem de lagrede erfaringer og den ydre verden* 

Forflytning (transportation): at flyttes enten fysisk eller mentalt fra et sted til et andet, fx tilbage til 

barndommen 

Forskydning: er, når noget der er lagret som en ”konstant”, fx en erindring, ses på en ny måde og 

forståelsen eller oplevelsen forrykkes fra udgangspunktet 

Genopføre: at sætte noget op igen, at genopleve og gennemspille noget, fx en iscenesættelse af 

fortiden eller en erindring 

                                                           
18

 Den Store Danske. Se URL på litteraturliste 
19

 Jeg har approprieret og oversat udtrykket fra dansekunstner Ea Solas archive-body. Eisner (2013) p.131 
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Iscenesættelse: en kort performance eller tilrettelagt oplevelse for én modtager, designet med 

udgangspunkt i, eller inspireret fra, en erindring, eller fra en iscenesættelse af en erindring 

Iscenesættelseskrop: performeren der udfører iscenesættelsen 

Kropsarkiv: er det indre arkiv, hvor du arkiverer dine erindringer. Det er at forstå som et fysisk-

mentalt arkiv lokaliseret i kroppen. Kropsarkivet er arkivet, som Arkivkroppen interagerer med i 

sin omgang med verden* 

Manipulation: at tage et materiale (fx en erindring) og omforme det 

Mindearkiv: er det fysiske arkiv, hvor alle de minder som indsamles under I remember… 

opbevares. Arkivet eksisterer delvist fysisk håndgribeligt og delvist online 

Mindeudløsere (triggers): er de forskellige strategier, som benyttes for at vække minder (fx 

fotografier, sansestimuli, spørgsmål og iscenesættelser) 

Mindeudveksling: at udveksle minder, dvs. at give og modtage et minde, fx i form af et fotografi 

Modtager: en modtager er aktiv, at modtage er at anerkende, at man er blevet givet noget** 

Overførsel (transfer): er når noget bliver flyttet, overført, fra én person til en anden 

Reaktion: er en iscenesættelse, men en iscenesættelse med udgangspunkt i en andens minde, 

altså en reaktion på noget og med visse forudsætninger; ikke fuldstændig fri handlen 

Udmatte (exhaust): at arbejde vedvarende med det samme udgangspunkt, den samme erindring, 

den samme udløser eller det samme arkiv, for at undersøge om det udtømmes 

*forholdet mellem Arkivkrop og Kropsarkiv er særdeles vigtigt for opgaven, hvorfor jeg vil bruge et 

par ekstra linjer på at forklare det. Kropsarkivet er alt det, vi som individer bærer med os, og 

Arkivkroppen er interaktionen mellem alle disse erindringer og erfaringer, og den ydre verden. 

Kropsarkivet er på den måde en konstant, men en konstant, der ændres igennem Arkivkroppen. 

Arkivkroppen påvirker og påvirkes af verden 

**Modtager er et andet vigtigt begreb: Vores mindeudveksling fokuserer på at aktivere noget i 

både giver og modtager af minder, hvorfor modtager på sin vis kan opfattes som et misvisende 



Side 17 af 111 
 

ord, da det konnoterer passivitet. Jeg har alligevel valgt at bevare det igennem specialet, fordi det 

er et klart element af udvekslingen i vores projekt, at der er en giver og en modtager af minder. 

Vores idé om modtageren er, at det er en aktiv position, én som minderne kan skabe resonans i, så 

udvekslingen bliver en reel udveksling. Gensidigheden er af allerhøjeste vigtighed: at modtage er 

samtidig at anerkende, at man er blevet givet noget. Derfor vælger jeg at bevare udtrykket her, så 

det er muligt at tale om mindemodtagere igennem opgaven. 
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Visuel repræsentation af de tre faser i I remember… 

   Fase 1 

 

 

 

   

         Fase 2 

     Fase 2 

 

 

 

 

 

 

      Fase 3 

 

  

Location: Bergen-London. 

Gammeldags post og online  

Tidspunkt: Januar-marts 2015 

Deltagere: Karen & jeg 

Indhold: 2-2-1 udveksling af 

fotografier, spørgsmål og 

reaktioner 

 Location: Laboratoriets RAPP 2015, 

Godsbanen, Århus 

Tidspunkt: Marts 2015 

Deltagere: Karen & jeg, facilitator 

Myriam Mazzoni, workshopdeltagere + 

frivillige 

Indhold: 2-2-1, Positions, Orange + 

andre øvelser. Udvekslinger, 

iscenesættelser, sansestimuli 

Location: Bergen/London/Oslo + online 

Tidspunkt: April 2015-? 

Deltagere: Karen & jeg + 

deltagere/publikum 

Indhold: 2-2-1 onlineudveksling med 

atten deltagere. Fortsat udvikling af 

”mødekunst”/workshops samt 

interaktiv performance. Udvekslinger, 

iscenesættelser, sansestimuli 
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I remember… fokuserer overordnet på at skabe en metode for mindeudveksling ved 

at bruge sansestimuli, at arbejde gennem kroppen, samt at arbejde med små iscenesættelser. Da 

vi påbegyndte projektet, valgte vi at fokusere på barndommen, som en måde at skabe en 

afgrænsning for vores undersøgelser af erindringer, samt skabe et tydeligt fokus for hvilken 

sektion af ”arkivet”, vi arbejdede med. Det er selve udvekslingen og overførslen af erindringer, 

som vi er interesserede i, mere end det er de enkelte erindringer. Vi forsøgte at arbejde i dybden 

ved at gå via kroppen og sanserne fremfor intellektet, hvorved vi håbede at kunne nå erindringer 

af en anden kvalitet end de, vi ofte anvender til at ”forklare” og præsentere os selv med: Hvor vi er 

vokset op, hvordan relationen til vores forældre er, hvorfor vi valgte den karriere vi gjorde, etc. 

Kunsthistoriker Amelia Jones skriver i sin artikel Unpredictable Temporalities: The Body and 

Performance in (Art) History «the stakes […] are high, because the histories that get told, and the 

ways in which they get told, determine what we remember and how we construct and view 

ourselves today.»20 Hun henviser her til hvilken kunst, der udstilles og får ”taletid”, og hvordan det 

valg påvirker samfundet, og derigennem er et politisk valg. Et politisk valg om, hvad der fortælles 

og genfortælles, samt hvordan det fortælles. Dette gælder ikke bare indenfor kunstverdenen, og 

et underliggende tema for I remember… er en bevidstgørelse af, hvad vi fortæller om os selv, hvad 

vi ønsker at dele i forskellige kontekster og hvad vi tolker, at disse historier fortæller om os. Er det 

muligt at forrykke de små historier eller huske dem på en anderledes måde ved at erindre i 

konteksten af I remember…?21 

Fase 1 udførte min samarbejdspartner og jeg delvist online og delvist via 

gammeldags post. Her afprøvede vi 2-2-1: et udvekslingsformat for at udveksle minder i en 

performativ form.  

2-2-1 har fungeret som udgangspunkt for hele projektet. Navnet beskriver 

bevægelsen i udvekslingen og visuelt sat op, fungerer det som følger:  

                                                           
20

 Jones (2013) p.54 
21 Dette er udelukkende et undersøgende spørgsmål, da I remember… er et kunstprojekt uden en intentionel 

terapeutisk vinkel. 
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2 stimuli (1 fotografi og 1 spørgsmål) → 2 reaktioner → 1 samlet reaktion 

I praksis fungerer det som en udveksling mellem to parter: begge vælger et barndomsfotografi at 

give, og et spørgsmål at stille til sin partner22. Man skaber derefter to reaktioner til materialet, 

man har modtaget: én til fotografiet og én til spørgsmålet. Reaktionerne sender man tilbage til 

partneren, som derefter bruger dem som udgangspunkt for at skabe én sidste samlet reaktion. 

Vores hypotese var at ved at modtage et ”originalt” minde fra en andens barndom – i form af et 

fotografi – ville vi huske vores egen: minder om steder, lugte, fornemmelser og oplevelser ville 

blive fremkaldt gennem det fotografiske minde fra en andens barndomsalbum. Samtidig zoomede 

det konkrete spørgsmål ind på den afgrænsede tidsperiode. 

Vi sendte i Fase 1 fotografiet og spørgsmålet med gammeldags post – en handling, der samtidig 

pegede tilbage mod den analoge tidsalder, vi voksede op i – og spændingen over at modtage 

noget med posten, samt den håndgribelige fornemmelse af at have et fotografi i hånden, lagde 

noget ekstra til oplevelsen af at modtage et minde. Vi havde to uger til at skabe vores to 

reaktioner, formatet var selvvalgt (tekst, billede, video, etc.) og vi delte reaktionerne via dropbox. 

Udvekslingen foregik altså delvist med post og delvist online. Der var flere ting i spil i denne 

udveksling, men udgangspunktet var at undersøge barndomsfotografiers potentiale for at 

fremkalde erindringer, eller associationer til erindringer, når fotografiet ikke kom fra ens eget 

personlige arkiv. Samtidig undersøgte vi, hvordan vi kunne arbejde med at manipulere erindringer 

til performativt iscenesættelsesmateriale med en klar afsender og modtager, hvor fokus fortsat 

var at skabe resonans i mindemodtagerens Kropsarkiv. Vi udførte to runder af 2-2-1 i Fase 1. Her 

drejede iscenesættelsesdelen sig om valget af format og fx rækkefølgen af billeder, lyden, hvad er 

det første modtageren ser, når hun åbner et dokument, etc. 

2-2-1 var en undersøgelse af principper for udveksling, samt strategier for at vække minder, såvel 

som en strategi for opbygning og udvidelse af vores Mindearkiv. 

 

                                                           
22

 Fx ʻHvad var dit forhold til naturen som barn?ʼ, ʻHvad drømte du om?ʼ 
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Figur 1 Første minde med spørgsmål fra Karen til Lise 
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Til Fase 2 havde vi søgt om, og var blevet udvalgt til, at eksperimentere under RAPP. 

Vi tilrettelagde vores otte dage i studio som en vekslen mellem videreudvikling af 

udvekslingsformater, samt afprøvning af øvelser, strategier og ideer på og med andre, og imellem 

os. Med RAPP ønskede vi at afprøve både iscenesættelses- og fysiske strategier for at vække 

minder. En del af eksperimentet inkluderede en todages workshop med en lille gruppe deltagere. 

Her arbejdede vi med sansestimuli, og afprøvede 2-2-1 udvekslingen samt andre øvelser med 

gruppen. At sanselige stimuli kan bruges til at vække minder, er en strategi vi har adopteret fra 

andre teaterpraksisser, som fx teaterpraktiker Pam Schweitzers Reminiscence Theatre23: 

erindringsteater, der bearbejder erindringer og minder til teaterforestillinger, og blandt andet 

bruger visuelle stimuli, som originale avisklip, samt musik fra den historiske periode de 

iscenesætter fra24.  

Det er Fase 2 og de eksperimenter, vi udførte under RAPP, der fungerer som udgangspunktet for 

specialets analyse.  

Designet for RAPP var otte dage i studio, to af dem med workshopdeltagere og de 

resterende seks med min samarbejdspartner og jeg, plus vores facilitator. Facilitatore var til stede i 

vores studio under det meste af forløbet og ledte undervejs i processen tre interviews i 

samarbejde med en dokumentarist, der filmede en del af vores arbejde. Vores sidste dag i studio 

endte som en ekstra improviseret dag med deltagere: Vi fik fire deltagere til at afprøve en ny 

variation af nøgleøvelsen Positions, som vi havde videreudviklet under opholdet. RAPP afsluttede 

med en konference på teatret Svalegangen, hvor vi fremlagde forløbet: idéen bag, tanker 

undervejs, et par af vores øvelser, samt vores opdagelser og tanker for projektets fremtid.  

Vores hovedspørgsmål for vores undersøgelser under RAPP havde vi formuleret som følger25:  

                                                           
23

 Schweitzer (2007) p.9 
24

 Ibid. p.28 
25 Min oversættelse fra vores engelske udgangspunkt: 1) How can we through sharing and performing memories 

trigger memories in others? 2) How can we create an archive of memories, and how can the exchange of memories 
create an artistic method/(in)form our artistic practice?  
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1) Hvordan kan vi – ved at dele og iscenesætte minder – vække minder i andre?  

2) Hvordan kan vi skabe et Mindearkiv, og hvordan kan udvekslingen af minder fungere som 

kunstnerisk metode/informere vores kunstneriske praksis? 

Vi arbejdede under RAPP med to parallelle spor: mindeproduktion og 

mindeudveksling (med mindebearbejdning som et delelement). Vi medbragte øvelser, som vi 

havde designet med de to formål at fremkalde minder eller bearbejde allerede genfundne minder. 

Med RAPP ønskede vi at afprøve både iscenesættelses- og fysiske strategier for at opnå dette. Min 

samarbejdspartner og jeg startede Fase 2 med en gentagelse af udvekslingen 2-2-1 med nye 

fotografier og spørgsmål. Den væsentligste forskel var iscenesættelsesdimensionen, fordi vi nu var 

i samme fysiske rum og reaktionerne pludselig kunne inkludere live fremførelse, hvilket både 

kaldte på, og tillod, en ny type respons, der involverede både Arkiv-, iscenesætter- og 

modtagerkrop. Arkivkroppen, som det fremkaldte minde tilhørte, skiftede mellem at fungere som 

iscenesætter og modtager, hvormed positioneringen af, samt iscenesættelsens betydning for de 

involverede kroppe, forskød sig fra gang til gang. For workshopdeltagerne, for hvem det var første 

udveksling, var iscenesættelserne tilbageholdende og benyttede generelt ikke muligheden for at 

optræde live eller aktivere modtagernes kroppe, men havde hovedsalig form af tekst, tegning eller 

video. I to af reaktionerne aktiverede deltagerne dog deres egne iscenesætterkroppe og 

dokumenterede det på video, mens alle workshopdeltagere blev aktiveret i en tredje. Her blev vi 

taget med på en gåtur, der simulerede den ene deltagers barndomsrideture, men hun undervejs 

blev udspurgt omkring hendes forhold til at ride, og til heste og dyr generelt.  

Ordlyden på vores workshopinvitation lød:  

Det du kan bidrage med er dine minder. Vi vil hovedsageligt fokusere på 

barndomsminder, og som deltager i workshoppen vil du komme til at arbejde med dit 

eget "materiale" såvel som andres, samt mere abstrakt materiale/ideer. Vi er 

interesserede i at undersøge hverdagsminder, og deres potentiale for at vække 

genklang og fremkalde minder hos andre. Via vores undersøgelser sigter vi mod at 
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kunne skabe et performativt mindearkiv. Vi er hos Laboratoriet i Aarhus fra d.12.-

20.marts som en del af Research in Artistic Practice Programme (RAPP 2015). 

Workshoppen indgår som en del af vores "eksperiment", så materiale fra workshoppen 

vil muligvis indgå som en del af vores fremlæggelse på den afsluttende konference 

d.20 marts på Svalegangen. At deltage kræver ingen tidligere scenisk erfaring, men vi 

forventer at alle er åbne og villige til at dele (historier, bevægelsessekvenser, 

meninger, etc.) med gruppen.26 

Vores invitation italesatte, at vi i I remember… arbejder med en bestemt type minder, hvorved vi 

satte en diskurs for projektet. Erindringer eksisterer generelt i en nostalgisk romantiseret diskurs, 

som vi forsøgte at undgå ved at fokusere på det hverdagslige, samtidig med at vi var bevidste om, 

at vi ikke var på udkig efter traumer eller nødvendigvis vanskelige erindringer. I remember… er et 

kunstprojekt og ikke et terapiprojekt; hovedsalig på grund af vores interesse i det hverdagslige og 

dets potentiale for universel resonans, men samtidig var vi også bevidste om den etiske 

overvejelse i at skabe trygge rammer for vores deltagere. Et etisk valg, der inkluderede 

bevidstheden om vores manglende kapacitet til at behandle traumatiske erindringer. Projektet 

tilbyder en mulighed for at erindre og dele i et anderledes fællesskab; en mulighed for at se 

erindringer i et nyt lys og forholde sig til dem både igennem egne og andres manipulationer og 

iscenesættelser, men ikke i forståelsen at behandle dem som i terapeutiske sammenhænge. 

I det følgende redegør jeg for øvelsen Positions for at eksemplificere en af vores strategier til at 

huske gennem kroppen. Med udgangspunkt i Positions og udvekslingen 2-2-1 vil jeg pege på 

delkonklusioner i relation til mindeudløsere, måder vi arbejdede med at udveksle på, elementer i 

mindeudvekslingen, samt kvaliteter i udvekslingerne, som vi fandt afgørende.  

Som eksempel på hvordan vi analyserede vores øvelser under RAPP, bruger jeg 

øvelsen Positions. Vi benyttede post-it’s som en måde at skabe overblik og skrev øvelsernes 

nøgleord på dem, så vi kunne eksperimentere med at placere ordene i forskellige konstellationer. 

Som billedet på næste side illustrerer, beskriver ordene på højre side øvelsens indhold: Exchange 

                                                           
26

 Beskrivelse af workshoppen som delt på Facebook og Laboratoriets hjemmeside marts 2015. Se URL på 
litteraturliste 
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between people, body memory, short term memory, reconstruction – bodily and spatial, retracing, 

map/drawing og retelling, mens venstre side beskriver de fysiske elementer, samt hvad der 

determinerer udførelsen af øvelsen: Body memory, childhood memories, instructions, physical 

positions; bodily sensation, placement, leading/guiding, manipulation (både kropsligt og i relation 

til erindringerne, som approprieredes i anden del af øvelsen), time constraint og recording. Ud fra 

denne måde at analysere øvelserne på udkrystalliserede vi strategier, forskellige måde at dele på, 

vigtige kvaliteter i udvekslingsdelen, samt hvad der virkede som mindeudløsere. 

Positions var en parøvelse med én der førte (”føreren”) og én der blev ført med lukkede øjne 

(”partneren”): Føreren ledte partneren gennem rummet, stoppede op og placerede partneren i en 

positur; manipulerede arme, ben og torso ind i en – gerne simpel – position. Her tændte føreren 

en diktafon og fra sin positur delte partneren en hvilken som helst erindring (eller erindringer), der 

måtte dukke op. Føreren stoppede diktafonen og førte partneren videre, når føreren vurderede 

partneren var ”færdig”. Føreren ledte herefter partneren til et nyt sted i rummet og placerede 

partneren i en ny positur. Øvelsen var på tid, så hvor mange positioner, man nåede, afhang af, 

hvor længe partneren talte i hver position.  

Anden del af øvelsen gik ud på at rekonstruere: partneren forsøgte ud fra sin rumlige erindring at 

tegne ruten og/eller gå den igennem rummet med åbne øjne og genindtage positionerne, 

hvorefter føreren skulle genfortælle partnerens minder, som om de var førerens egne. Øvelsen 

fungerer som en tandem-udløser, hvor kroppens position udløser noget og erindringerne derefter 

fortsætter i en associationsrække, der ikke nødvendigvis er knyttet til positionen. Under RAPP 

videreudviklede vi øvelsen til ikke bare at inkludere kropspositioner som stimuli, men også at give 

dufte og objekter som udgangspunkt for at huske. 

Efter vi havde udført workshoppen og afprøvet vores ideer og metode på en gruppe 

udenforstående, brugte vi to udvalgte øvelser: Positions og Orange, samt udvekslingen 2-2-1, som 

analyseeksempler. Både Positions og 2-2-1 er beskrevet ovenfor.  
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Figur 2 Analyse af Positions 
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Orange var den mest sansebaserede øvelse, og vi brugte den hovedsalig som sansevækker og en 

indgang til at skabe kreative reaktioner med udgangspunkt i et objekt. Deltagerne undersøgte her 

en appelsin med udgangspunkt i en enkelt sans, og efter en halv times udforskning skulle de 

præsentere resultatet med tanke på hvordan informationen blev iscenesat. Hovedfokus her var 

ikke at erindre, men at vække sanseapparatet og tænke i iscenesættelsesbaner. Samtidig betyder 

sansernes forbindelse til erindringer, at der dukkede nogle op undervejs. Specielt var der knyttet 

erindringer til duften af appelsin. 

Alle mindeudløserne vi identificerede igennem vores analyse var påført ”udefra” – stimulanser, 

som vi brugte for at udløse minder i deltagerne. De inkluderede aktivering af alle fem sanser, 

positionering (fysisk manipulation) af andre Arkivkroppe, fotografier, spørgsmål, det at høre 

andres minder, tekst (talt eller skrevet, struktureret eller improviseret) og forflytning (både fysisk 

og fx via lukkede øjne). Den eneste udløser, som var et krav udefra, men ikke påført, var netop 

lukkede øjne.  

Vi observerede, at relationelle måder at dele på, kunne defineres som mellem to personer, 

mellem en person og en gruppe, mellem en person og et objekt, samt mellem en person og et 

sted. Man delte ved både at modtage og at give, og elementer, man delte via, var fx ”neutrale” 

objekter (som appelsin) og objekter knyttet til barndommen (som fotografier). Kvaliteter i 

udvekslingen, som vi analyserede frem, var fortolkning, intimitet, at opleve/skabe oplevelser, 

åbenhed og at blive ført.  

Ud fra ovenstående elementer identificerede vi: intimitet, fortolkning, reaktion, resonans, dybde, 

den delte oplevelse og leg som kvaliteter vi ønskede at opnå via øvelserne, samt som afgørende i 

vores arbejde fremadrettet. Som mindeudløsere ville vi fortsat bruge, og fremadrettet fokusere 

på, kropslige og sansebaserede udløsere, samt hinandens og andres minder. 

To elementer, vi identificerede som relevante at udforske i det videre arbejde, var appropriation – 

af hinandens ord, minder og eventuelt performative udtryk – og udmattelse – af ét minde/en kilde 

eller af os som mindeproducenter. Ideen om appropriation opstod igennem vores 2-2-1 

udveksling, hvor vi lod os inspirere af hinandens materiale, men pludselig i live-situationen 

oplevede en ny grad af tilegnelse af den andens materiale, hvilket vi som modtagere oplevede som 

skabende en særlig resonans: jeg oplevede pludselig min stemme og mit arkiv som mere 
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nærværende i Karens iscenesættelser. Oplevelsen, og effekten af dette, vil jeg vende tilbage til i 

analyseafsnittet. Udmattelse var et mere åbent spørgsmål, og vi spurgte om det ville være muligt 

at udmatte os som mindeproducenter og Kropsarkivet som kilde? Efter workshoppen var afsluttet, 

fokuserede vi derfor vores arbejde ind på at eksperimentere med appropriation og udmattelse, 

samt iscenesættelser, som skulle indeholde ovennævnte kvaliteter, vi havde analyseret os frem til.  

Da vi afsluttede RAPP havde vi desuden fundet, at følgende elementer var en vigtig del af 

mindeproduktionen for at skabe adgang til erindringerne, samt opretholde et flow i 

akkumuleringen: udløsere, forflytning og stimulans af vedvarende fokus/opmærksomhed. Samtidig 

fik vi formuleret at vigtige, eller endda afgørende, elementer for mindeudvekslingen, var at 

udvekslingen kunne kategoriseres som en samtale, hvor generøsitet og det at lytte var essentielt; 

at situationen var fleksibel og kunne tilpasses deltagerne; og gensidighed: at minderne blev tilbudt 

og ikke tvunget frem, samtidig med, at modtageren var aktiv og at der var en form for 

anerkendelse af ”overdragelsen”. Performanceteoretiker Heike Roms bruger udtrykket legacy om 

relationen mellem arkivet og kunsten (som doneret af kunstneren), og skriver «in order for a 

legacy to be constituted, the act of giving it and the act of accepting one’s responsibility for it have 

both to be performed.27» Hvor vi brugte termerne at give og at modtage, bruger hun at give, samt 

at acceptere ansvaret for en andens gave. I vores udveksling identificerede vi tre trin: at give, at 

modtage – og en del af modtagelsen var at anerkende donationen – for derefter at give tilbage. 

Nøgleordet for vores opdagelser var gensidighed og pegede dermed mod, at hvis vi vil bevare 

udvekslingen som et nøgleelement i I remember…, så arbejder vi frem mod skabelsen af en 

performativ situation med deltagere, fremfor publikum eller deltagende publikummer.  

Fase 3 havde vi, inden RAPP, forventet skulle være en performance indeholdende materiale, vi 

generede inden og under RAPP, men som arbejdet skred frem i Fase 2, ændrede vi fokus og 

ønskede, at selve udvekslingen og de møder vi kunne facilitere, skulle være et produkt i sig selv. Vi 

troede, at vi indsamlede arkivmateriale til en forestilling, men vi fandt, at vores metode var et mål 

i sig selv.  
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Figur 3 Installation fra Orange 
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Disse møder, som vi skabte, havde et eget potentiale, som vi ønskede at udforske og udvikle 

videre: vi blev fascinerede af mødet og det relationelle i den gensidige udveksling.Samtidig 

diskuterede vi, hvordan vi kunne inkorporere iscenesættelsesdelen i mødet med deltagerne, så vi 

kunne bevare gensidigheden og give dem noget igen for deres erindringer og deres udvidelse af 

vores Mindearkiv. På den måde ville både det rum, vi skabte for at dele, og hvad vi tilbyder i form 

af iscenesættelse i det rum, blive en del af oplevelsen. Vi tog termen mødekunst i brug – kunsten 

at skabe møder, og kunsten at møde andre for at dele ubetydelige, såvel som meningsfulde 

fragmenter fra Kropsarkivet. Hvis I remember… på et senere tidspunkt skal udvikles til en 

forestilling, ville spørgsmålet være, hvordan vi kunne aktivere publikum, så de oplevede at være 

en del af forestillingen, og også reelt kunne påvirke den performative situation mere end ved 

deres blotte tilstedeværelse? Hvordan ville vi kunne bevare gensidigheden og skabe samme 

erindringsresonans, som det lykkedes at gøre i udvekslingen? 

I følgende kapitel redegør jeg for, og diskuterer, forskellen mellem hukommelse, erindring og 

minder. Desuden diskuterer jeg realiteten af erindringers re-konstruktion igennem et tidligere 

eksperiment i Laboratoriets regi: Mothers and Daughters Memories[sic.].  
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Hukommelse: evnen til at huske, dvs. at gøre brug af tidligere erhvervet information. Ordet er 

afledt af gammelt dansk hu, dvs. sind, tanke.28 

 I I remember… spørger vi os selv, om vi kan se på minder på samme måde, som vi 

betragter andre arkiver – som en samling af ”filer”, der kan findes frem og manipuleres til fordel 

for en performativ præsentation? Men inden jeg forholder mig til det spørgsmål, er det relevant at 

præcisere et par begreber: Hukommelsen er som nævnt i boksen ovenfor kapaciteten; den 

operationelle evne til at huske. Hukommelsen eksisterer ikke ét sted i hjernen, men er distribueret 

over flere centre29. Neuropsykolog Jonathan K. Foster skriver «one has an enormous amount of 

information stored in one’s memory that is potentially available at any given moment, but there is 

typically only a small portion of that information available for access at any given time.»30 

Forskning har vist, at der eksisterer tre typer af hukommelse31: Sense memory er cirka ét sekunds 

hukommelse, som umiddelbart filtrerer og sender info videre til korttidshukommelsen, der kan 

indeholde op til syv elementer på én gang. Disse udskiftes hele tiden, og de vigtigste sendes videre 

til langtidshukommelsen, mens resten forkastes som unødvendig viden. Langtidshukommelsen er 

arkivet, mens at erindre er at bringe “filerne” frem, og erindringerne og minderne er det, der 

fremkaldes eller genfindes. De to sidstnævnte er, hvad der udveksles, og som fungerer som 

udgangspunkt for vores projekt.  

Erindring: hukommelse for selvoplevet, tids- og stedsbestemt situation eller begivenhed. Bruges 

også om evnen til at erindre.32 

Da jeg påbegyndte skrivningen af specialet, opdagede jeg, at begreberne ʻminderʼ og ʻerindringerʼ 

bruges mere eller mindre synonymt i dansk skrift- og talesprog. Vi havde indtil da arbejdet med 

det engelske udtryk memories, som dækker begge de danske. I onlineleksikonet Den Store Danske 

                                                           
28

 Opslag ʻhukommelse’ i Den Store Danske. Se URL på litteraturlisten. 
29

 Ibid. 
30

 Foster (2009) p.26 
31

 Ibid. p.26ff 
32

 Opslag ʻerindring’ i Den Store Danske. Se URL på litteraturlisten.  
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kan man slå ʻerindringer’ op, men ikke ʻminder’. Til gengæld nævnes minder under artiklen for 

erindringer:   

Sin patetiske vægt har erindring erobret fra det gamle, men ingenlunde forældede 

minde. […]"Minder er legetøj", siger Vagn Lundbye i Julidøde (1995). Det er de 

erindringer, vi pusler om, og som Lundbye stiller sammen med menneskeslægtens 

erindringer og magiske forestillinger, der genopleves, når bedstemor fortæller sit 

barnebarn eventyret om det trylleord, Fiddiwaw, waw, waw, der sætter ildstedet i 

lue.33 

Her tillægges minder altså en sentimental værdi; de er erindringer, som er blevet fremkaldt ofte 

og ”puslet om”. Ordet erindring kommer af det oldhøjtyske innaro (den indre) og innarōn (at få 

noget til at trænge ind i nogen, blive bekendt med noget), samt fra det middelhøjtyske 

innern/(er)innern (at bevirke, at nogen har noget inde (i sig), gøre nogen bekendt med noget)34. 

Ordets oprindelse peger på den indre samling af oplevelser, som har trængt sig ind. De oplevelser, 

der blandt andet bruges til at gøre det bekendt ”hvem du er”, og som udgør Kropsarkivet. 

Oplevelser som man kan genkalde sig – nogle når man selv ønsker det og andre med assistance fra 

stimuli eller bestemte situationer. At erindre er en handling på samme måde som at mindes er 

det, men det at mindes har en mere nostalgisk konnotation.  

Jeg tilbyder ingen tydelig afgrænsning imellem de to begreber her. Selvom det ville være en 

interessant diskussion at gå ind i på et mere teoretisk-filosofisk plan, vurderer jeg, at det ikke er af 

afgørende betydning for mit speciale eller for I remember…, hvorfor jeg nøjes med at præcisere, 

hvordan jeg bruger begreberne. Undervejs i specialeskrivningen har jeg foretrukket ʻerindringerʼ 

fremfor ʻminderʼ. Erindringer har en konnotation af noget åbent, abstrakt og fragmentarisk i 

modsætning til minder, der knytter an til specifikke afrundede ”fortællinger” og oplevelser fra 

fortiden. En erindring er noget, man ser tilbage på, man mindes det, og hvis det er en erindring, 

man fremkalder ofte nok, bliver det et minde. Et minde kan blive til en historie, en historie man 

fortæller om sig selv og sin fortid, både til sig selv og andre, og som derefter inkorporeres i ens 

personlige narrativ. ʻErindringʼ vil derfor være mit teoretiske hovedbegreb igennem specialet, 
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 Opslag ’erindring’ i Den Store Danske. Se URL på litteraturlisten. Oprindelig kursiv 
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 Ibid. 
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mens ’minder’ hovedsaligt bruges i relation til terminologien omkring I remember… eller i 

forståelsen ”mindekonstanter”: erindringer, der er blevet fremkaldt og genfortalt så meget, at de 

udgør et fundament i vores selvfortælling. Jeg vil altså fortsat benytte begge, men ikke i helt 

samme betydning.   

 Foster beskriver i sin bog Memory – a very Short Introduction hvad han kalder 

hukommelsens logiske opbygning, en model der har været brugt siden Platon: encode – store – 

retrieve35, hvilket på dansk kan oversættes med indkode – lagre – genfinde. Hukommelse er ikke 

længere et begreb, der kun bruges om mennesker, hvorfor denne terminologi samtidig konnoterer 

computere og deres egenskaber, hvilket igen kan bruges som en analogi for menneskets 

hukommelse. I relation til tidlige erindringer skriver Foster at «early memories may be difficult to 

localize because they have been retrieved (and re-encoded) many times – and therefore cannot be 

reliably linked to a specific time or place.»36 Trods mindets uperfekte status er det dog stadig 

forbundet til din fortid. Et tidligere eksperiment i Laboratoriets regi, Mothers and Daughters 

Memories [sic.], blev under RAPP 2015 Conference beskrevet af instruktør Isabelle Reynauld, der 

udviklede og faciliterede projektet sammen med skuespiller Orit Nahmias i 201337. Eksperimentet, 

der inkluderede fire kvinder og deres mødre, undersøgte deres fælles minder og spurgte, om der 

eksisterer en objektiv sandhed, når vi taler om minder?  

What makes a memory – or a story – sound true? Why is it that theatre audiences are 

fascinated by documentary theatre? Why do they want to see people on stage who are 

not actors, who are telling their own stories? […] Why does it seem more credible 

when memories are so elusive? [sic.]38 

Samtidig spørger de til en tendens i tiden: interessen i, og fascinationen af, det ægte, det 

”autentiske”. Relationen mellem denne tendens og I remember… kommer jeg ind på i min 

perspektivering. En af deres metoder var at interviewe mor og datter separat om deres minde om 

den samme situation, og efterfølgende sammenligne deres svar. Reynauld fremhævede to 
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 Foster (2009) p.6 
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 Foster (2009) p.104. Original parentes 
37

 Reynauld (2015) 
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 Laboratoriets hjemmeside: Mothers and Daughters Memories, se URL på litteraturlisten  
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eksempler, som er interessante: det ene var et delt minde om dengang, den ene af kvinderne 

første gang fortalte sin mor, at hun var lesbisk. Her fortalte Reynauld, at det eneste, de to 

versioner havde til fælles, var ordene: ʻMom, I’m gay.ʼ Alt andet – location, de andre 

tilstedeværende, reaktionen på det fortalte, etc. – var forskelligt. Den anden historie, hun 

refererede, var en dag, hvor en af kvindernes fader var blevet arresteret. Både mor og datter 

huskede tydeligt situationen, og moderen genkaldte sig synet af sin datter, der forlod huset med 

højt løftet pande, og hun så tydeligt for sig den kjole, datteren havde haft på. Eneste problem var, 

at den kjole havde datteren haft, da hun var 12, og denne situation udspillede sig, da hun var 18 

år. I begge tilfælde kom det som en stor overraskelse for begge parter, at de ikke huskede det ens, 

da det havde været formende fællesøjeblikke i deres liv. Eksperimentet peger på ustabiliteten i 

minder og erindringer, og hvordan vi «instead of reproducing the original event or story,[…] derive 

a reconstruction based on our existing presuppositions, expectations and our ‘mental set’.»39 Vi 

erindrer altså fra vores nuværende udgangspunkt, og den mellemliggende tid, siden den 

oprindelige situation, spiller ind. Historierne understregede hukommelsen som en «selective and 

interpretive process»40. 

Hvornår artikuleres noget som et minde eller en erindring? Når vi italesætter, at I 

remember… handler om barndomsminder, bliver alt der erindres i processen automatisk 

behandlet som erindringer; der skelnes ikke, selvom de billeder eller historier, der huskes, kan 

være konstruerede og/eller forbundet med andre tider end barndommen. Idet vi beder vores 

deltagere om at erindre ud fra de stimuli, vi tilbyder (kropspositioner, lugte, objekter, billeder, 

etc.), planter vi ideen og tanken om, at der er noget at huske, samt at de stimuli vi giver, ideelt er 

relateret til barndommen. Artikulationen af erindringen opstår via processen fra modtaget stimuli 

til husket fragment eller historie: at noget dukker op fra arkivets dybder via påvirkning af kroppen; 

handlingen i genkaldelsen relaterer til erindring. I vores arbejde antyder vi, at der er en forbindelse 

mellem stimuli og erindring, hvilket umiddelbart kan betyde, at vi forcerer samme forbindelse, 

men med I remember… søger vi ikke ”sandheder” eller ”originale” erindringer i den forstand, at vi 

kan garantere deres ”ægthed”. Derfor valgte vi ikke at fokusere på spørgsmålet om sandhed. 
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Kunstner Paul Clarke skriver i Performing the Archive: the Future of the Past «We’re interested in 

the fallibility of memory, creative forgettings[sic.], and the relationship between remembering and 

imagination.»41 På samme måde er det for os erindringerne og minderne, mere end deres 

troværdighed, vi er interesserede i. Vores projekt eksisterer i krydsfeltet mellem hukommelse, 

erindringer, minder og fantasi, og som kunstprojekt hverken skelner det eller opsætter 

bedømmelseskriterier. Netop det uperfekte, ustabile og uafsluttede aspekt af Arkivkroppen er 

interessante perspektiver for I remember…. Forskellen mellem det ”virkelige” og det 

”konstruerede” er ikke af afgørende betydning for os, og som ovenstående minder viser, er det 

under alle omstændigheder vanskeligt at afgøre, hvornår der er tale om en “original” i forbindelse 

med minder og erindringer. Begge har en sandhedsværdi for den enkelte Arkivkrop, og for 

projektet er det ikke afgørende, hvorvidt det der huskes er ”ægte” eller konstrueret. 

I de to følgende kapitler, Arkivet og Kroppen, vil jeg redegøre for, samt undersøge, arkivet og 

kroppen, samt forholdet Arkivkrop/Kropsarkiv, og hvordan disse relaterer til vores eksperimenter i 

Fase 2.  
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Arkiv: kommer af det lat. archivum ’opbevaringssted for officielle dokumenter’, fra gr. archeion 

’regeringsbygning’, af arche ’regering’42 

Til at hjælpe med at definere arkivet, som vi arbejder med det, starter jeg med en lille 

historisk detour: arkivet har som statslig instans undergået en historisk udvikling op gennem 1900-

tallet fra udelukkende at tælle håndskrevne dokumenter til også at inkludere blandt andet 

lydbånd, fotografier og filmisk materiale43. Grænserne for, hvad der kan eller ikke kan, inkluderes i 

arkivet bliver konstant mere flydende. Sideløbende med udvidelsen af arkivet er der i de seneste 

årtier opstået en ”arkivtrend” og flertallet af toneangivende teater- og performanceteoretikere 

har siden diskuteret arkivet, dets forhold til det blivende og det flygtige, og som kunst i sig selv: 

der arbejdes med gammelt arkivmateriale, arkiver genopføres, og arkivet optræder som 

selvstændigt kunstværk. Som kunsthistoriker Martha Buskirk skriver, er det en udvikling, hvor 

«dokumentet af værket, dokumentet i værket og dokumentet som værket»44 sameksisterer. 

Samtidig mister arkivet med sin udvidelse noget af sin ”overlevelsesevne”, da visse 

materialeformater ikke nødvendigvis vil overleve lige så længe som nedskrevne dokumenter. 

Museumsformidler Cecilie L. Asaa konkluderer 

Der er ingen sikkerhed for, at et filmisk (eller lignende) dokument kan vises i fremtiden. 

[…] Arkiverne skifter således position fra at fungere som steder, der opmagasinerer 

objekter, til steder, der opbevarer historier og kontekster relateret til objekter, også 

selvom objekterne ikke eksisterer længere.45 

Der er altså et øget fokus på konteksten for objekterne i arkivet. En kontekst, der har været 

afgørende for hvilke objekter, der er blevet udvalgt: tilvalg eller fravalg blandt genstande og 

begivenheder, der måske bedømmes værdige til bevaring og ihukommelse. Som teaterteoretiker 

Solveig Gade skriver «neither archives nor writings of history are necessarily objective or neutral 
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accounts of reality.»46 Begge farves af hvem der udvælger, eller nedskriver, og hvorfor. Filosof 

Michel Foucault omtalte arkivet snarere som en praksis end som et sted47, hvilket understreger 

arkivet som en aktivt handlende magtfaktor, eller som del af en magtpraksis. En magtpraksis, der 

samtidig åbner op for perspektivet for ændring: «arkivet [formår] på en og samme tid at bevare og 

reproducere det velkendte og at bryde med fortiden for at signalere fremkomsten af noget 

potentielt nyt.»48 Arkivet eksisterer indenfor en diskurs og dikterer en magtrelation mellem dets 

privilegerede indhold og det der ekskluderes, og som teaterforsker Erik Exe Christoffersen skriver, 

etablerer arkivets selviscenesættelse en «forestilling om, at arkivet rummer noget vigtigt, en form 

for sandhed eller autencitet.»49  

Repertoire: af fr. répertoire 'fortegnelse, katalog', af senlat. repertorium, afledn. 

af reperire 'finde'50 

 Performanceteoretiker Diana Taylor skelner mellem det blivende og det flygtige i 

arkivet med begreberne the archive og the repertoire51. Arkivet (the archive) er det blivende: 

dokumenter, bygninger, knogler, etc., mens repertoiret (the repertoire) er det flygtige: kroppens 

viden, den mundtlige historie, ritualer, dans, etc. Denne skelnen som Taylor præsenterer viser, 

sammen med det ovenstående rids af arkivet, hvor mangfoldig forståelsen og anvendelsen af 

arkivet er. Taylor forsøger ikke at sætte arkiv og repertoire op som binært par, eller opstille dem i 

en hierarkisk relation, selvom forholdet mellem dem oftest opfattes sådan. «Repertoire, 

etymologically “a treasury, an inventory,” also allows for individual agency, referring also to “the 

finder, discoverer,” and meaning “to find out”. The repertoire requires presence». Repertoiret er 

knyttet til det uperfekte menneske: trods forsøg på at gentage eller genfortælle oplevelser ”som 

de var”, vil der altid være den lille (eller store) menneskelige forskel. Repertoiret eksisterer i det 

individuelle menneske, i samfundsgrupper og i subkulturer, hvorfor det skal udforskes og 

undersøges på en anden måde, end det gængse arkiv: Man får ikke adgang gennem en dør i en 
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bygning og materialet er ikke fysiske artefakter. Adgangen fås altså gennem individet eller gruppen 

i fællesskab.  

Taylor taler ikke om modsætningen mellem arkivet og repertoiret, men relationen og 

interaktionen mellem de to, samt hvordan begge relaterer til overførslen af viden, og den magt, 

der er knyttet til den viden: «[…] the repertoire, like the archive, is mediated. The process of 

selection, memorization or internalization, and transmission takes place within […] specific 

systems of representation.»52 Hvad der bevares i arkivet og i repertoiret influeres af den 

omkringliggende verden, og hvad, der af autoriteterne officielt udvælges, samt det, der ligger som 

en uofficiel understrøm og påvirker et samfunds holdninger, etik og moral. Taylors arkiv forbliver i 

essensen det samme over tid – indholdet ændres generelt ikke, men udvides og genfortolkes: 

What changes over time is the value, relevance, or meaning of the archive, how the 

items it contains get interpreted, even embodied. […]Insofar as it constitutes materials 

that seem to endure, the archive exceeds the live. […]What makes an object archival is 

the process whereby it is selected, classified, and presented for analysis.53 

Arkivmateriale overlever på den måde det øjeblik, det produceres i og er blivende, samtidig med, 

at dets betydning potentielt ændres over tid. Det samme gør sig gældende for repertoiret: 

erindringer, viden og kulturel praksis overlever i individet og gruppen, men er i højere grad truet af 

glemsel og destruktion, da det skal videreføres mundtligt eller kropsligt, og ikke eksisterer i samme 

håndgribelige form. Repertoirets indhold præsenterer heller ikke sig selv til analyse på samme 

måde som arkivets objekter, og udvælgelsen er langt mere subtil og oftest mindre bevidst. Det er 

ikke i selve arkiveringsfasen, men gennem interaktionen med indholdet i repertoiret, at det 

klassificeres og analyseres. 

Arkivet er altså ikke bare én ting, men kan forstås og fortolkes på et utal af måder. Jeg vil 

hovedsalig forholde mig til det, jeg kalder Kropsarkivet. Forstået som det ”lille”, subjektive arkiv, 

karakteriseret ved kroppen, forbundet til erindringer og sanseoplevelser, og opbevaring for 

uhåndgribelige efterladenskaber og spor, som erindringer, konventioner, praksisser, viden og tro. 

Det abstrakt-konkrete, performative arkiv, der forbindes med en kropslig praksis: abstrakt, fordi 
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arkivmaterialet er uhåndgribeligt, og konkret, fordi det er forankret i en fysisk krop. Kropsarkivet 

står i modsætning til det institutionelle arkiv, forstået som de fysiske bygninger, det ”universelle”, 

statslige arkiv, hvor indholdet er karakteriseret ved politisk udvælgelse, tilvalg og fravalg fra 

offentlig side, hierarkisk opbygning, og opbevaring for håndgribelige efterladenskaber og spor, 

som dokumenter, videoer, objekter: det konkret-abstrakte museale arkiv. Konkret, på grund af 

stedets og materialets håndgribelige og fysiske kvaliteter, abstrakt, fordi arkivmaterialerne fortsat 

fortolkes, hvormed deres betydning ændres over tid.  

Til fælles har Kropsarkivet og det institutionelle arkiv, at de begge fungerer strukturerende og 

fordomsfulde, de opererer under en fernis af objektivitet og neutralitet, mens de begge i 

realiteten fortolker historien og det levede liv. Hvor trangen til at dokumentere og bevare, i det 

museale arkiv, er bundet til en vestlig tradition, har kroppen og det performative arkiv i højere 

grad autoritet i andre dele af verden54.  

Arkivkroppen, som er det andet arkivbegreb, jeg bruger, er, som nævnt tidligere, det relationelle 

Kropsarkiv. Hvor Kropsarkivet er og indeholder arkivmaterialet, sætter Arkivkroppen materialet i 

forbindelse med omverdenen; den interagerer med verden via sine erfaringer fra Kropsarkivet. 

Indholdet i Kropsarkivet er en del af ‘repertoiret’ i Taylors sprogbrug, men mens jeg fokuserer på 

arkivet som knyttet til det enkelte individ og den enkelte krop, udgør repertoiret det enkelte 

Kropsarkiv, såvel som kollektivet af Kropsarkiver og deres indhold: Repertoiret favner både individ 

og fællesskab. Arkivkroppen overskrider grænserne mellem arkiv og repertoire, da der både er tale 

om det blivende og det flygtige. Den udtrykker forholdet mellem arkivet og repertoiret – den er 

knogler og kød, kropsviden og bevægelse. Ligesom det institutionelle arkiv, er Arkivkroppen også 

en praksis, der «differentierer, ekskluderer, selekterer, klassificerer og præsenterer»55. Den er en 

magtfaktor, der bevarer og reproducerer fortiden i et relationelt forhold med nutiden, samtidig 

med, at den indebærer potentialet for at bryde med samme fortid. Arkivkroppen udvælger – mere 

eller mindre frivilligt – hvilket arkivmateriale, den bevarer. Den eksisterer både indenfor en 

personlig og en kollektiv diskurs; den er både individ og en del af det omgivende fællesskab.  
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Mine to begreber opererer altså på tværs af, og inde i, Taylors arkiv og repertoire. Hvor de fleste 

objekter i Taylors arkiv per definition overskrider ”the live”, kan Kropsarkivet overskride ”the live” 

og ”life”, blandt andet gennem vores arbejde, hvor arkivmateriale fra Kropsarkivet engageres og 

ændrer form. Noget bevares i mere gængs arkivformat i vores Mindearkiv, hvormed det bliver en 

del af det institutionelle arkiv: lydfiler, videooptagelser, tegninger og tekster, mens andet bevares i 

repertoiret – mit og min samarbejdspartners, samt hos vores deltagere – genfortællinger, lyden af 

en stemme, oplevelser og iscenesættelser. Kropsarkivets indhold kan altså overleve kroppen 

gennem transformation, overlevering og overførsel til andre arkiver. I modsætning til Kropsarkivet 

overlever og overskrider Arkivkroppen ikke live/life, da der implicit i begrebet ligger, at den er 

levende og netop er tovejs-broen mellem Kropsarkiv og verden. En bro, der forsvinder, når 

forbindelsen til live og life ophører; når den levende krop ikke er længere. 

Gennem I remember… arbejder vi med strategier for at åbne Kropsarkiverne og få adgang til 

repertoirets føromtalte ”skatkammer”, for derefter at vurdere potentialet for re-arkivering af det 

fundne arkivmateriale. Re-arkivering i Kropsarkivet, som erindringen oprindelig tilhørte. Vi 

eksperimenterer med, hvordan det at dele elementer fra Kropsarkivet, kan aktivere arkivmateriale 

(erindringer) i andre: i Fase 1 gennem fotografier og målrettede spørgsmål, og i Fase 2 gennem 

mundtlig deling, sansestimuli og bevægelse, hvilket jeg vil se på i kapitlet Analysen: Performative 

møder. 

Kropsarkivets indhold er uløseligt forbundet til det autobiografiske. Med I 

remember… bruger vi det autobiografiske – arkivmaterialet – som en måde at skabe forbindelse 

mellem fortid og nutid i den enkelte deltager. Effekten, vi søger, er den samme som nu afdøde 

performer Spalding Gray refererer til i relation til sit arbejde: «Here I’ve been. I have been in the 

world and I am retelling this story and the repetition gives me a sense of meaning.»56 Denne 

oplevelse af mening, samt kontakt med et tidligere selv, er en del af undersøgelsen i vores 

mindeudvekslinger. Performanceteoretiker Deirdre Heddon peger i sin bog Autobiography and 

Performance på potentialet i at iscenesætte det personlige og skriver «[it] might allow a 

connection between the performer and the spectator, encouraging the formation of a community 
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or prompting discussion, dialogue and debate.»57 Det personlige rummer et potentiale for 

genkendelse i et bredere publikum, og gennem sin autenticitetseffekt skaber det en mulighed for 

at dele uden at være en offentlig udlevering af private detaljer. Det skaber snarere en relation 

mellem iscenesætter, iagttager og iscenesætterens egne selvrefleksive iagttagelser, der igennem 

sin blottelse af det personlige arkiv, også berører det institutionelle. Heddon fortsætter: «in 

autobiographical performance the performer may not be confessing, but rather witnessing; 

confessing not the ‘self’, then, but being the watchful eye/I of the world, and seeing or proposing 

it differently.»58 Vores mål med I remember… er ikke at performe egen autobiografi, men at finde 

de autobiografiske rester frem og dele dem, for derefter at iscenesætte egne og hinandens, 

hvorigennem vi bevidner hinandens arkiver. Med iscenesættelsen af hinandens erindringer, opstår 

muligheden for et kreativt møde mellem «the story of the ’other’ and of the ’self’.»59 Begge spejler 

sig i den anden: Giveren af erindringen, eller mindet, spejler sig i sin autobiografi performet i den 

andens forskel, og modtageren, der iscenesætter, spejler sig samtidig i ligheder og forskelle.  

Filosof Maurice Merleau-Ponty påpeger en grundlæggende narcisisme i det at se: det 

er som to spejle, der reflekterer hinanden, hvormed refleksionen gentages i det uendelige, og «the 

seer and the visible reciprocate one another and we no longer know which sees and which is 

seen.»60 Antropolog Kirsten Hastrup skriver om oplevelsen af at se sit eget autobiografiske 

materiale iscenesat i Odin Teatrets forestilling Talabot: «Through the selected fiction of the not-

me, my reality became more focused.»61 Hendes forhold til sin egen fortid påvirkedes altså af 

iscenesættelsen af materialet fra hendes Kropsarkiv. Med I remember… søger vi spejlingen, ikke i 

håbet om at forandre udgangspunktet, men for at tilbyde muligheden for se fortiden i et andet lys. 

Samtidig går vi ikke ud fra et stabilt ”jeg”; vi essentialiserer ikke erindringerne eller forsøger at 

fortolke, hvad de fortæller os om den enkelte. Vi positioner os her i den poststrukturalistiske lejr 

med anti-essentialisme – som dansesociolog Helen Thomas udtrykker det: «the notion of the self 

is not one that is fixed or essential, but rather is invented and situated.»62 Thomas tager, som 

dansesociolog, udgangspunkt i kroppen og dens relationelle forhold til verden. En krop og en 
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verden som begge situerer sig selv i relation til den anden. Jeg kommer yderligere ind på denne 

relation i kapitlet Kroppen, men dette udgangspunkt er afgørende for den indflydelse eller 

oplevelse, som I remember… kan tilbyde sine deltagere gennem appropriation, genfortælling, 

genopførelse og spejling. 

Hvad deltagerne i I remember… vælger at dele fra Kropsarkiverne, er situationsbaseret og bliver 

censureret både igennem vores italesættelse af projektet, øvelserne vi bruger, og af den enkelte 

deltagers egne ønsker om, hvad han/hun vil dele. Min samarbejdspartner og jeg bliver arkivarer 

for vores Mindearkiv, og gennem vores indsamling til arkivet, bliver vi vidner og bærere af andres 

autobiografier: «bearing witness is a live process, a doing, an event that takes place in real time, in 

the presence of a listener who “comes to be a participant and co-owner of the […] event”»63. Vi 

bliver medejere af de erindringer, som deles med os og som vi derefter bevarer i Mindearkivet. 

Med arkivet og bevidnelsen af det, følger spørgsmålet om, hvad man vælger at bevidne? Det 

spørgsmål knytter sig til en diskussion, vi havde om manglen på friktion i materialet, som vi 

fremkaldte. Spørgsmålet for projektet er måske snarere, hvilket materiale vi tillader eller opfordrer 

vores deltagere til at udtrykke, og derigennem skaber rum for at bevidne. Vi står med ansvaret for 

arkivet, og vi påvirker ikke bare materialet, som gives til os, men som arkivarer filtrerer og 

udvælger vi samtidig i det indkomne materiale.  

Performanceteoretiker Rebecca Schneider diskuterer i sin artikel Performance 

Remains performance og flygtighed i relation til arkivet, og hun omtaler i den sammenhæng 

fortiden, der performes igen: «to the degree that it remains, but remains differently or in 

difference, the past performed and made explicit as performance can function as the kind of bodily 

transmission conventional archivists dread, a counter-memory – almost in the sense of an echo.»64 

Schneider refererer her til genopførelser af historiske slag, og disse genopførelsers potentiale for 

at videreføre viden, og en særlig forståelse af fortiden, via de optrædendes performende kroppe. 

Schneider peger på, hvordan en af performerne i disse genopførelser, Robert Lee Hodge, med 

hans iscenesættelse af et (levende) lig, skaber adgang til en viden, der ellers er utilgængelig i 
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”originale” historiske optegnelser. Hun taler altså om en performance af både arkiv og repertoire, 

og antyder potentialet for at skabe en erindring af en fortid i tilskueren – samt i performeren – der 

oplever historien performet gennem den levende krop. At den kropslige overførsel, fra fortid til 

nutid, overfører en form for historisk ekko, og at der netop i forskellen hviler en nøgle til forståelse 

og muligvis åbenhed for at modtage denne ”erindring”.  

Hendes pointe er interessant i relation til vores idé om mindeudveksling i 2-2-1, hvor 

vi arbejder med at omforme egne og hinandens erindringer og minder gennem iscenesættelser. Vi 

genopfører dem med en forskel og skaber en forbindelse mellem arkivets tre tider: fortid, nutid og 

fremtid. En afgørende forskel er, at kroppene som Schneider henviser til, i modsætning til vores, er 

adskilte fra historierne de performer af et historisk spænd, hvormed de kun kan have et personligt 

forhold til begivenhederne by proxy. De Arkivkroppe, som vi aktiverer, eksisterer i samme 

historiske tid, som erindringerne de engagerer sig i. Dermed har erindringerne, som genopføres, 

mulighed for at forrykke og ændre noget, fordi de forholder sig til Arkivkroppens eget materiale, 

og i modsætning til den historiske genopførelse, som kan skabe og dele en ellers utilgængelig 

historisk viden, eksisterer de indenfor de deltagende Arkivkroppes umiddelbare og tidslige 

virkelighed. 

Både arkiv og repertoire, og dermed Kropsarkiv, eksisterer simultant i tre tider. 

Indholdet er fortid, det huskes fra nutiden og det påvirker fremtiden. Det er altid forankret i en 

nutid med den nutids specifikke forståelse og fortolkning af fortiden, samt holdning til, hvordan 

man skal forholde sig til fremtiden. Arkivet indebærer løftet om en vordende fremtid65: det er altid 

under udvidelse og afsluttes ikke. Samtidig påvirker både fortid og den vordende fremtid, nutiden. 

Fortid ↔ Nutid ↔ Fremtid 

Også Kropsarkivet er en vedvarende og uafsluttet proces, der ikke er fuldstændig i vores kontrol, 

men som fortsætter gennem hele livet. I modsætning til det institutionelle arkiv har det en 

naturlig slutning for Kropsarkivet, men som nævnt tidligere kan arkivmateriale overskride 

grænserne for det ene liv. Teaterforsker Laura Luise Schultz opsummerer arkivets tre tider på 
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følgende måde, der resonerer med min Arkivkrop: «the archive[-body] is here and now, dealing 

with the past and the future in the present.»66  

Arkivet indeholder erfaringer, som vi ønsker at undersøge og potentielt konstituere, gennem vores 

iscenesættelser: «kun i sammenstillingen af det fortidige og nutidige bliver historiens erfaringer 

levende»67. Det skriver Exe Christoffersen i sit essay The Taxidriver re-arkiveret om forestillingen 

Fremtidens Historie, der spillede på Aarhus Teater i 2010. Forestillingen diskuterede eventuelle 

fremtidsscenarier og fremskrev dermed den eksisterende nutid ind i den potentielt vordende 

fremtid. «Forestillingen remedierer historien»68 som Exe Christoffersen skriver: den leger altså 

med forholdet mellem «distance og forskel mellem originalen og det remedierede»69. Ordet 

remediere bruges i teaterteoretisk sammenhæng om efterligningen og genbrugen af 

udtryksformer og fortælleteknikker fra andre medier70. Samtidig anvendes det om genskabelse af 

situationer, forestillinger, etc., der genskabes med en forskel eller i forskel, som også Schneider 

pegede på i ovenstående citat. Exe Christoffersen bruger i denne sammenhæng begrebet i 

forståelsen, at forestillingen gennem fremskrivningen af fremtidens historie og via performernes 

direkte forhold til tilskuerne, giver tilskuerne en mulighed for at reflektere over nutiden, samt 

sammenhængen mellem individets historie og det globale perspektiv. Der sker altså en 

remediering af ”historien” gennem forestillingen om det kommende, hvilket skaber et 

refleksionsrum. Det er dette refleksionsrum remedieringen skaber, som vi er interesserede i. 

Remedieringen af udvalgte minder giver mulighed for at se ens egen oplevelse i forskellen og 

dermed spejle sig i en andens forståelse, fortolkning eller viderebearbejdelse af en erindring, der 

oprindeligt var den ”originale” erindring. Som Exe Christoffersen udtrykker det: «Remediering er 

en gentagelsesstrategi, som skaber en version og en genopførelse af flere samtidige 

iagttagelsesoperationer. Det er forskellen, som bliver afgørende og interessant og ikke om 

gentagelsen ligner.»71 Her peges på en væsentlig forskel mellem remediering og genopførelser af 

historiske begivenheder: i remedieringen handler det om forskellen, mens det i ovennævnte 

genopførelse handler om at efterligne det oprindelige. Selvom genopførslen bliver med en forskel, 
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er intentionen at ligne. Intentionen med vores arbejde er ikke at ligne, men at flytte os væk fra 

den oprindelige personlige erindring; væk fra spørgsmålet om sandhed eller original. 

Omdrejningspunktet bliver udvekslingen – at give og modtage – og derefter omformningen af 

arkivmaterialet fra det personlige og til en iscenesættelse med det formål at kunne vække 

genklang i en bredere gruppe af modtagere. 

Research projektet Living Archives72 afholdt i februar 2015 seminaret Somatic 

Archiving, som jeg deltog i. Her blev det diskuteret, hvad det betyder at ”engagere sig” i arkivet og 

hvordan dette engagement kan udforme sig. Projektleder Susan Kozel præsenterede, hvad hun 

kaldte arkivets gestures73. Det startede ud som to bevægelser, men udviklede sig i løbet af 

oplægget til fire. De to første var at putte noget ind i arkivet, altså at arkivere, eller at tage noget 

ud fra arkivet, altså finde noget i arkivet. De to bevægelser, som blev tilføjet under oplægget, var 

at dele/cirkulere arkivet, samt at re-arkivere, altså putte noget tilbage i arkivet. Når det tidligere 

arkiverede re-arkiveres, har det ændret sig. Når vi taler om Kropsarkiver, er det, som re-arkiveres, 

ikke præcis det samme, som det der blev fundet frem fra arkivet. I I remember… arbejder vi med at 

få adgang til arkivet: Vi finder erindringer frem, cirkulerer dem via genfortælling og iscenesættelse, 

hvorefter de re-arkiveres. Delingen af arkivet tillader en restrukturering af arkivet, som netop 

aktiveres igennem re-arkiveringen.  

Diana Taylor bruger udtrykket acts of transfer: «Performance functions as vital acts 

of transfer, transmitting social knowledge, memory, and a sense of identity through reiterated […] 

“twice-behaved behavior”.»74 Den forflytning eller overførsel som acts of transfer dækker over, var 

i I remember… tydelig i form af den kropslige udveksling og overførsel af erindringer. Taylor bruger 

udtrykket om overførslen fra repertoiret til arkivet: «the scenario functions as the frame that 

enables the transfer from the repertoire to the archive. The here was being staged for the 

there.»75 Acts of transfer er altså overførslen fra et nu til et da; nutiden, der indfanges og bevares 

for fremtiden. Vores bevægelse er anderledes: Vi forsøger at genfinde noget, der allerede er 
                                                           
72

 Under Malmö Högskola, se URL på litteraturlisten 
73

 Kozel (2015) d.26.02.15 
74

 Taylor (2003) p.2 
75

 Taylor (2003) p.57 Her refererer hun til performancen samt optagelsen af The Year of the White Bear and Two 
Undiscovered Amerindians Visit the West (1992–1994) af Coco Fusco og Guillermo Gómez-Peña 



Side 46 af 111 
 

arkiveret i Kropsarkivet, og vi prøver at få adgang igennem repertoiret; via kroppen. Vi udgraver 

fortiden og iscenesætter den for nutiden, hvormed vi bevarer den for fremtiden både i 

Mindearkivet, det enkelte Kropsarkiv og det fælles repertoire. På den måde bliver vores 

iscenesættelser genopførelser af erindringer, men altid remedieret og aldrig direkte overført.  

 Arkivet er – bevidst og ubevidst – med til at strukturere, hvordan vi tænker og, som 

Exe Christoffersen skriver, er arkivet dermed både en iscenesættelse og en 

kommunikationshandling76, hvilket vi tager til anden potens ved både at opbygge et Mindearkiv og 

iscenesætte arkivmateriale: Vi bruger præsentationen af arkivet og legen med arkivmaterialet, 

som den kommunikation, der muliggør et møde. Målet med I remember… er at skabe sprækker, 

hvor en anden type møde er muligt; hvor arkiver mødes og man deler erindringer, men på en 

måde, hvor det universelle, og det nye møde med en gammel erindring træder i forgrunden. 

Samtidskunstteoretiker Nicolas Bourriaud er kendt for udbredelsen af termerne relationel kunst og 

relationel æstetik77. En kunstform, hvor fokus er på mødet mellem kunst og tilskuer, på 

intersubjektivitet og ”being-together”78. Bourriaud bruger udtrykket interstice som en form for 

mellemrum, hvor der opstår muligheder for mellemmenneskelig interageren: «the interstice is a 

space in human relations which fits more or less harmoniously and openly into the overall system, 

but suggests other trading possibilities than those in effect within this system.»79 Han beskriver, 

hvordan oplevelsen af en anden tidsfornemmelse eller rytme end dagligdagens, skaber 

muligheden for en udveksling, og repræsenterer et alternativ for måder at mødes og dele på, i 

relation til den eksisterende virkelighed80. En kunstform, hvor kunsten eksisterer i mødet og 

udvekslingen.  

Amelia Jones kritiserer Bourriaud for at fremskrive denne tendens som ny, og mener, at han 

dermed ignorerer «contemporary art’s increasingly assertive opening of artwork at least since the 

1950’s to space, social relations, and audience participation and to time, durationality, ”situation”, 
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as well as to ”dematerialization”, ”intermediality”, and a general reciprocity among maker, work, 

and interpreter.»81 Ikke desto mindre beskriver hans begreber nøgleord i vores undersøgelser: det 

relationelle, mellemrummet hvor rytmen skifter og muliggør et møde, og en alternativ måde at 

udveksle gennem kunst. Jones bringer dog et andet afgørende udtryk på banen: gensidighed.  

Den relationelle scenekunst og mødet som kunstform kan iagttages hos grupper som tyske Rimini 

Protokoll, der eksperimenterer med relationen mellem publikum og performere ved at lade 

”almindelige mennesker” optræde. Som fx i forestillingerne 100% [indsæt en hvilken som helst 

by]82, der med deres 100 performere på scenen repræsenterer en by ud fra statistikker, eller når 

de helt ophæver skellet mellem scene og sal, og lader forestillingskonceptet Hausbesuch Europa83 

foregå i folks stuer uden scener eller replikker, men med playmakers og publikum som deltagere. 

Fra den danske scene kan jeg fremhæve Cantabile 2 og deres Human Specific Performing Art, der 

faciliterer møder mellem individer, hvor ambitionen er at «lade både performere og tilskuere være 

modtagelige for hinanden for at skabe åbenhed og sårbarhed i ligeværdig udveksling»84, eller Tue 

Bierings og Jeppe Kristensens alias Fix & Foxy, der bruger mødet og det ”autencitetsssøgende” 

som diskurs, og derfor spiller Et Dukkehjem «i et virkeligt hjem med virkelige mennesker i rollerne 

som Nora og Torvald, i en perfekt og meget virkelig version»85. I vores arbejde fokuserer vi på 

mødekunst som form og den ligeværdige udveksling, som Cantabile 2 omtaler. Vi leger med 

virkelighedsudsigelsen, men ikke i et fiktionsrum – vi teatraliserer eller dramatiserer ikke 

materialet som gives til os gennem udvekslingen, som fx hos Schweitzers reminiscence theatre.  

Jeg kommer yderligere ind på relationen mellem vores projekt, det relationelle, og ovennævnte 

kunstnere, i kapitlet Perspektivering: Mindeudveksling som metode. 

Sammenfattende er arkivet en praksis snarere end et sted, og med Taylors begreber kan det 

opdeles i arkiv (det blivende) og repertoire (det flygtige). Jeg bruger begreberne Arkivkrop og 

Kropsarkiv til at beskrive det, der opererer på tværs og imellem arkivet og repertoiret. Af 

ovennævnte er Arkivkroppen den eneste der ikke overskrider live/life, da begrebet relaterer til 

den levende krops engagement med verden. Med I remember… får vi adgang til erindringer i 
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Kropsarkivet gennem Arkivkroppen, vi arbejder med overførsel mellem arkiver og bevidner 

hinanden gennem spejlingen i erindringerne. I iscenesættelserne opererer vi med arkivets tre 

tider: fortid – nutid – fremtid, og benytter os af remediering og det relationelle som strategi. 

Igennem iscenesættelserne undersøger vi desuden potentialet for re-arkivering og acts of transfer. 

Vi positionerer os dermed som poststrukturalister med fokus på det refleksive selv i 

udvekslingerne: at individer kan være med til at ændre deres egen selvfortælling.   

I næste kapitel, Kroppen, præsenterer jeg kropsforståelsen som dette speciale skriver sig ind i, 

samt diskuterer udfordringen i forholdet mellem krop, tid og sprog. Desuden berører jeg 

forståelsen af den huskende krop indenfor dansens verden, samt det at arbejde med – eller uden 

– visse sanser. 
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 Det er ikke kroppen som objekt eller kroppen som helhed, der er objekt for min 

analyse, men specifikt den huskende krop: Arkivkroppen; den levende, bevægelige krop, der med 

osmotisk kvalitet udveksler med omverdenen og lagrer erindringer, blandt andet via sanseindtryk. 

Det er de sansede erindringer, som vi gennem I remember… forsøger at genfinde, genopdage og 

fremkalde via sansepåvirkninger, andres minder og genfortælling. Kroppen erindrer og ved mødet 

med bestemte stimuli kan den pludselig genkalde specifikke minder. Som to af vores 

workshopdeltagere i Fase 2, der ved duften af muskatnød begge var tilbage hos deres 

bedsteforældre: den ene kunne smage sin bedstemors småkager, mens den anden mindedes 

duften og synet, når han åbnede det næsten magiske krydderiskab i sine bedsteforældres køkken.  

Den vietnamesiske dansekunstner Ea Sola fortæller i teaterteoretiker Rivka S. Eisners Living 

Archives as Interventions in Ea Sola’s Forgotten Fields om gensynet med det Vietnam, hvor hun 

voksede op: «I had forgotten this happiness, even the smells, the sounds, … that memory. It 

seemed that these times of my childhood, when I was still living in the forest, were etched inside 

me.»86 Sola taler netop om kroppen som en hukommelseskrop, en historisk krop, en politisk krop 

og en Arkivkrop87. For Sola er Arkivkroppen samlingen af og mødestedet mellem fortid og nutid, 

det individuelle og det kollektive: «[it] is the place where pasts and practices converge, and where 

they are continually questioned, re-performed, and re-made within the ever-emerging present»88. 

Jeg har approprieret hendes udtryk, og har valgt igennem specialet at bruge de to begreber 

Arkivkrop og Kropsarkiv. Jeg finder det nyttigt, at skelne imellem de to for at kunne tale om det 

relationelle arkiv i bevægelse (Arkivkroppen) og arkivet som konstant (Kropsarkivet). Arkivkroppen 

er den, der engagerer sig, mens Kropsarkivet er det, der engageres. Sola placerer både det at 

tænke og det at føle i kroppen; hun ser det som en kropslig [embodied] proces og placerer dermed 

kroppen i front. Her peges altså på et link mellem undersøgelsen af Arkivkroppen og forbindelsen 

til en form for identitet. Som også Rebecca Schneider udtrykker om forholdet mellem arkivet og 

vores selvforståelse: «We understand ourselves relative to the remains we accumulate, the tracks 
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we house, mark, and cite, the material traces we acknowledge.»89 Kroppen er vort kort. Vi bærer 

alt med os på og i vores krop; den er ikke bare et kort over vores privatliv, men over livet i en 

bestemt familie af en bestemt hudfarve, i en specifik by, og et specifikt sted i verden, med de 

erindringer og kropslige erfaringer, det medfører. Fænomenologisk udtrykt: vi ikke bare har en 

krop, men vi er vores krop. 

the singularly most apparent fact of human life […] is that human beings have bodies 

that are both physically delimiting and enabling, and that, to a certain extent, they are 

bodies. It is, after all, through our bodies that we feel, see, smell, touch, think, speak 

and experience the world.90 

Dansesociolog Helen Thomas omtaler i ovenstående citat netop denne fænomenologiske krop. 

Kroppen som udgangspunkt for al sansning og væren i verden: oplevelser, forståelse og erkendelse 

opleves og konstrueres gennem kroppen91.  

Ud fra Maurice Merleau-Pontys fænomenologiske forståelse, som jeg i denne opgave 

tager afsæt i, er vores krop det fysiske og mentale udgangspunkt hvorfra vi oplever verden, men 

det er ikke et neutralt udgangspunkt; hvad end vi oplever, er fra vores ståsted – igen både fysisk 

og mentalt – samt farvet af vores tidligere erfaringer. Både motoriske erfaringer, som oplevelsen 

af bredden af vores krop, når vi skal gå gennem døråbninger og passere andre mennesker på 

gaden, fysiske erfaringer, som oplevelsen af, at vi brænder fingrene, hvis vi holder en brændende 

tændstik for længe, samt emotionelle erfaringer fra relationer til hovedsalig mennesker og dyr. På 

den måde lærer vi at gebærde os i verden uden at skulle måle afstande eller tænke over, hvordan 

vi cykler, kører bil, spiller klaver eller bruger tastaturet på vores computer92. Samtidig er kroppen 

og verden ikke at forstå som to separate enheder i Merleau-Pontys forståelse. Her konstituerer de 

hinanden og han skriver, at «the body is our general means of having a world.»93 Han 

argumenterer også for en relationel forbindelse mellem den indre verden og den ydre krop, samt 
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den ydre verden og den indre krop: «once a body-world relationship is recognized, there is a 

ramification of my body and a ramification of the world and a correspondence between its inside 

and my outside, between my inside and its outside.»94 Han går videre end Arkivkroppen, og 

hvordan den påvirkes af verden, og taler i stedet om den indbyrdes påvirkning mellem krop og 

verden. Kroppen er med sin mangfoldighed grænseoverskridende (også) i filosofisk forstand, og 

han skriver «what we call a visible [eksempelvis en krop] is, we said, a quality pregnant with a 

texture, the surface of a depth, a cross section upon a massive being, a grain or corpuscle borne by 

a wave of Being.»95 Kroppen er overfladen til noget dybere; teksturen af noget ubeskriveligt større. 

Queer- og kønsteoretiker Gayle Salamon diskuterer fra et fænomenologisk udgangspunkt krop og 

kropsforståelse i relationen mellem den normative og den transkønnede krop. Hendes forståelse 

af kroppen som en konstruktion, der skabes ud fra dens kontakt med omverdenen, er interessant i 

relation til den huskende krop. Salamon omtaler kroppen som et socialt fænomen: netop en 

konstruktion fremfor en given størrelse96. Det er gennem kroppens overfladekontakt med verden, 

at vores selvbillede af kroppen formes. Vi konstitueres gennem berøring, og oplever kroppens 

fysiske overflade og dens grænser i dette møde: «it is only when the surface of our body comes 

into contact with other surfaces that we are able to perceive it»97. Den sociale krop skabes via 

kontakten med verden, og igennem den sociale krop ”skabes” den fysiske, hvorigennem cirklen 

sluttes. Vi ved, at vi har en krop og ”husker” den via den taktile kontakt, vi har haft med 

omverdenen, hvorfor man kan sige, at Arkivkroppen konstitueres i sin konstitution af verden. Med 

udgangspunkt i kroppen, og kroppen som udgangspunkt for vores identitet, ligger Arkivkroppen i 

naturlig forlængelse: Kroppen erindrer fra sin omgang med omverdenen og er dermed igennem sit 

arkiv.  

Salamon fortsætter med at diskutere sammenhængen og relationen mellem krop og psyke ved at 

pege på forskellige filosoffers forsøg på at ophæve det binære forhold ved at beskrive huden, og 

dermed kroppen, som en følende enhed. Hun problematiserer synet på huden som et hylster, der 

indeholder kroppen og hvis funktion er, at beskytte den: «[the function of the skin is] to maintain, 

contain, and protect the self; to act as a screen between self and world, to lend coherence to the 
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self»98. Det er interessant at se på huden som en ydre skal, hvorigennem verden opleves og 

absorberes, men som Salamon også videre skriver: «the body can and does exceed the confines of 

its own skin […]: both body and psyche are characterized by their lability rather than their ability to 

contain.»99 Hermed pointeres, at selvom huden kan fungere som det beskyttende lag mellem 

indre krop og verden, så er det at forstå som en labil enhed og dermed en relationel og påvirkelig 

enhed. Huden fungerer altså både som vores beskyttelse mod verden og som porten vi modtager 

verden igennem.  

Som Salamon forklarer med Merleau-Pontys begreb body schema100: «The body schema’s origins 

are relational, as is its function as a mediating entity between self and world (its function is 

relational).»101 Body schema omhandler ikke bare den fysisk-reelle krop, men snarere oplevelsen 

af kroppen – en oplevelse, der er relationel og dannes i forhandling med den omgivende verden. 

Kroppen formes altså i denne forståelse i et krydspunkt mellem fortid og nutid, omverden – både 

kulturelt og fysisk – samt selvet. Således kan man pege på en kobling mellem disse faktorer, som 

skabende en samlet enhed, der er afgørende for vores identitet. Kropsarkivet skabes i relationen 

mellem disse og indeholder de oplevelser, der konstituerer identiteten, og dermed Arkivkroppens 

forhold til verden. Vi ræsonnerer ud fra mønstre, systemer og følelser lagret i vores kropslige 

erfaring, hvormed vores bevæggrunde er kropsligt funderede. Som filosof Mark L. Johnson 

udtrykker det: «we conteptualize and reason the ways we do because of the kinds of bodies we 

have, the kinds of environments we inhabit, and the symbolic systems we inherit, which are 

themselves grounded in our embodiment.»102  

 At erindre er en privat og en social praksis, der berører individet såvel som 

kollektivet. Som Taylor peger på, er det en kulturel funktion, der fortsat overlever i andre 

kulturer end den vestlige, både som samlende enhed eller som modstand, som fx grupperne 

Abuelas og H.I.J.O.S på Plaza de Mayo i Buenos Aires, der ved at insistere på at huske 
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forbrydelserne sket under det argentinske militærdiktatur, kræver handling103. Taylor 

udtrykker i følgende citat relationen mellem fortid, nutid, miljø og krop. Hun indfører 

samtidig det tidslige perspektiv: at kroppen og erindringerne binder det private og det 

sociale rum sammen, og derigennem skaber forbindelse mellem fortid og nutid, både 

individuelt og kollektivt. 

How does one come to inhabit and envision one's body as coextensive with one's 

environment and one's past, emphasizing the porous nature of skin rather than its 

boundedness? [...] Cultural memory is, among other things, a practice, an act of 

imagination and interconnection. [...] Memory is embodied and sensual, that is, 

conjured through the senses; it links the deeply private with social, even official, 

practices. Sometimes memory is difficult to evoke […] Memory, like the heart, beats 

beyond our capacity to control it, a lifeline between past and future.104 

At se huden som porøs, og kroppen som en forlængelse af det omgivende samfund, antyder et 

potentiale for at fremkalde erindringer gennem kroppen, men også for simultant at skabe nye 

erindringer gennem vores erindrings- og udvekslingspraksis. Taylor peger i ovenstående citat på 

relationen mellem memory og imagination, som et uundgåeligt krydsfelt. Mødet mellem 

erindringer og fantasi er et kreativt krydspunkt, som vi igennem udvekslingen 2-2-1 forsøgte at 

bruge til at skabe iscenesættelser, der reflekterede de involverede erindringer, men i en abstrakt 

og/eller iscenesat form.  

Taylor peger desuden på, at vi oplever og erfarer i et skæringspunkt mellem sprog, krop og tid. 

Som performanceteoretikerne Sally Banes og André Lepecki udtrykker det: «perception always 

happens laced with temporality and language: perception is fraught with the anticipation of a 

future and the memory of a past and with the linguistic materiality of the human body»105. Der 

findes en udfordrende forskel mellem sprog og krop: vi mangler sproglige færdigheder til at kunne 

udtrykke det, vi oplever med kroppen, hvilket vanskeliggør al tale om kroppen og dens viden. «The 

mere use of language already filters the broad range of stimuli into a cognitive and linguistic 

framework – a framework that subscribes the rules of semiotics and cultural socialization – a 
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world that is different from the realm of the senses in which bodily perception rules.»106 Som 

teaterteoretiker Stephen di Benedetto påpeger her, er det en forskel, der påvirker og bestemmer, 

hvad det overhovedet er muligt at tale om, samt i hvilken kontekst. Den kulturelle kontekst er med 

til at determinere, hvordan vi kan tale om kroppen og hvad den husker.  

I relation til sprogets udfordring oplevede vi, at verbaliseringen af det, vi huskede, var et vigtigt 

element for mindegenereringen. Flertallet af øvelser, som vi udforskede i Fase 2, var med lukkede 

øjne, og når vi arbejdede med udelukkende at mindes via en indre monolog, var der en tendens til 

at gå i stå, mens verbaliseringen hjalp med at opretholde et flow. Samtidig oplevede vi rent 

sprogligt en udfordring i at skulle beskrive følelser og stemninger, både i det tempo, de dukkede 

op, og med den specificitet, hvormed de fremstod for vores indre blik. Udviklingen af en 

terminologi i relation til både projekt og speciale, er netop knyttet til denne diskrepans mellem 

sprog og kropslig viden. 

 Den huskende krop er ikke ny indenfor dansens verden. Her foreligger en 

kropsforståelse, der i højere grad forventer og foreskriver den bevægende, oplevende og 

huskende krop. Forforståelsen af danserens krop er, at den lærer og husker koreografier også med 

kroppen og ikke udelukkende med intellektet 

It is almost always taken for granted that the dancers’ experiential knowledge of the 

dances, which is contained in their movement memories, is potentially recoverable 

[…]. That is, even though they can no longer do it, the knowledge of how it was done is 

contained within them and can be brought out.107 

Også indenfor danseverdenen har arkivet fået en tilbagekomst og flere koreografer arbejder med 

at genopsætte og genskabe scores, hvor udgangspunktet fortolkes og skabes ud fra 

dansenotationer og anmeldelser, samt fra det, der fortsat eksisterer i kroppene til de, der 

oprindelig dansede dem. Der arbejdes med at frembringe og fremkalde kropsviden. Koreograf og 

danser Lesley Main, der også er leder af The Doris Humphrey Foundation, har arbejdet med at 
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genskabe flere af Humphreys koreografier. Hun siger «you’re not going to get anything hard and 

fast from someone who’s eighty-five because she danced these pieces sixty years ago, but you’ll 

get what she feels about them, what’s still in her.»108 Her berører hun den mere følelsesmæssige 

resonans og det faktum, at arkivrester har det med at smuldre, forsvinde eller blive overtaget af 

andre minder. I forlængelse af denne debat, tager Helen Thomas fat i diskussionen om, hvilke 

intentioner, der udfoldes i sådanne genopførelser – er det den oprindelige koreografs, den nye 

koreografs eller intentionen til de, der noterede den oprindelige score, enten med ord eller 

krop109? Her er genskabelsen en nøgle. Selvom I remember… arbejder med levet materiale, 

fokuserer vi på remediering og dernæst på genopførelse fremfor reproduktion. Vi arbejder med 

samme hypotese som disse koreografer: at vores fortid er at finde i kroppen og via kroppen, og vi 

forsøger at genkalde den gennem bevægelse. Resonansen, som Main omtaler, er netop den type 

resonans vi søger gennem vores arbejde. En anden genklang vi vækker igennem vores 

iscenesættelser, er den fysiske. Med koreograf Susan Leigh Fosters begreb kinesthetic empathy 

strækker vores empati sig også til muskulaturen – når vi oplever andre udfolde sig fysisk, overføres 

der en fysisk respons til os: «we shall be sitting quietly in our chairs, [but] we shall nevertheless be 

dancing synthetically with all our musculature»110. Vi undersøger potentialet for at vække denne 

følelsesmæssige genklang, samt også potentielt den fysiske, når vi udveksler – eller beder vores 

deltagere om at udveksle – fotografier, genfortællinger og iscenesættelser.  

Koreograf Rachel Sweeney beskriver i sin artikel Tracking entities: Choreography as a cartographic 

process, hvordan hun har eksperimenteret med fratagelse af syn som en måde at undersøge 

forholdet mellem «sense, perception and corporeal memory»111. Hun konkluderer blandt andet, at 

hendes deltagere fandt, at «working without sight allowed for a more localized and sustained 

sensation that could still be felt after a considerable time had passed.»112 Som nævnt tidligere 

arbejdede vi også med lukkede øjne som en måde at transportere os selv og deltagerne væk fra 

det fysiske rum, som kroppen befandt sig i, for i stedet at se arkivet fra indersiden. En af vores 

deltagere udtrykte efter workshoppen: «We often connect memories with photos and with seeing, 
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but the body – that’s not something we consider to have connection to the memory»113. En anden 

udtrykte: «We carry our memories in so many parts of ourselves, so it’s a question of finding ways 

to access it»114, og det er netop det, vi søger gennem det indre opdagelses- og oplevelsesrum, som 

vi forsøger at skabe ved at arbejde uden syn. Når vi ikke kan se, ændres vores oplevelse af verden: 

vi kan føle konturerne af vores krop, men vi kan ikke længere se den. Den sensoriske bevidsthed 

øges, eller opleves mere akut, vi oplever «a heightened sense of awareness to the detail of those 

immediate material objects and textures encountered»115, samtidig med at vi mister noget af 

vores evne til at bedømme vores omgivelser, samt vores relation til dem. Dette åbner delvist for 

en kropslig sensitivitet i relation til det ydre omgivende rum, og delvist for en åbenhed mod det 

indre: oplevelserne lagret i Kropsarkivet.  

At se er en aktiv handling. Vi fortolker, idet vi ser, og fortolkningen afhænger igen af den, der ser. 

Neurologisk set indeholder de optiske nervefibre mere end halvdelen af de nervefibre, der 

forbinder til hjernen: «The cerebral cortex itself is, in large part, dominated by the visual system. 

[…] knowledge seems to be dominated by vision»116. Vores forhold til verden er derfor i høj grad 

afhængigt af den information, som vi tager ind igennem synet. Samtidig er synet og det taktile 

uløseligt forbundne, og som Merleau-Ponty udtrykker det: «Since the same body sees and 

touches, visible and tangible belong to the same world […] every vision takes place somewhere in 

the tactile space»117. Når vi bruger lukkede øjne i vores øvelser og i stedet aktiverer følesansen, 

befinder vi os i det taktile rum, men skaber en visuel reference gennem berøring i håbet om at 

aktivere både visuelle og taktile erindringer i den ikke-seende deltager. På den måde bliver brugen 

af lukkede øjne sammen med taktile stimuli – som oplevelsen af forskellige objekter i hånden eller 

taktile impulser – en måde at aktivere erindringer lagret i Kropsarkivet, samtidig med at det 

potentielt giver adgang til et affektivt rum, der linker til den kropslige hukommelse.  
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For at vende tilbage til Gayle Salamon, skriver hun, at «any bodily position only 

becomes psychically legible (and, thus physically legible) within the context of, and based on its 

resemblance to, its similarity to past physical positions.»118 Hun peger altså på forbindelsen 

mellem, hvad kroppen allerede ved og har oplevet, og hvordan gentagelsen af det i en øvelse, som 

fx Positions, kan fremkalde kroppens viden og erindringer. Som Ea Sola også udtrykte det, er vi 

betingede af vores kropsviden, som influeres og influerer på både et kulturelt, kollektivt og 

personligt plan. Samtidig rejser det et spørgsmål for projektet, hvis vi forstår kroppen som Sola: 

Leder vi efter kroppe med de samme historier som vores – det vi ved, vi kan spejle os i – og som vi 

ved, at vi har kapacitet til at få adgang til? Er det muligt for os at skabe adgang til Arkivkroppe og 

Kropsarkiver, der er anderledes ”opbygget” eller formet i et andet land, en anden kultur? Hvordan 

får vi adgang til dem, hvis de ikke er som vores? Det er et åbent spørgsmål, som jeg vil komme 

nærmere ind på i konklusionen, hvor jeg diskuterer deltagerne, som vi har udvekslet med i 

projektet indtil nu. 

Den teoretiske baggrund for projekt og speciale er altså den fænomenologiske, 

grænseoverskridende krop, der konstitueres gennem sin berøring med verden, hvorigennem også 

verden konstitueres. En krop, der indeholder Kropsarkivet og interagerer gennem Arkivkroppen. 

En krop, der med andre ord er igennem sit arkiv. Med I remember… arbejder vi med at erindre 

gennem denne Arkivkrop; et arbejde der udføres i skæringspunktet mellem erindring og fantasi. Vi 

arbejder med sanserne i et taktilt-visuelt kontinuum, og forsøger at sætte ord på den flygtige 

kropsviden. Et hovedfokus er, hvad der sker, når adgangen til arkivet er bevilget og erindringer 

migrerer. Som kunstner Paul Clarke udtrykker det «[what happens] when a work [or a specific 

memory] is migrated to a new body medium, another’s body»119? Vi er interesserede i hvordan 

forskydningen, og overførslen af en erindring påvirker erindringen og kroppene den overføres 

imellem.  
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Det følgende kapitel Analysen: Performative møder analyserer og diskuterer udvalgte 

iscenesættelser, udvekslinger og erindringsappropriationer i relation til deres potentiale for at 

vække erindringer. 
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Min problemformulering for specialet fokuserer på, hvordan en udveksling af 

erindringer kan bruges som et performativt greb, der kan aktivere erindringer hos både giver, 

modtager og iscenesætter af erindringerne. Desuden spørger jeg, om metoden har potentiale for 

at forrykke eksisterende erindringer, samt hvilken krop, der er bærer af disse erindringer? Kan vi 

anskue kroppen som et arkiv – en Arkivkrop, et Kropsarkiv – og hvad betyder det for det 

kunstneriske projekt og vores opbygning af et større Mindearkiv? 

I denne analyse af vores arbejde fokuserer jeg derfor på erindringers potentiale som udvekslings- 

og iscenesættelsesgrundlag i relation til spørgsmålet: hvordan kan erindringer aktivere erindringer 

gennem iscenesættelser, og gennem sanser og bevægelse? Med udgangspunkt i dette spørgsmål 

ser jeg på performative greb – strategier – i anvendelse i vores proces, samt på de begreber, som 

min samarbejdspartner og jeg (op)fandt i fællesskab og dem, jeg har fundet igennem analysen: 

strategier og begreber, som udgør erindrings- og udvekslingsmetoden, der udvikles igennem det 

samlede projekt. Jeg undersøger desuden, hvordan vi aktiverede Arkivkroppene hos både 

mindeproducenter og mindemodtagere, samt i hvilken grad vi opnåede acts of transfer, og 

benyttede remediering og re-arkivering i og under vores iscenesættelser. 

Analysen er kronologisk bygget op og tager udgangspunkt i eksempler fra udvekslingen 2-2-1 i 

Fase 1, iscenesættelser fra 2-2-1, samt eksperimenter med erindringsudmatning fra Fase 2, og 

frem til udviklingen og påbegyndelsen af Fase 3. I analysen af 2-2-1 ser jeg hovedsaligt på 

iscenesættelser fra Fase 2, hvor min samarbejdspartner og jeg eksperimenterede med arkivets tre 

tider, appropriation, sanseaktivering, leg som strategi samt positionering af ”barnet”. Her 

fokuserer jeg på potentialet for at aktivere erindringer, graden af acts of transfer, samt på, hvad vi 

gør i relation til kroppene og de kropslige positioneringer, vi skaber. Desuden analyserer jeg 

effekten af appropriation og trækker strategier frem, som vi kan bruge i videreudviklingen af vores 

metode for mindeudveksling. Igennem iscenesættelserne Venter på far analyserer jeg på 

erindringsudmatning som strategi og performative greb i relation til agens og 

kropspositioneringer. Her ser jeg desuden på remediering og muligheden for re-arkivering. I begge 

analysedele undersøger jeg det at huske gennem kroppen, samt relationen mellem Kropsarkiv og 
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Arkivkrop, iscenesætter- og modtagerkrop. Afslutningsvis ser jeg på mindeudveksling som 

overordnet metode: status på nuværende tidspunkt og potentialet for fremtiden.  

Da min samarbejdspartner og jeg analyserede vores arbejdserfaringer fra RAPP, identificerede vi 

tre kategorier: ideer, spørgsmål og wow-øjeblikke. Billedet nedenfor illustrerer den sidste kategori, 

og mine analyseeksempler er udvalgt blandt dem: øjeblikke som skilte sig ud; fik de små hår til at 

rejse sig; efterlod en klang af noget velkendt; mindede os om, hvordan noget kunne være 

anderledes eller på anden vis skabte resonans i vort Kropsarkiv.  

Analyseeksemplerne peger på en række mindeudløsere, samtidig med at de illustrerer et 

repræsentativt udsnit af de mindestrategier, vi har benyttet som performative greb. En del af mine 

refleksioner over proces og metode er kommet efter Fase 2, og de fortsætter gennem den 

løbende udvikling af strategier og metode. Håbet er, at mine undersøgelser og konklusioner fra 

specialet vil kunne bruges i vores videre arbejde med I remember…. Samtidig kan de informere en 

begrebsliggørelse, og bidrage til den generelle udforskning af, og refleksion over, relationer 

mellem krop, hukommelse, sanser og erindringer. De kan desuden bidrage til en diskussion af 

relationen mellem arkivet og repertoiret, samt det der opererer på tværs eller flyder imellem de to 

begreber.  

Analyserne er baseret på min oplevelse af iscenesættelserne der og da – jeg har konsulteret min 

logbog, genlæst tekstbidder, transskriberet lydfiler og haft samtaler med min samarbejdspartner – 

men jeg har ikke genset noget af videomaterialet eller –dokumentationen, da omdrejningspunktet 

er oplevelsen i øjeblikket. 

Jeg starter med at redegøre for bevægelsen inspiration-fortolkning-manipulation 

som jeg har iagttaget igennem min analyse af udvekslingen 2-2-1. Herefter kommer jeg kort ind på 

udviklingen af 2-2-1 fra hovedsaligt at være online i Fase 1 til ansigt-til-ansigt udveksling i Fase 2, 

hvorefter jeg fokuserer på iscenesættelser udviklet under Fase 2.  

I tilbageblik fungerer udvekslingen 2-2-1 som en bevægelse fra inspiration og fortolkning til 

manipulation. 
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Figur 4: Wow-øjeblikke fra RAPP 
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Fotografiet og spørgsmålet, som Karen120 og jeg udvekslede, fungerede som inspiration for vores 

to første reaktioner: fotografi og spørgsmål blev ”udsat” for vores fortolkning af, hvad vi troede vi 

så, samt hvordan spørgsmålet skulle forstås121. Efter fortolkningsprocessen manipulerede vi det 

indkomne input og omformede det til et kunstnerisk udtryk (video, billeder, tekst, etc.). 

Inspirationen fra – og fortolkningen af – fotografiet og spørgsmålet, blev bearbejdet og omformet 

til et udtryk; en iscenesættelse af en art. Udvekslingen fokuserede på det gensidige aspekt, hvad vi 

døbte ʻthe act of giving and the act of receiving’, da begge handlinger er aktive. Udvælgelsen af 

både fotografi og spørgsmål er bevidste handlinger, der går forud for selve udvekslingen. 

Da vi udførte 2-2-1 under Fase 1, blev forbindelsen til erindringerne i kroppen udelukkende 

vækket via tekst-, billed- og lydstimuli, og den taktile dimension var ikke tilstedeværende som en 

krop, der rører eller en krop der bliver rørt. Det mest taktile element var, at vi modtog fotografi og 

spørgsmål med post, og alene modtagelsen af det første fotografiske minde skabte en fysisk 

reaktion i mig122: Jeg kunne lugte min gamle folkeskoles gymnastiksal, mærke fornemmelsen af 

ribbernes blankslidte træ under mine fingre og mærke frygten i maven for at forstuve anklerne, 

når vi hoppede over forhindringer med samlede ben. Selv gennem en andens fotografi møder 

kroppen sig selv – fortiden ramler nådesløst ind i nutiden. Et fotografi lugter og mærkes gennem 

Kropsarkivet og Arkivkroppens engagement med objektet; billeder og ord aktiverer 

sanseoplevelser og associative erindringer. Adgangen til erindringer i Fase 1 skete hovedsalig 

gennem øjne og ører, men Karen og jeg fandt, at med det tydelige fokus på barndommen som 

tidsperiode, var det ikke vanskeligt at starte en kropslig erindringsproces.  Karen skrev i sin første 

reaktion til billedet på næste side:  

En associativ tekst. ʻBarndommens bunnløse følelser. Fotografiets begrensning i historiefortelling 

[…] Associerer det mest til at å sitte i kaldt fuktig (duggvått) gress om sommeren. Duft av gress og 

vekst tidlig om morgenen. […] Tenker også på hvor mye kjerlighet mødre har til sine barn.ʼ123 
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 Som nævnt i begyndelsen af specialet, vælger jeg at skifte til personlig omtaleform her pga. udvekslingernes intime 
kvalitet 
121

 Som fx spørgsmålet ʻHvad drømte du om som barn?ʼ der kan forstås enten som drømme om natten eller som 
fremtidsaspirationer 
122

 Se billede s.14 
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 Karen Eide Bøen, d.18.01.15. Se bilag 1 
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Fotografierne og spørgsmålene, som vi modtog, satte en større mindeproduktion i gang, samtidig 

med at skabelsen af reaktioner startede en kreativ proces og tankevirksomhed, som fortsatte og 

blev yderligere stimuleret og avanceret igennem Fase 2. 

I det følgende afsnit udleder jeg strategier og potentiale for erindringsresonans gennem to 

iscenesættelser fra Fase 2. 

Vi startede ligeledes Fase 2 – og dermed RAPP – med en 2-2-1 udveksling imellem 

Karen og jeg. Vi ville undersøge, hvordan vores format for udveksling virkede ansigt-til-ansigt, da 

det oprindelig blev udviklet, som en metode vi kunne benytte fra vores respektive baser. Det var 

desuden en mulighed for at afprøve formatet i samme situation som vores workshopdeltagere 

ville udføre den i. 

Mit spørgsmål til Karen var ʻHvad var dit første møde med dans?ʼ sammen med et fotografi af min 

bror og jeg. Jeg har et stykke slik i hånden og et meget skræmt udtryk i ansigtet.  

1. Fem lydfiler om forskellige møder med dans. Karen positionerer sin krop i illustrerende 

dansepositurer til lydfilerne: hun danser med far, danser foran Melodi Grand Prix som er på tv, den 

første moderne danseforestilling hun ser, det første dansekursus og bedstemors 70 års fødselsdag: 

ʻJeg danset med kusinen min, vi var sirka seks år gamle og jeg hadde en hvit kjoleʼ124.  

I Karens iscenesættelse ser jeg, at mit spørgsmål bragte et link mellem et nu og et da frem. Fra 

hendes forhold til dans i fortiden og frem til nutiden, hvor hun er uddannet og arbejder som 

dansekunstner. Hun står der med den samme krop som dengang, dansende i stuen med sin far, i 

en hvid kjole, til sin første danseforestilling. Her var en klar tidslig overførsel fra barnets krop og 

oplevelser, til mødet med nuets voksne krop, der fortsat danser. Hendes stemme over højtalerne 

dannede sammen med den fysiske krop, der var fastfrosset i en positur, en reminiscens af det 

dansende barn. 
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Figur 5 Første minde fra Lise til Karen 
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Hun skabte gennem sin iscenesættelse en act of transfer imellem sin egen fortidige krop og 

Arkivkroppen foran mig, og konstituerede dermed danseren nu via danseren dengang: danseren 

der spejler sig i sit eget fortidige billede. Hun overførte «a sense of [her] identity»125 som Taylor 

skriver. Mit spørgsmål skabte en resonans i specifikke erindringer fra Karens Kropsarkiv, som 

hendes Arkivkrop så genopførte.  

2. Et digt/sangtekst. Navne på børnebogsforfattere, karakterer fra deres bøger, 

regnvejrsaktiviteter samt nonsens-kælenavne, som Karen hviskende læser/synger for mig tæt ved 

mit øre, mens jeg lytter med lukkede øjne.126  

Selv nu når jeg skriver om anden del af iscenesættelsen, kan jeg mærke den kropslige reminiscens 

af, at nogen hvisker i mit øre; fornemmelsen ned af rygraden som reaktion på de små pusts møde 

med fimrehårene i mine ører; genklangen det vækker af hemmeligheder fortalt engang. At hviske; 

en handling forbundet med barndommens univers. Hvor den første reaktion positionerede mig 

som publikum, oplevede jeg, at engagementet af min krop via mit øre, ændrede min position til 

deltager, selvom jeg udefra så passiv ud. Indeni kildrede det med folkeskolefornemmelser, 

højtlæsning af børneklassikere og nonsensord. Den kropslige nærhed skabte intimitet: Jeg lyttede 

med en barnligt kildrende begejstring og mit arkiv responderede ved at genspille situationer og 

oplevelser. Mine lukkede øjne udviskede grænsen mellem min og Karens krop, og stemmen ved 

mit øre blev min stemme, der lokkede erindringer fra mit barndoms eventyrland frem. Derfor tog 

jeg i min reaktion udgangspunkt i barndomsreferencerne med karakterer fra børnebøger. Dette 

kombinerede jeg med sanseaktivering for at åbne sanserne og skabe en balance mellem 

referencerne og en væren i nuet.  

Skattejagt på Godbanens tag. Jeg fører Karen med lukkede øjne fra vores studio, gennem 

restauranten, der støder op til studioet, og helt udenfor. På vejen taler jeg om den dansende pige i 

den hvide kjole og lader hende lytte midt i al kaoslarmen fra restauranten. Udenfor beder jeg 

hende om at åbne øjnene og hun følger min skattejagt med post-it spor op over bygningens tag. 
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De har alle enten en handling, som ʻDrej langsomt 360˚ rundt om dig selv og se byenʼ eller en 

barndomsreference som ʻIkke springe ud som Jonathan med Tvebak på ryggenʼ. 

Min strategi var at vække barnet i den voksne, at skabe en resonans til det indre barnlige univers 

blandt andet ved at trække på de samme referencer, som Karen havde introduceret: Astrid 

Lindgrens små helte og det at lytte til erindringer med lukkede øjne. Jeg remedierede hendes 

dansende barndom til en skattejagt efter barndomsminder. Jeg benyttede mig af en 

barndommens æstetik med ”barnlige” udfordringer (ʻLøb så hurtigt du kan til den næste post-itʼ), 

sanseaktivering (ʻTag en dyb indånding og LYT [til byen]ʼ), samt skattejagtens element af 

spænding: Hvad mon det næste bliver? Hvad skal jeg gøre? Hvor fører sporene mig hen?  

Jeg skabte en oplevelse, som engagerede Karens Arkivkrop og brugte referencer, der resonerede 

med allerede nævnt materiale fra Kropsarkivet. Sanserne blev aktiveret i et spænd mellem et nu 

og et da: Lyt til byen, løb [som barnet], ikke kopiere Lindgrens Jonathan. En oplevelse, hvor Karen 

som modtager, måtte overlade sin krop og tillid i mine hænder, mens jeg førte hende igennem 

restauranten, hvorefter hun kunne udforske taget på egen hånd. De lukkede øjne gennem 

restauranten øgede intensiteten, hvormed resten af kroppen lyttede. Hendes krops grænser blev 

udflydende med de omgivende lydes påtrængende nærvær; den manglende synssans åbnede for 

den fænomenologiske oplevelse af krop og verden som ét. Intensiteten fortsatte under oplevelsen 

af byens lyde på det åbne tag. De lukkede øjne havde åbnet op for den fænomenologiske 

dimension, og mindet sanserne om, at hele Arkivkroppen konstant er i aktiv dialog med verden.  

Iscenesættelsen på taget skabte med Bourriauds begreb et interstice127: et mellemrum, hvor en 

anden tidsfornemmelse og rytme end dagligdagens styrede. Disse mellemrum kan ligestilles med 

barnets oplevelse af at lege: Reglerne, der eksisterer i verden udenfor, gælder ikke i dette univers. 

Det åbner op for legen og for den kropslige frihed i at løbe på taget; at aktivere sin krop i en søgen 

efter den næste seddel, mens reminiscensen fra andre skattejagter vækkes. Som voksne 

”glemmer” vi ofte at sanse verden, og jeg overvejer om den fænomenologiske virkelighed er 

enklere oplevet fra en barnekrop, fordi den endnu ikke har installeret beskyttende sansebarrierer 

mod udvekslingen mellem krop og verden. Sanselige beskyttelsesmekanismer der gør, at voksne 

sommetider skal mindes om at sanse og mærke verden.  
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Min første reaktion under RAPP tog udgangspunkt i Karens spørgsmål til mig ʻHvad 

var du bange for som barn?ʼ. Min første tanke var, at jeg ikke forbinder min barndom med at være 

bange, men alligevel endte det som en længere liste med ting jeg havde været bange for. Én af 

dem var døden. 

Et digt. Jeg står midt i rummet og læser, mens jeg ser på min modtager: 

ʻMin far arbejdede meget – måske for meget 

og jeg var bange for at han skulle dø 

Hjerteanfald eller sådan noget 

Senere var det min mor jeg var bange for skulle dø 

men det var langt senere 

Hende i en hospitalsseng 

som en lille gul fugl uden vinger.’ 

Karen valgte at bruge fragmenter af min tekst i sin iscenesættelse. Blandt andet de sidste to linjer 

fra ovenstående uddrag.  

En performanceinstallation. Karen har mine ord skrevet på gule post-its. Hun placerer dem som 

vinger på siderne af en gul stol, mens hun siger ordene højt. Hun tager dem ét for ét, placerer dem 

på sin krop og bevæger sig, danser rundt med ordene. Hun har ordet ʻvingerʼ i nakken og min mor 

(ʻhendeʼ) på sin arm. 

I min logbog den dag, skrev jeg «En dans med ord. Mine ord og minder. Min mor på Karens krop. 

Gule vinger på Karens hænder og nakke. Mine ord i hendes mund.»128 Karen genbrugte mine ord, 

og dermed mit minde, til at skabe en iscenesættelse, som muligvis ikke ville vække genklang i 

andre end mig, men for mig var manipulationen af min erindring til en performativ situation et 

stærkt øjeblik. Hun legemliggjorde min erindring, men i en ny kontekst og med andre kroppe end 

dem, min erindring benævnte. Hun overskred sin huds begrænsninger og flød et sted imellem min, 
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min mors og sin egen krop. Jeg var positioneret som i den oprindelige situation; som mig selv, 

iagttageren, og hendes leg med rollen som medium ophævede afgrænsningen mellem kroppe – 

hun var alle kroppe og ingen på samme tid. Vi delte kroppe, som vi delte arkiv. 

Det kan relatere til erindringens sårbare kvalitet, men balancen mellem genkendelse og 

fremmedgørelse i remedieringen skabte en mærkbar resonans i min krop – både som modtager og 

som oprindelig Arkivkrop/Kropsarkiv – mens jeg bevægede mig rundt under iscenesættelsen129. 

Jeg oplevede ikke, at iscenesættelsen vækkede flere minder, men den kropsliggjorde en erindring 

og fik mig til at huske flere detaljer, samtidig med jeg oplevede det som en act of transfer: en 

overførsel af min erindring til hende, som så blev præsenteret tilbage til mig, hvormed der opstod 

en forskydning af den virkelighed, som erindringen havde eksisteret i. Det blev opløftet til en 

æstetisk dimension, hvor jeg oplevede, at validiteten af min erindring blev irrelevant, samtidig 

med at jeg havde en emotionel reaktion på udstillingen af og fra mit Kropsarkiv. Fokus blev på Exe 

Christoffersens distance og forskel til originalen130. Appropriationen satte fokus på udvekslingen, 

idet Karen brugte mit arkivmateriale i iscenesættelsen, fremfor udelukkende at blive inspireret af 

det. Under RAPP oplevede vi begge stærke øjeblikke med vores minder genfortolket på den 

andens krop i en iscenesættelsessituation, hvilket skabte et ønske om at udforske potentialet i den 

mere direkte appropriation af hinandens materiale: Hvad var attraktionen og hvorfor skabte det 

en stærk reaktion i os som modtagere af iscenesættelsen? Denne appropriation fra min 

hukommelse til din; fra min krop til din, blev derfor et tema, som vi undersøgte yderligere, og 

fortsat har som fokus. 

Strategierne i denne form for iscenesættelse var appropriation og acts of transfer fra én Arkivkrop 

til en anden, samtidig med at den æstetiske genopførelse af min erindring, skabte rum for at 

reflektere over dens plads i arkivet, hvorigennem muligheden for at re-arkivere den med et nyt 

fortegn opstod. Æstetiseringen fremmedgjorde erindringen, og derigennem den erfaring, som den 

oprindeligt havde produceret, hvorved iscenesættelsen blev et spejl, hvori jeg reflekterede og 

revurderede erindringens oprindelige erfaring. Karen legede i iscenesættelsen med 

kropsliggørelsen af en ”fremmed” krop fra erindringen; hverken hendes eller min, men min mors. 
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Hun legemliggjorde min mor gennem min egen performative metafor: en gul fugl. Hun dansede 

med mine ord som fuglens gule vinger og transformerede derigennem passiviteten fra fuglen i 

sengen til en aktiv og bevægende metafor. Hun gav retrospektivt min mor de vinger, hun 

manglede i mindet: hun gav min mor agensen tilbage. Denne metaforiske påvirkning peger på 

arkivets tidslige spænd; den samtidige eksistens i fortid, nutid og fremtid. Samtidig afspejler den, 

hvordan min indre kropsverden afstemmer efter den ydre, og modsat: «there is a ramification of 

my body […] and a correspondence between [the world’s] inside and my outside, between my 

inside and its outside.»131, hvilket peger på potentialet for forandring igennem re-arkivering. 

Vi oplevede, at kvaliteten af vores iscenesættelser i 2-2-1 ændredes under RAPP, 

hvor udvekslingen blev ansigt-til-ansigt og præsentationen af vores reaktioner havde mulighed for 

at være live. Specielt for Karen og jeg, der allerede havde haft et par runder med udveksling, blev 

der fokus på live iscenesættelse og både Arkivkroppen, som mindet tilhørte, iscenesætter- og 

modtagerkrop blev sat i spil, hvilket var vanskeligere under onlineudvekslingen. De første 

iscenesættelser under RAPP fokuserede mere på oplevelsen for modtageren, og på det 

performative, end på fortsat at skulle fremkalde erindringer. På trods af, at det ikke var et udtalt 

fokus, opdagede vi, som demonstreret i ovenstående eksempler, en række strategier, som vi 

intuitivt havde bragt i spil: at vække barnet i den voksne via opgaver og iscenesættelser med 

barndomsreferencer; karaktererne fra Thorbjørn Egner og Astrid Lindgren, skattejagt, og 

konkurrenceelementer (som løb/hop så hurtigt/langt du kan). Vi arbejdede med sanseaktivering 

og lukkede øjne for at understøtte bevægelsen ind i Kropsarkivet; forsøgte at skabe 

sammenhænge mellem dengang og nu; og brugte legemliggørelse af personer og stemmer fra den 

andens erindringer. Vi opdagede lighedstegnet og den performative effekt af forholdet mellem 

barnekroppen og nuets krop, og udforskede bevægelsen appropriation  genopførelse  

resonans og forandring. Herigennem mærkede vi den aktive og aktiverede Arkivkrop, der 

reagerede på og med egne erindringer.  

Udvekslingen 2-2-1 fokuserer på intimiteten i det at dele og mødet mellem barndomme, samtidig 

med at rammesætningen skaber en struktur, hvor det at erindre har en værdi i sig selv i en 
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bytteøkonomi af erindringer og iscenesættelser. Vi fandt, at metoden virkede – erindringer og 

minder blev vækket og vi huskede lugte, billeder, fragmenter, og små historier dukkede op 

spontant – også udenfor prøvelokalet. Solas udtalelse vækkede genklang: «these times of my 

childhood […] were etched inside me»132.  

Formen på 2-2-1 blev udgangspunktet for flertallet af vores udvekslinger under RAPP, men vi 

bevægede os væk fra billeder og spørgsmål som startpunkt, og bevægede os mod en 

udvekslingsmodel, der snarere hed 1-1-1133. Her eksperimenterede vi med at udløse en erindring 

gennem kroppen for derefter at bruge den som inspiration til den første reaktion. Hermed 

udgjorde vores egen fysiske metode udgangspunktet. Vi fortsatte med at præsentere 

iscenesættelserne for hinanden, men skiftede mellem at bruge den andens iscenesættelse som 

inspiration til vores næste, eller arbejde med vores egen iscenesættelsesrække. På den måde 

arbejdede vi både med at inspireres af hinanden og videreudvikle et eget scenisk sprog, alene og i 

fællesskab. Som form fungerede 2-2-1 og 1-1-1 inspirerende for os, både som performativt greb til 

at fremkalde erindringer og som en måde for os at generere iscenesættelser omkring den samme 

tematik, men med forskellige omdrejningspunkter.  

I det følgende afsnit ser jeg på erindringsudmattelse som forsøgsstrategi for at pege på potentialet 

i både erindringsudmattelse og iscenesættelse som grundlag for erindringsudveksling. Her 

fokuserer jeg på relationen mellem kroppene i spil, hvilke rum, der blev iscenesat, samt brugen af 

remediering i den gentagne genopførelse af samme erindring i forskellige former. 

Det følgende afsnit er en analyse af tre iscenesættelser under den samlede titel 

Venter på far. De blev skabt i forbindelse med Karens og mit forsøg på at ”udmatte” en erindring 

under RAPP. Vi var interesserede i at undersøge, om det var muligt at udmatte en enkelt erindring 

gennem gentagne iscenesættelser. Det var et spørgsmål, som vi vidste, det ville være yderst 

vanskeligt at svare på, men vi ønskede at undersøge muligheden for at udtømme et ”tema” 

igennem én erindring. Vores hypotese var, at Kropsarkivet ikke er uendeligt og Arkivkroppen er til 

at udmatte. Samtidig var udmattelsesstrategien en måde at bide sig fast på, at være vedholdende 
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og eksperimentere med grænser: I denne øvelse viste det sig at være med grænserne mellem det 

personlige og det private, det sårbare og universelle, samt forholdet til modtagerkroppen når 

Arkivkroppen både var udgangspunkt og iscenesætterkrop. Målet var dels at undersøge 

potentialet i at fastholde og opleve én erindring gennem flere iscenesættelser, dels at afprøve 

strategier for at bruge den samme erindring til at vække flere og forskellige erindringer i 

mindemodtageren. I modsætning til de ovenstående analyser, analyserer jeg her som udførende 

krop og inde fra arkivet – erindringen er fra mit Kropsarkiv, og blev iscenesat og overført igennem 

min Arkivkrop. 

Vi brugte Positions som udgangspunkt for at genere den erindring/de erindringer, som skulle 

udgøre startpunktet for rækken af iscenesættelser. Vi placerede altså partnerens krop i en 

position, hvorfra erindringen, som vi skulle udmatte, blev genereret. Ved at bruge Positions påtog 

vi os ansvaret for at den anden skulle huske og påvirkede igennem positioneringen, hvilken 

erindring, der dukkede op. Med Positions som udgangspunkt, afprøvede vi samtidig vores egen 

mindeudløser, hvorved vi brugte et fremkaldt minde til at fremkalde minder.   

Min position var en af de første mere ”lukkede” kropslige positioner, som vi afprøvede: mine 

skuldre blev foldet frem, så de lukkede beskyttende om hjerteregionen, det øverste af ryggen blev 

rundet, og min hage løftet, så min hals var blottet og nakken klemt. En position, der skabte en 

pukkelrygget holdning og en fornemmelse af søgen, med hage og ansigt løftet mod himlen. Fra 

denne position kom den erindring, som jeg arbejdede med igennem tre iscenesættelser. 

Spørgsmålet for mig blev, hvordan jeg kunne oversætte det erindrede snapshot af oplevelsen af at 

vente på min far, og usikkerheden på, om jeg er blevet glemt, til en iscenesættelse som ikke bare 

genopførte min oplevelse, men som potentielt kunne fremkalde samme eller lignende erindringer 

i modtageren?  

Vores metode handler ikke om at udforske eget narrativ gennem iscenesættelse: den er relationel 

og handler om den anden; hvad du vækker fra deres arkiv via dit. Hvad du lærer, udforsker eller 

udfordrer om og i dig selv, er igennem den anden, og igennem det, du skaber for den anden, eller 

det der skabes for dig.  

Jeg forsøgte, via tre forskellige strategier, at iscenesætte denne venten for min modtager: 
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1. En performanceinstallation. Jeg står udenfor en glasdør ind til en stor kold betonlagerhal. 

Modtageren af mit minde står indenfor med udblik mod mig. På modtagerens side af vinduet 

sidder en post-it med ordene ʻJeg venter på far’, og det gør jeg i adskillige minutter: ser på de 

forbipasserende og spejder efter min far. Han dukker ikke op og flere minutter senere, løfter jeg 

den ene hånd mod glasset og afslører en post-it med ordene ‘Følg pilene’. Der ligger A4 ark med 

store, håndtegnede pile på gulvet, og de fører modtageren til et ark med en tekst om Snøvsen, som 

alle går fra. Ved siden af sidder en ny post-it med ordene ʻLæs teksten højt for dig selv. Måske to 

gange? Derefter følg pilene’. Pilene fører videre til en stol midt i rummet. På stolen ligger en mobil 

og en post-it ʻSæt tiden til 5 minutter og vent. Bare vent. Derefter følg pilene.’ Mindemodtageren 

sætter uret og venter. Alene i den store hal.  

Derefter fører pilene mod en dør ud af lagerhallen og ind i et tilstødende lokale. Her sidder jeg på 

en stol vendt mod døren, som modtageren kommer ind af. Jeg har en post-it på trøjen: ʻJeg har 

ventet på dig’. 

Her iscenesættes jeg først som barnet, og modtageren observerer mig og fortælles via titlen, hvad 

hun er vidne til, hvorefter hun sendes videre og selv bliver den agerende, men dog talende min 

tekst og mine ord om Snøvsen, for til sidst at ”aktiveres” som den ventende. Hendes venten 

rammesættes af teksten om Snøvsen, som alle går fra, samt indtrykket af mig, som ventende på 

en forælder, der ikke virker til at dukke op. Iscenesættelsen forsøgte at skabe resonans i 

modtageren og starte en tankeproces, hvilket i relation til Snøvsen var en udfordring, da han viste 

sig at være en dansk kulturreference, som mine nordiske samarbejdspartnere ikke kendte. De 

identificerede denne Snøvsen som værende en virkelig person, jeg kendte og som alle gik fra, 

hvilket føjede et utilsigtet lag af autencitet til fortolkningen, men som ikke forstyrrede mit 

intenderede billede af én, som folk går fra. 

Forskellige rum blev iscenesat: et udendørs, hvor jeg betragtes gennem glasruden som et 

udstillingseksemplar; den ventende. Post-it’en fungerede som ”skiltet”, der oplyste om min art, 

ligesom i zoologisk have, hvor glasruden adskiller os fra dyrene, men her fungerede ruden samtidig 

som metafor for afstanden mellem erindringen og nuet, og mellem min historie og den, der 

iagttager den: hverken barnet fra dengang eller den voksne, der stod derude, kunne nås. Der var 

en tydelig adskillelse mellem modtagerens realitet og min realitet, en afstand, der blev minimeret 
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og brudt, da jeg løftede min hånd og afslørede en post-it med instruktion om at følge pilene på 

gulvet. Her interagerede jeg direkte med modtageren og kløften mellem dengang og nu, 

modtageren og jeg, blev mindsket.  

Resten af iscenesættelsen koncentrerede sig om modtageren, der blev aktiveret som deltager – 

ikke kun på det mentale og oplevende plan – men rent fysisk: følgende pile og instruktioner, samt 

læsende tekst højt og ventende alene i betonhallen. Med højtlæsningen i den store nøgne hal må 

hendes stemme have runget: stemmen som en genlyd fra hendes krop, hvorigennem hun 

konstituerede sig selv og sin væren i rummet. De fem minutters venten alene skabte rum for 

refleksion over hvad, der var i spil i iscenesættelsen: det at vente, forældre, Snøvsen, som alle går 

fra, selve rummet hun sad i. Efter de fem minutters venten førte pilene til endnu et møde med 

mig, men nu med direkte øjenkontakt og en post-it, der sagde ʻJeg har ventet på dig’, hvilket 

skabte en forbindelse mellem mindemodtageren og -iscenesætteren. Her mødtes begge kroppe i 

samme rum, den ene med velkomsten, at hun havde ventet på den anden. Iscenesættelsen var 

tredelt og gik fra rum og handlinger udenfor modtageren – hun er en betragter/tilskuer til 

handlingen – og til et intimt rum, hvor modtageren er alene og handlende, og endelig til et møde 

mellem modtageren og iscenesætteren. Det bliver altså tre forskellige iscenesættelser af både 

rummet, modtagerens position og udformningen af overførslen af mindet. Mens jeg som 

iscenesætter kun var fysisk tilstede og iscenesat i to af dem, var jeg potentielt nærværende i den 

sidste på grund af minderne og historierne, jeg havde plantet i, og ”delt” med, modtageren.  

Dette var den første iscenesættelse af tre, og den anslog tonen og temaet for de efterfølgende to. 

At der var lighedstegn mellem Arkivkrop og iscenesætterkrop, skabte en bevidsthed i 

modtagerkroppen, som potentielt havde en større følelsesmæssig indvirkning end iscenesættelsen 

ville havde haft i en anden performativ situation, hvor den ville spille på usikkerheden og 

ustabiliteten omkring autenciteten. Her var det ikke et åbent spørgsmål om erindringen tilhørte 

kroppen, der iscenesatte den, men trods alt en iscenesættelse af en erindring: to elementer, der 

implicit indebærer en usikkerhed omkring repræsentation og autencitet. ”Faren” ved en sådan 

erindring er, at den emotionelle indlevelse hos modtageren skygger for den generelle resonans, og 

modtageren har mere travlt med at føle med iscenesætteren end med at identificere sig med 

situationen. 
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Figur 6 Venter på far 
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Her var aktiveringen af modtageren et vigtigt element for at overføre situationen fra den ene krop 

til den anden. Medieringen af erindringen inkluderede en fuld cirkel fra den ”oprindelige” situation 

på selve Arkivkroppen, til en overførsel af situationen over på modtagerkroppen, for at afsluttes 

med et møde. I relation til temaet åbnede mødet med en anden krop op for en being-together134 i 

et forløsende møde mellem to ventende. To kroppe, der bekræftede hinanden i deres 

tilstedeværelse, hvilket skete med et spontant knus. 

2. To videoer der kører simultant. Jeg sidder på en stol i en stor, grå betonlagerhal. Video 1: Jeg ser 

direkte ind i kameraet uden at tale. Video 2: Jeg taler om følelsen af at være usikker på, om jeg er 

blevet husket. Ved siden af skærmene ligger et papir med spørgsmålet: ʻHusker du fornemmelsen 

af at være blevet glemt eller følelsen af at tro, at du er blevet glemt?’135 

Her fungerede iscenesættelsen som en installation i et hjørne af rummet. Skærmene var placerede 

på et bord med to stole foran til modtagerne, samt post-its og farver liggende på bordet til at 

besvare spørgsmålet. Rum, iscenesætter og modtager blev minimalt iscenesat, så det var en 

oplevelse, som modtageren i højere grad kunne engagere sig i eller trække sig fra som ønsket, da 

det hverken inkluderede live optræden eller ageren fra modtager eller iscenesætter. Modtageren 

blev iscenesat som tilskuer til ”erindringen”, der afspilledes, men med et direkte spørgsmål til at 

guide hendes tanker til egne erindringer: et spørgsmål, der tydeligt positionerede modtageren i 

nutiden med blik tilbage på fortiden. Her var en klar afgrænsning af tid og personer – ingen blev 

iscenesat som barnet, men netop positioneret i nutiden med det privilegerede blik og den viden, 

det giver. Også her blev skabt rum for refleksion: Videoerne kørte i loop og kunne dermed opleves 

så længe som ønsket, samtidig med at modtageren kunne notere lige så mange af egne 

erindringer, som hun ville136.  

Remedieringen fra live til video skabte en distance mellem iscenesætter og modtager, men 

samtidig rum for en overførsel på modtagerens præmisser. At videoen var optaget i samme hal, 

hvor den foregående iscenesættelse havde fundet sted, skabte et link mellem de to, samt til 

modtagerens oplevelse af videoen som en videreudvikling af den første iscenesættelse. Det skabte 

samtidig en kropslig resonans fra den umiddelbare fortid: vores kroppe i det samme rum, 
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siddende på den samme stol, men ikke samtidig. Sådan fungerede det både som en genopførelse 

af min og hendes erindring af at vente. Hvordan lydene og tilstedeværelsen af andre – lastbiler, 

der læssede af ude foran og folk i konferencerummet ved siden af – kun understregede 

ensomheden og følelsen af at være forladt. Arkivkroppen var i denne iscenesættelse til stede 

gennem videoen og mærkbart påvirket af fortiden, men samtidig transparent i sin iscenesættelse 

– tilhører arkivet virkelig kroppen vi ser? – mens spørgsmålet, der rettes direkte til modtageren og 

dennes Kropsarkiv, potentielt aktiverer modtagerkroppen og erindringen.  

Videoen, hvor jeg ikke taler, men bare ser på modtageren, er åben for modtagerens blik og 

fortolkning. Modtageren kan spejle sig i det insisterende blik: et blik, der husker og udfordrer 

modtageren til at gøre det samme. Via videoens loop bliver det uklart, hvem der ser på hvem: 

«We no longer know which sees and which is seen.»137 Videoen siger både jeg ser dig, og du ser 

mig; vi bekræfter hinanden. Ingen er mere subjekt end den anden, og ved at se andre, spejler vi os 

selv. På den anden video huskes verbalt, og videoernes loop peger på tendensen til at genafspille 

minder igen og igen, hvorigennem de mister deres relation til den oprindelige situation og i stedet 

bliver ”bevis” for, hvad end vi bruger dem til at fortælle om os selv. Vi re-konstruerer fra vores 

nuværende udgangspunkt, hvorfor relationen til ”originalen” bliver upålidelig138.  

Med video som format flytter mindet fra repertoiret til arkivet, men fortsætter med at aktivere 

erindringer via modtagerens Arkivkrop. Den fysiske aktivering af modtagerkroppen, når denne 

skriver egne erindringer, virker samtidig som en ekstra mindeudløser. Bevægelsen i hånden starter 

en associationsrække i arkivet. Spørgsmålet er indgangen, og når først hukommelsen er på sporet, 

er den hurtigere end hånden og én erindring bringer flere med sig. 

3. Tre lydspor med live performance. Modtageren sidder på en stol midt i et stort øvelokale. Hun er 

vendt mod en væg fyldt med minder i form af papirer med tegninger og tekster. Første lydspor: 

samme tekst om Snøvsen, som alle går fra – jeg står som Snøvsen og ser fortabt rundt efter dem, 

der har forladt mig. Andet lydspor: ʻLuk øjnene. Du er den sidste i børnehaven. Du sidder bag på 

din fars cykel. Du bliver løftet op. Du venter på dine forældre. Du skal sove, men kan høre dine 

forældre nedenunder. Du føler dig helt alene. Du kører med tog. Du sidder bag i bilen, din bror 
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sidder ved siden af. Du ser efter ufoer i tusmørket. Du synes verden er for stor. Du vil hentes. Du vil 

løftes op og bæres hjem. Du føler dig helt alene. Du kan ikke finde dine forældre i supermarkedet. 

Der er én der holder dig i hånden’ Jeg tager hendes hånd og klemmer den. Tredje lydspor: Jeg løber 

fra den ene ende af rummet til den anden, så hurtigt jeg kan. ʻÅbn øjnene. Du er helt alene, du er 

frustreret, du er bange, du ved ikke, hvor du er, du ved ikke hvor, dine forældre er, hvorfor fanden 

har de ladet dig være alene her, hvad bilder de sig ind, elsker de dig ikke, hvorfor kommer de ikke 

og henter dig lige nu, lige nu, hvis de bare kommer lige nu, så ved du at… at verden hænger 

sammen, hvis de kommer lige nu, så er det ok, så bliver du ikke rigtig vred, men hvis ikke de 

kommer lige nu, så har du tænkt dig at tude og låse dig inde på dit værelse og smække med dørene 

og være voldsom og ikke spise aftensmad og… og… og være pisse irriterende og bede dem om at 

skride af helvedes til og sige røvhul til dem og sige at du heller ikke elsker dem og at de sikkert har 

adopteret dig, og at du godt ved det og at du har fundet ud af det, og at… at de ikke kan skjule det 

længere og at de er nogle idioter og at du ikke ved hvordan du kommer hjem… selv. Og de skal 

komme lige nu! De skal komme lige nu og hente dig for du står helt alene!’ 139 

Denne sidste tredelte iscenesættelse pegede tilbage mod de første to: den forhåndsviden 

modtageren havde fået, ændrede oplevelsen. Temaet var sat og der blev spillet på genkendelsen 

ved gentagelse af tekst fra den første iscenesættelse. Iscenesættelsen havde tre stationer: tre 

lydspor, hvor jeg under det første legemliggjorde Snøvsen alene på gulvet foran modtageren, 

mens teksten talte om denne Snøvsen, som alle går fra. Modtageren blev, med lydspor nummer 

to, iscenesat som barnet. Teksten henvendte sig direkte til det barnlige ”du”, der føler sig alene i 

verden og bare vil løftes op. Her introduceredes også et taktilt element: samtidig med ordene ʻder 

er én der holder dig i håndenʼ tog jeg modtagerens hånd, mens hun med lukkede øjne lyttede til 

lydsporet. Karen mærkede sin krop i mødet med min hånd, der rørte hendes, hvilket samtidig 

satte lighedstegn mellem hendes krop og barnets. Samtidig medvirkede de lukkede øjne til at 

grænserne mellem kroppe og stemmer flød sammen: Var stemmen hendes eller min, og hvem 

rørte hvem? Mit minde blev hendes, og hun var glemt, men ikke helt alene. I det tredje lydspor var 

modtageren igen barnet, det ”du”, der er alene og lader sin angst for at være blevet glemt, eller 

blive glemt, omformes til vrede. Her var jeg, som iscenesætter, også barnet, men en 
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legemliggørelse af energien i barnets følelser. Jeg løb af al kraft og så hurtigt jeg kunne fra den ene 

ende af rummet til den anden med væggene som stopklodser. Lyden af mødet mellem kroppen og 

væggen i hver ende af rummet, og visuelt, at papirerne, som vi havde hængt på væggen med folks 

minder i form af tegninger og tekster, blafrede, når jeg passerede løbende, fungerede som en 

visuel og auditiv tilføjelse til ”barnets” frustrerede og bange udsigelser. Her var Arkivkroppen 

iscenesat både auditivt i lydsporet og fysisk-visuelt i den løbende krop, mens modtageren var 

”passiviseret” på stolen. Her var ikke meget refleksionsrum, men en visuel-auditiv insisteren på 

barnets tilstedeværelse og voldsomme følelser. 

Under andet og tredje lydspor blev lukkede øjne og det insisterende ”du” brugt som en strategi til 

at placere modtageren midt i mindet, samtidig med at det taktile element, lyden af de løbende 

fødder, og kroppens møde med væggen, trak modtageren tilbage til det faktiske rum, hvormed 

bevægelsen mellem nuet, erindringer og en refleksion over et dengang, blev tydeliggjort. Samtidig 

blev der peget på forskelle og ligheder mellem modtager og iscenesætter, dengang og nu, samt på 

potentialet for at skabe en forbindelse og en resonans mellem distancen og forskellen mellem 

erindringen, iscenesættelsen og modtageren. Som strategi blev ”du’et” katalysator for en act of 

transfer fra barnet i den implicerede Arkivkrop og til modtagerkroppen, mens modtagerens 

Arkivkrop igennem Kropsarkivet kunne opleve en resonans med lignende oplevelser. Karens 

passiviserede krop var i opposition til min aktive, samtidig med at min stemme deklamerede, at 

den kendte ”hendes” – barnets – inderste følelser. Jeg var det, der skete indeni, samtidig med at 

hun, via min krop, der bevægede sig foran hende, både var ubevægelig og under fysisk pres. 

Spændingen fra min løben gav resonans i hendes muskler; blev overført til hende, og vækkede 

minder og muskelhukommelse af at løbe så stærkt som muligt. Af at presse sig selv, af at være 

frustreret, bange og alene. Forstået med Susan Leigh Fosters kinæstetiske empati løb hun med 

mig140. Legen med udsigelser, kroppe og stemmer smeltede positionerne sammen, og erindringen 

tilhørte efter denne sidste iscenesættelse lige så meget Karen som jeg.  

Bevægelsen fra den forladte Snøvsen til barnets oplevelser, både af at føle sig alene og passet på, 

og til frygten, der udtrykkes gennem vrede, illustrerer udviklingen, der foregik parallelt med 

iscenesættelserne. Det tredje lydspor afspejler en del af re-arkiveringen af erindringen, der 
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igennem iscenesættelserne gjorde op med følelsen af passivitet og fik afløb gennem ord og 

handling. 

Overordnet set var der igennem disse tre iscenesættelser yderligere to faktorer, der 

spillede ind: at der med oplevelsen af første iscenesættelse blev produceret et nyt minde mellem 

iscenesætter og mindemodtager, og det faktum at modtageren aldrig vil være et ubeskrevet blad, 

men altid vil fortolke, interagere og udveksle med sin egen Arkivkrop i modtagelsen af mindet fra 

en anden. Modtageren møder det fremmede arkiv med udgangspunkt i sit eget. At modtageren 

ankommer med sit eget arkiv var en del af tanken, og netop det, vi ville undersøge, hvordan vi 

kunne aktivere, mens ideen om, at der i øjeblikket blev skabt nye minder, var en faktor, som vi 

ikke havde diskuteret forud for RAPP. Disse iscenesættelser kunne opføres separat, hvormed den 

omtalte forhåndsviden ikke ville være en faktor, men som det var her, påvirkede den første 

iscenesættelse de to efterfølgende og skabte et ekstra lag af viden, som modtageren tog med sig. I 

progressionen fra første til sidste iscenesættelse skete der en forrykkelse af udgangspunktet fra at 

være en mere passiv, smertefuld erindring til at udløse en udadreagerende frustration og vrede i 

den sidste.  

Som overordnet iscenesættelse fungerer erindringen som Martha Buskirks «dokumentet af 

værket, dokumentet i værket og dokumentet som værket»141: den er tilstedeværende i alle 

funktioner. Hver iscenesættelse skaber en ny erindring og fungerer som en overførsel fra 

iscenesætter (og Arkivkrop) til modtager: Erindringen dokumenteres igennem genopførelsen, den 

eksisterer i værket og den fremstår som værket. Gentagelsen gennem genbearbejdningen til 

forskellige udtryk, re-arkiverer erindringen med en forskel. Der sker samtidig en dobbelt 

overførsel, hvor selve erindringen overføres fra ét Kropsarkiv til et andet via Arkivkroppene – og 

fremadrettet derfor vil huskes gennem to arkiver – samtidig med at den modtagende Arkivkrop 

kan opleve en resonans fra lignende oplevelser/situationer. Altså en overførsel, hvorigennem der 

opstår en resonans mellem begge Kropsarkiver og Arkivkroppe. Karen og jeg erfarede via vores 

begrænsede forsøg på en udmattelsesstrategi, at vi kom dybere ind i erindringerne, kom bag dem, 

samtidig med at de i højere grad mistede deres oprindelige betydning og blev performativt 
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materiale, vi kunne lege med som vi ønskede. Erindringerne løsrev sig delvis fra Kropsarkivet, 

selvom manipulationerne stadig blev udført af samme krop. Potentialet her er vores mulighed for 

at arbejde med personligt materiale, men med den nødvendige distance, hvor mindet 

”universaliseres” og kunne tilhøre hvem som helst. Sådan formår arkivet at bevare, reproducere 

og samtidig bryde med fortiden via performativ re-arkivering. 

Vi opnåede ikke en udmattelse, hverken af den enkelte erindring eller af arkivet, hvilket i sig selv 

havde været et utopisk mål, men vi oplevede, at de vedvarende manipulationer gav os mulighed 

for at lege yderligere med relationen mellem de involverede kroppe: Arkivkroppen og det 

dertilhørende indre barn, iscenesætteren og modtageren. ”Gentagelsen” af samme erindring 

skabte desuden muligheden for at opnå en temporal erindringsresonans både imellem 

iscenesætter- og modtagerkrop, og imellem iscenesætterens Arkivkrop og Kropsarkiv: der skabtes 

nye fælles erindringer, der forbandt fjern og nylig fortid med nutid. Iscenesættelserne skabte et 

delt ejerskab over både den oprindelige erindring og de nye skabt i fællesskab. Vi har under RAPP 

skabt fælles arkivmateriale, og under vores seneste arbejdsophold afprøvede vi endda udsigelsen: 

Vi husker. Og vi husker meget. 

De forskellige mindeudløsere, som jeg har identificeret gennem ovenstående 

analyser142 , inkluderer dufte, berøring, lyde, fotografier, objekter, tekst – talt og skrevet – samt 

forflytning af krop og tanker væk fra øjeblikkets fysiske og mentale omstændigheder. Vi valgte 

udløserne ud fra potentialet for at vække erindringer, og vi arbejdede med flere forskellige 

strategier. Som allerede nævnt, at vække barnet i den voksne via opgaver og iscenesættelser med 

barndomsreferencer: hule under bordet, forskellige typer lege, højtlæsning, ”ikoniske” 

slikpapirstyper, sange/musik, osv. Vi brugte genfortælling af erindringer som en metode til at 

genkalde flere: Vi stillede direkte spørgsmål om oplevelser og følelser i barndommen, og delte 

erindringer med potentiale for at være ”universelle”, fx om forældre- eller søskenderelationer. Vi 

arbejdede med lukkede øjne for at understøtte bevægelsen væk fra det faktiske rum og ind i 

arkiverne, forsøgte at skabe sammenhænge mellem arkivets tre tider, aktiverede sanserne med 
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dufte og objekter, og brugte legemliggørelse af personer, stemmer eller fysisk manifestation af 

følelser fra den andens erindringer. Med udløserne muliggjorde vi rejser tilbage i tiden for, via 

kroppen, at finde fragmenter af erindringer frem, vi forsøgte delvist at lokke ”barnet”, og følelser 

og oplevelser forbundet med barnet og barndommen frem, og delvist at se tilbage og erindre fra 

den privilegerede position som den voksne. Der er forskel på at vække erindringer og vække 

barnet – eller en nostalgisk barnlighed – i den voksne, men som strategier blev det ene brugt for at 

opnå det andet. At vække barnet er snarere at vække resonansen af en følelse end af en erindring. 

En følelse eller stemning, der kan medføre erindringer eller udelukkende fremkalde nostalgi: et til 

tider uundgåeligt biprodukt af at erindre, men ikke et mål i sig selv.  

Vi oplevede, at stærke udløsere er fotografier – både fra yderst specifikke situationer og mere 

generelle ”barndomsbilleder” – samt genfortælling. Styrken i associativ erindring var 

overvældende, og under RAPP 2015 Conference afprøvede vi øvelsen Memory Relay med alle 

tilskuere i salen som medvirkende: de sendte mikrofonen rundt og man skulle fortælle en 

erindring, der tog udspring i et ord fra den erindring, som den foregående person havde delt. Det 

var et gimmick, men det fungerede. Ordet og den delte fortælling er, sammen med duft og 

berøring, stærke udløsere. Alligevel involverede kun to af de ovenstående iscenesættelser fysisk 

kontakt: skattejagten, hvor jeg førte Karen udenfor og den tredje iscenesættelse under Venter på 

far, hvor jeg tog hendes hånd.  

Vores øvelse Positions er til gengæld centreret omkring fysisk kontakt, samt en anden stærk 

udløser: lukkede øjne. I Positions opleves en udveksling, der både fremhæver krop og rum i det nu, 

de befinder sig i, og samtidig tillader en forflytning ind i arkivet. De lukkede øjne udvisker grænsen 

mellem krop og verden, hvormed der åbnes for Merleau-Pontys fænomenologiske dimension: 

«there is a ramification of my body and a ramification of the world»143. Her husker vi gennem 

kroppen, der manipuleres af vores partner.  

Analyserne af iscenesættelserne i 2-2-1, og forsøget på at udmatte en erindring, i Venter på far, 

satte fokus på, hvordan vi arbejder med iscenesættelser og hvordan vi har iscenesat modtageren 

igennem arbejdet så langt. Modtagerpositionen har hovedsaligt været passiv og netop 

modtagende, men med potentiale for resonans, samt kropslig aktivering i et par af 
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iscenesættelserne. Trods vores insisteren på, at en modtager er aktiv, må jeg indrømme, at 

agensen ligger hos iscenesætteren. Ingen af de reaktioner som vi, eller vores deltagere, har 

præsenteret indtil nu, har givet modtageren agens. Den aktive del af rollen ligger i at holde sig 

åben for potentialet og den eventuelle resonans, for derefter at kunne skabe en reaktion med 

udgangspunkt i den oplevede iscenesættelse. Agens forstås her som magtudsigelse – det er 

iscenesætteren, som positioner modtageren, og modtageren kan acceptere eller ej, men har ikke 

meget indflydelse før igennem sin egen reaktion. 

Analyserne tydeliggjorde virkemidler og strategier for at erindre, samt understregede 

hvilke oplevelser vi delte og via hvilke formater, samtidig med, at de satte fokus på ustabiliteten i 

repræsentationen af erindring gennem den involverede Arkivkrop. Remedieringen af 

erindringerne skabte mulighed for overførsel – acts of transfer – mellem Arkivkroppe og 

Kropsarkiver, og pegede på ustabiliteten som en del af legen med og udforskningen af forholdet 

erindring/fantasi. Vi arbejdede under RAPP med at transformere de enkelte erindringer til 

iscenesættelser, som flyttede dem væk fra det nære og private, hvormed de fik potentiale for at 

være mere universelle. Vi fortsatte sideløbende undersøgelsen af, hvordan vores manipulationer 

af erindringerne iscenesat – og muligvis igennem en andens mund og filter – kunne resultere i en 

form for forskydning. En forskydning i den Arkivkrop, der havde delt erindringen, hvorigennem 

erindringens betydning i Kropsarkivet kunne revurderes. Igennem overførslen mellem arkiver kan 

det samtidig have et forskydningspotentiale for lignende erindringer i modtagerens arkiv. 

I I remember… fremkalder vi fortiden og iscenesætter den for nutiden, hvormed vi bevarer den for 

fremtiden. Med genopførelsen og arkiveringen i flere arkiver bevarer vi det flygtige – 

erindringerne – gennem det flygtige – kroppen. Vi iscenesætter erindringerne, citerer dem og 

inkorporerer dem i et eget system af mening, både med et performativt og et personligt 

transformerende potentiale. Sådan bliver vores iscenesættelser genopførelser af dele af arkivet ud 

fra sansefremkaldte erindringer, men aldrig direkte overført, altid med et fortolkningslag. I 

særdeleshed når denne tilgang, vi skaber til arkivet, inkluderer at vi afprøver dele af arkivet på 

andre Arkivkroppe: eksempelvis Karen med mine ord og min mor på sin krop. Genopførelser af 

situationer fra en ny og æstetisk vinkel, flyttet ud af dens oprindelige kontekst. Her spiller 
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spørgsmålet om autencitet og originalitet ind, og iscenesættelsen bliver en måde at komme i 

berøring med det utilgængelige i  vores erindringer; det lag, som eksisterer under det 

umiddelbare.  

Igennem arbejdet med at appropriere hinandens minder, skabte vi en forbindelse mellem vores 

fortid og de historier, vi kunne fortælle i fællesskab: en forbindelse mellem vores arkiver og nye 

delte erindringer. Med iscenesættelsesdelen af vores udvekslinger performer vi relationen mellem 

arkivets tre tider: fortiden, nutiden og fremtiden via vores erindringer. Samtidig med at vi – som 

kropsarkæologer – udgraver, udforsker og fortolker vores erindringer i relation til den fortid, de 

blev produceret i, ser vi dem i lyset af den nutid, vi befinder os i, og den fremtid vi ønsker at 

bevæge os ind i eller ser foran os: «performance ”preserves” and ”saves” the past not by capturing 

it and keeping it safe, stable, and the same, but by re-making it in repetitions, performing it 

forward and outward into the lives, experiences, memories, and bodies of others.»144 Som Ea Sola 

her argumenterer for, bevarer vi vores erindringer igennem vores iscenesættelser. Vi bevarer dem 

med, og i, den forskel hvori de opføres, og viser dermed hvordan vi kan påvirke dem for fremtiden. 

Alteration og preservation145 behøver altså ikke at være modsætninger, men kan fungere som 

konstruktive redskaber til ikke blindt at reproducere fortiden.  

Vi dokumenterede fortiden og vores arkiv gennem en iscenesættelse af det, hvorved vi genopførte 

det med en kropslig forskel. Vi iscenesatte det i nye variationer med formålet at dele, at mindes i 

fællesskab, samt at åbne for små forskydninger af gamle arkivfiler: en mulighed for at 

restrukturere filerne i relation til hinanden og derefter re-arkivere dem. Vi dokumenterede 

hverdagserindringer, og delte og overførte dem fra Kropsarkiv til Kropsarkiv via den oprindelige 

Arkivkrop. For at bruge Laura Luise Schultz’ udtryk, udøvede vi performative acts of 

documentation146 fremfor at reproducere arkivet. Vi bevarer i vores Mindearkiv, men samtidig 

lagrer vi de delte erfaringer og erindringer i vores Kropsarkiver. Her er det oversættelsen fra ét 

udtryk til et andet; dine erindringer, der bliver til mine; en samkøring og en genopdagelse af 

erindringer, du ikke huskede, du havde, og som måske kan huskes anderledes. Som Schultz 

påpeger i sin analyse af værker af henholdsvis Das Beckwerk og Rimini Protokoll bruger de 
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forskellige dokumentationsformater som dele af helheden i deres kunstneriske projekter, og ikke 

udelukkende som et forsøg på at dokumentere deres kunstpraksis147, hvilket også gør sig 

gældende i I remember…. For os er det stadig et åbent spørgsmål, hvor arkivet er eller skal være, 

og hvad der skal ske med de fysiske og flygtige spor i arkivet og af arkivet, men tanken er, at al 

dokumentation bevares for senere at kunne genbruges, genoptages, genopdages og arbejdes 

videre med. Dokumentationen indebærer både dokumenter, billeder, tegning, video, lyd og 

kropshukommelse. Karen og jeg bevarer vores arbejde via de nye erindringer vi skaber i 

fællesskab; i Mindearkivet og gennem kroppen. Vi er Arkivet.  
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Figur 7 Reaktion fra onlineudveksling d.01.06.15 
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 I det følgende reflekterer jeg over hvad der blev delt under RAPP, samt diskuterer 

forholdet mellem kunstprojektet I remember… og mit speciale. Desuden evaluerer jeg 

workshoppen under RAPP og reflekterer over Arkivkroppe i aktion. For at perspektivere arbejdet, 

relaterer jeg delaspekter fra vores projekt med andre grupper – eller kreative fællesskaber – der 

arbejder med lignende mål eller metoder: Rimini Protokoll, Cantabile 2 og Fix & Foxy. Her 

fokuserer jeg specifikt på deltagerdiskurs, fiktion og autencitet. 

Et element vi ikke diskuterede under RAPP var, hvad vi delte. Med vores udgangspunkt virkede 

det, som om det gav sig selv: vi delte barndomserindringer, men i tilbageblik var det mere 

omfattende og kompliceret. Vi delte minder; ældre såvel som nyere, fortalt fra nutidens 

privilegerede og farvede position. Vi fortalte og genfortalte andres og egne minder, vi delte sanser 

og kroppe; overlod vores fysik i hinandens hænder og tillod manipulation og inspiration igennem 

en andens berøring. Vi huskede og mindedes det, vi ofte tænker på, det, vi troede, vi havde glemt, 

og det, vi måske selv har fundet på. Vi delte gennem ord: historier, digte, erindringsfragmenter og 

tekster. Vi delte via tegning, lyd og bevægelse, og vi delte gennem kroppen. Vi delte igennem 

Arkivkroppen fra ét Kropsarkiv til et eller flere andre, og arkiverede nye erfaringer i vores 

Kropsarkiver. Vi delte altså ikke bare selve erindringerne, men delte hele vores krop og vigtige dele 

af vores identitet: i små bidder, der hver for sig måske var uvæsentlige, men samlet set udgjorde 

et billede.  

Specialet har været et nedslag i et projekt, som lever videre. Det gav en mulighed for 

at fokusere, og har været med til at udfordre og informere vores arbejdes videre forløb. Det har 

været en balancegang mellem at tale indefra og se udefra, men det har hjulpet både mig og os 

med at udvikle en terminologi; ikke bare til brug i I remember…, men en generel terminologi 

omkring den erindringspraksis, vi udfører. Rollen som facilitator og workshopleder er 

fundamentalt anderledes end rollen som analyserende akademiker, eller udøvende kunstner. 

Positionerne har udfordret hinanden, men er også smeltet sammen undervejs. Projektet har 

fortsat sin udvikling, siden vi afsluttede RAPP, og vi har afviklet en 2-2-1 online udveksling med 
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atten deltagere, haft endnu et arbejdsophold, samt søgt om finansiering til at fortsætte arbejdet. 

Hvis jeg skulle gentage forløbet, ville jeg have undersøgt det eksisterende relationelle 

scenekunstlandskab yderligere. Jeg mener, at der er mere at hente ved sammenligning og 

udveksling på et æstetisk og konceptuelt plan, samt i relation til at formulere en mere 

sammenhængende poetik148. Kunstnerisk forskning i egen praksis er en udfordring; at placere det 

udøvende og det akademiske i forlængelse af hinanden, og finde skæringspunktet, hvor 

udvekslingen er mest gunstig, er en kontinuerlig balance. Men specialet har givet mig mulighed for 

at afsøge en terminologi for krops- og erindringsarbejde, som jeg ikke ellers ville have haft 

mulighed for – det har begrebsliggjort en skelnen mellem det vi husker (Kropsarkivet) og kroppen, 

som vi husker med (Arkivkroppen), samtidig med at det via analysen har peget på potentialet i 

vores iscenesættelser.  

 At dele i en mindeudveksling, er at være åben; at give, at anerkende, samt at tillade 

andre adgang til dit arkiv. For at dele er det nok at være to, men for at udvikle mindeudveksling 

som en metode; som en måde at mødes på og noget at mødes om, er flerstemmighed vigtig. Fase 

2 startede denne udvidelse af vores Mindearkiv og af horisonten for mindeudvekslingen. Som et 

kunstnerisk forskningsprojekt udvider det også den etnografiske tilgang og vores intention om at 

inkludere «multiple voices and experiences»149. Flerstemmigheden udfordrer det ensidige og 

mangfoldiggør erindringsmaterialet. Workshoppen, som vi afviklede under RAPP, led under 

manglende annoncering fra Laboratoriets side, så vi endte med færre deltagere end forventet og 

måtte, dagen før første workshop, ændre vores design. Ændringen af designet var delvist en 

fordel, fordi vi forenklede det, men betød samtidig, at mængden af indsamlet materiale blev 

mindsket og at vi dermed havde et statistisk mindre udsnit. Over to dages workshop endte vi med 

samlet at have ni deltagere – samt fire ekstra senere på ugen, som vi afprøvede vores nye 

Positions-design med. Efter RAPP har vi finpudset formatet i samarbejde med yderligere fire 

deltagere, så samlet har arbejdet inkluderet nitten deltagere på gulvet150, samt atten online.  
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Stemningen under workshoppen, der udelukkende var med kvinder i alderen 16-58 år, havde en 

tendens til at blive tung: dæmpede stemmer, forståelse, medfølelse, og en følelse af rumlighed. 

Dette skabte et godt rum for at dele, men blev også en smule kvælende i sin dæmpethed og 

befordrede ikke følelser som fx vrede, angst eller sorg, som også er store og vigtige følelser, der er 

yderst nærværende i barndommen. Intensiteten af barndommens følelser kunne være 

overvældende, som illustreret i Venter på far: tredje iscenesættelse, lydspor 3. Det blev tydeligt, at 

hoveddelen af det, vi delte og fik andre til at dele med os under RAPP, var erindringer, eller 

fragmenter af erindringer uden den store sammenhæng til personlige narrativer, hvilket var 

præcis, hvad vi havde efterspurgt i vores invitation og vores italesættelse af projektet: 

hverdagsminder. Vi havde italesat et klart fokus på hverdagen: det enkle; det uproblematiske, og 

vi havde, via denne italesættelse, skabt en selvcensur både imellem os og hos vores 

workshopdeltagere, og vi savnede friktion.  

Vi havde ytret, at vi ikke ledte efter svære oplevelser, men at hvis de kom op, var de tilladte, 

hvilket i høj grad handlede om at skabe en behagelig atmosfære at dele i. Vores frygt for at støde, 

skubbe eller presse nogen, gjorde at vi gik glip af en nuancerigdom. Vores forsigtighed relaterede 

også til førnævnte etiske overvejelser, men i barndommens land eksisterer der mange 

udfordringer og vanskelige oplevelser udenfor traumespektret, og vi var medvirkende til at skabe 

en idylliseret og romantiseret diskurs om barndommen, fremfor at tillade spændingerne, 

modsætningerne, og de stærke følelser, som den også indeholder. Arbejdet tydeliggjorde den 

påvirkning, vi som facilitatorer udøver både fysisk og verbalt. Et spørgsmål for fremtiden er, 

hvordan det er muligt at skabe rum for hele spændvidden og stadig bevare en etisk tilgang til 

eventuelt sårbart arkivmateriale? 

Manglen på friktion klargjorde vigtigheden af, at vi, som udøvere – og som kernen i projektet – 

undersøger en højere grad af intentionalitet i øvelserne. Intentionalitet forstået som en 

udforskning af mulighederne for at påvirke erindringerne, som dukker op. Min samarbejdspartner 

og jeg havde tilfældigt fremkaldt minder med mere ”friktionsværdi” ved at arbejde med lukkede 

kropspositioner i Positions, hvorfor det er en interessant vinkel at udforske. 
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Figur 8 Deltager fra RAPP med medbragt fotografi og spørgsmål 
(Hvad var din yndlingsleg som barn?) 
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Arbejdet under RAPP afslørede, hvordan vores intenderede åbenhed omkring typer af erindringer 

var begrænsende, og antydede med udgangspunkt i iscenesættelserne Venter på far, hvordan vi 

kunne søge at åbne for andre typer af erindringer. Imellem os, som udøvere, mener jeg, det vil 

være muligt, indenfor en etisk acceptabel ramme, at udforske metoder for at underbygge 

barndommens modsætningsfyldte univers og de eventuelt ømmere punkter. Her er fordelen, at vi 

kan udfordre hinanden i trygge rammer, fordi vi kender hinandens grænser. Samtidig 

konkluderede vi under RAPP, at manglen på friktion blandt andet stammede fra vores 

konsensustrang. I den indledende fase af projektet var et af vores interessepunkter, hvor 

ens/forskellige min samarbejdspartner og jeg er som kvinder og udøvere, men det trådte i 

baggrunden, indtil denne diskussion tydeliggjorde, hvordan vi og vores måde at udføre 

eksperimentet på – de spørgsmål vi stillede og svarene vi gav – gjorde det vanskeligt at ignorere 

relevansen af spørgsmålet om, hvem vi er, og hvordan vores udgangspunkt for projektet – vores 

arkiver – har en indflydelse på vores valg, samt på vores verbalisering af arbejdet. Udfordringen 

fremadrettet er altså, at modarbejde det, vi i et tidligt udkast til vores RAPP ansøgning kaldte 

vores «tendency to want to please»151. Dette kan vi gøre gennem en udforskning af positioner, 

som kroppen benytter sig af som beskyttende, som fx de lukkede skuldre i Venter på far, samt via 

spørgsmål som ʻHvad er det første skænderi du huskerʼ eller ʻBeskriv dit første faldʼ. Desuden 

oplevede vi, at italesættelsen i sig selv løsnede op, og fik os til at tillade erindringer fra mere 

sårbare dele af vores narrativ. 

Vores rolle som facilitatorer var at skabe de rette forhold for at afprøve, hvordan 

vores metode for mindeudveksling virkede i relation til at vække erindringer. Udvekslingen skulle 

være en positiv oplevelse, hvor deltagerne ikke følte, at vi hverken drænede dem for erindringer, 

eller pressede dem fysisk eller mentalt. Kroppen er sensitiv og det var vigtigt for os ikke at 

efterlade deltagerne med en negativ kropslig erindring, i særdeleshed ikke i relation til et tema, 

der potentielt kan være så sårbart som barndommen. Kropsligt arbejde, som dette, kræver 

forsigtighed, autoritet og gerne tid til at bygge en tillid op. 

Da arbejdet gik fra kun at være mellem min samarbejdspartner og jeg og til at inkludere deltagere, 

observerede jeg en ændring i den kropslige ageren og kontakt. Den kropslige sensitivitet var en 
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anden. Hvis man ikke er vant til hverken at bruge kroppen som et æstetisk udtryksmiddel eller til 

at have tæt fysisk kontakt, kræver kropsarbejdet ekstra finfølelse fra facilitatorernes side. 

Ændringen kom både til udtryk som en kropslig usikkerhed, hvor vi skulle være mere forsigtige i 

vores føring af deltagere med lukkede øjne, samt som mindre kropslig lydhørhed, hvilket krævede, 

at vi var tydeligere og mere bestemte i vores føring. Dermed en forhandling mellem forsigtighed 

og tydelighed, så vi ikke lod den usikkerhed, deltagerne havde, tage over. Fremadrettet vil vi i 

korte udvekslinger, hvor der ikke er ”tid” til at opbygge en relation, fortsat sørge for at føre, for at 

skabe fysisk tryghed i deltagerne, mens vi i længere udvekslinger vil opfordre til 

deltagersamarbejde. En anden tillidsstrategi, er vores fokus på gensidighed: hvis de deler, så deler 

vi. 

Den generelle respons fra arbejdet har været positiv og flertallet af vores deltagere har udtrykt 

overraskelse over både typen af erindringer, der kom op, og det at de fleste var erindringer, som 

de enten ikke huskede på ofte eller ikke var klar over, de huskede i det hele taget. De to deltagere, 

der har udtalt sig negativt om oplevelsen med at erindre gennem Positions, erkendte begge under 

evalueringen, at fortidige erfaringer havde haft en negativ indvirkning på deres oplevelse af at 

skulle erindre med os. Erkendelser, der for de implicerede deltagere, virkede som ”aha-

oplevelser”, og åbenbarede generelle reaktionsmønstre for dem.  

Et element, som flere af deltagerne fremhævede, var gensynet med en mere legende tilgang til 

livet. Erindringerne mindede dem om, hvem de havde været, hvad de havde nydt at gøre som 

børn og hvor de havde drømt om at ende: «it’s nice to repeat some things you used to do in your 

childhood – I never thought of going back and lying in the grass and looking at the clouds again 

and hope for dreams to come true. Doing these small, simple things you used to be so excited 

about»152. De genoplevede legende øjeblikke og pegede på metodens potentiale for at påminde 

én om at være i nuet. «[Back then] you just experienced the atmosphere so much clearer – like a 

summer day just could be a whole universe»153. Potentialet som de italesætter, er det at huske, at 

mærke kroppen. At se, sanse og relatere til verden, ikke bare gennem synssansen, men gennem 

hele sanseapparatet – at mærke kapaciteten af Arkivkroppens udveksling og tillade det i spændet 
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mellem nu og da. Den ubekymrede, åbne krop – som en deltager i vores onlineudveksling udtrykte 

det: barnets kropslige frihed. 

There is many black holes in my childhood memories from growing up during a time of war […]  

I get reminded of me of taking dance lessons as a kid in Iran--(during the war)--it was not a dance 

class or a studio but a basement of my mom's friends […]house--who thought me Persian dance. 

Thank you for this process--this reminds me of both lovely & gloomy times--my love for dancing as 

a child went beyond loosing myself in my body--it was freedom [sic.]154 

Samtidig pegede kommentarerne på det at genopleve, at barndommen stadig er der; at den kan 

huske én på, hvor man kommer fra, og for nogen, hvem man er, eller var. En genopdagelse af 

identitet. En anden udtrykte, hvordan det indre barn hjælper dig til at elske dig selv – for hvem kan 

nægte et barn kærlighed? Sådan kan man sige, at vi faciliterede møder, hvor deltagerne kunne 

spejle sig selv i deres fortidige jeg og i de ligheder og forskelle, de delte med hinanden. De skabte 

nye sanselige erindringer i fællesskab og udvekslede, ikke bare på et verbalt niveau, men på et 

æstetisk, kinæstetisk og fysisk kropsligt niveau. Vores facilitator udtrykte det som: «[there is] 

something essential in the questions you’re asking and the space you’re giving people access 

to.»155 

En anden deltager konkluderede under evalueringen «you remember more from actually doing 

something, and with your eyes closed – when you’re not looking at something, you imagine your 

memories better»156. Det er netop denne forflytning væk fra øjeblikket, som du befinder dig i, og 

tilbage i en tid der var, som vi håbede at opnå. Nogle af de stærkeste oplevelser vi havde med 

Positions var, når deltagerne tvivlede på deres egen kropshukommelse, men alligevel alle huskede 

efter et par sekunder i en position med lukkede øjne. Udtrykket i deltagernes ansigter, som 

ændrede sig en anelse, når erindringen kom. Tonefaldet, som kom fra et andet sted: for nogen 

hverdagsagtigt, for nogen trægt og vanskeligt, for nogen med glæde og for andre med tvivl. Når vi 

fremkalder erindringer, finder vi det, Lesley Main kaldte «what she feels about [it], what’s still in 
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her»157. Der er ingen sande minder, bare efterklangen af noget, der var. Ægte for arkivet det 

kommer fra, uanset om oprindelsen af det.  

 I analysen forholder jeg mig hovedsalig til udvekslinger mellem min 

samarbejdspartner og jeg for at konkludere på metodens potentiale for at vække erindringer via 

udvekslinger og iscenesættelser. Vores opdagelser her, samt vores erfaringer fra workshoppen, 

smitter af på vores ideer om deltagerinvolvering, og at sammenligne vores metode med 

delaspekter fra andre tilgange, tydeliggør hvad vi søger igennem arbejdet, samtidig med at det 

bidrager til at placere det i en historisk, kunstnerisk og genremæssig kontekst.  

Det vil jeg gøre ud fra tre tendenser i tiden som vi deler med andre kunstnere: deltagerdiskurs, 

forholdet til fiktion og hvad jeg kalder ”autencitetskriteriet”. Med ønsket om et deltagende 

publikum og en udforskning af det relationelle, læner vi os op af en herskende publikumsdiskurs, 

som man, som tidligere nævnt, fx ser hos Rimini Protokoll, Cantabile 2 oeller Fix & Foxy. Disse 

kreative kollektiver repræsenterer tre forskellige tilgange til mødet mellem deltagere/publikum og 

scenekunsten. Rimini Protokoll eksperimenterer med ”spillets regler” og statistikker i et tydeligt 

politisk projekt, Cantabile 2 leger med én-til-én udvekslingen og den ligeværdige relation, mens Fix 

& Foxy blandt andet geniscenesætter og remedierer originale dramaer og gamle film – en 

remediering, der i mødet med publikum peger på førnævnte forskelle mellem original og 

remediering. Til fælles har de tre, at de eksperimenterer med intime møder deltagere imellem, 

samt mellem performere og (deltagende) publikummer. De er eksempler på en generel tendens i 

scenekunst til at aktivere publikum som meddannende i kunsten – herigennem oplever publikum 

at have en agens, som de kan videreføre fra scenekunsten til den politiske (Haubesuch Europa) og 

private (Et Dukkehjem) virkelighed, samtidig med at de anerkendes som ligeværdige: «Når man 

som tilskuer besøger en human specific performance opdager man derfor, at forestillingen handler 

om en selv.»158 
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Figur 9 Deltagere på RAPP 2015 Conference deler deres tidligste erindringer. Fotograf Toke Hage 



Side 95 af 111 
 

I remember… fokuserer i sin nuværende form på deltagere i et workshopformat, hvor vi som 

facilitatorer deltager på næsten lige fod med deltagerne. Fokus er på dem, der kommer og deler, 

og på det rum, vi faciliterer for dem at mødes og dele i. Vi iscenesætter ikke rummet, som andet 

end et møde – der er ikke andre teatrale elementer, end dem vi skaber i fællesskab. Materialet, vi 

arbejder med, er folks eget, og selvom erindringer balancerer mellem fantasi og virkelighed, 

eksisterer materialet som udgangspunkt ikke i en fiktionaliseret form. Vi fokuserer på egne og 

deltageres erindringsarkiver og arbejder i vores iscenesættelser med – som Kirsten Hastrup 

udtrykte det med Richard Schechners begreb – not-me159 i fremstillingen af hinandens erindringer. 

Vi påtager os ikke karakterer, men leger med virkelighedsudsigelsen i rollen som hinanden og 

hinandens familier. Pam Schweitzer skriver om deres reminiscence iscenesættelser, at «[the] 

opportunity for personal exchange elicited many more memories and [the play] was triggering 

spontaneous reminiscence exchanges which would never have taken place without this theatrical 

stimulus»160. Vi eksperimenterer med samme materiale og håber, at vores mindeudvekslinger i 

forskellig form, kan skabe en lignende effekt. Her handler det ikke om at fiktionalisere, men 

nærmere universalisere for at skabe oplevelser, der kan deles. Fokus er mødet mellem erindringer, 

mellem arkiver; mellem mennesker. 

Et andet fællestræk hos de tre ovennævnte er sløringen af grænsen mellem det iscenesatte og det 

”virkelige” eller ”autentiske”. Man kan diskutere, om Et Dukkehjem bliver mere virkeligt fordi det 

opsættes i et ”virkeligt” hjem, eller om Hausbesuch Europa er mindre iscenesat, fordi deltagerne 

er privatpersoner. Cantabile 2 går så langt som til at sige, at de arbejder med non-fiction og hvad 

de kalder «elimineringen af rollen som koncept og forstillelse»161
. Ligeledes arbejder vi med 

metoder i stedet for roller – vi er facilitatorerne, og dermed fødselshjælperne for erindringen, 

hvilket betyder, at vi er iscenesat som noget udenfor os selv, men vi spiller ingen roller, og vi deler 

erindringer ligeværdigt med vores deltagere. Vores metode henviser til gengæld til vigtigheden af 

genkaldelseskraft i performativt arbejde. Fundamentalt for det meste scenekunst er, at det 

arbejder med at efterligne eller minde os om noget, vi kender: os selv. Centralt er altså 

genkendelsen via hukommelsen, hvor vi fokuserer på kropshukommelsen og adgangen via 

Arkivkroppen.  
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I remember… læner sig med workshopdelen op ad de ”virkelige” møder, som Rimini Protokoll 

faciliterer i Hausbesuch Europa, og på et teatralt spektrum, og rent æstetisk i vores 

iscenesættelser, op ad Cantabile 2’s menneske-specifikke162 møder. Alle tre strategier; 

deltagerdiskurs, fiktionsforhandling og autencitet, peger mod potentialet i det personlige 

engagement hos publikum; de får en følelse af agens, som kan overføres til virkeligheden, samtidig 

med at de kan spejle sig i iscenesættelsen uden fiktionens mellemregning.  
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I dette afsluttende afsnit konkluderer jeg på metodens potentiale og peger på 

fremtidige perspektiver for vores projekt, der fortsætter, selvom specialet afsluttes. Jeg startede 

med at spørge, hvordan en udveksling af minder kan bruges som et performativt greb, der kan 

aktivere minder på begge sider af udvekslingen: i både giver og modtager. Igennem speciale og 

projekt har jeg påvist, at det kan bruges som performativt greb gennem erindringsiscenesættelser, 

men også via online- og brevudveksling. Vi gav vores deltagere fornemmelsen af at være et 

skatkammer af erindringer, der via dufte, fysiske positioner og objekter kunne åbnes, men 

hvordan?  

Det er uvist, hvorvidt det, der er blevet husket gennem I remember…, er ”ægte” erindringer; hvor 

meget, der er associationer eller hvor meget, der er fundet gennem arbejdet, men det er ikke 

afgørende for os eller for den situation og det møde, vi forsøger at facilitere. Det afgørende er, at 

vi aktiverer noget i vores deltagere – at de husker med os og vælger at dele med os og hinanden. 

Det er svært, at sige noget «hard and fast»163 når temaet er erindring og kropsviden – jeg ved ikke 

præcis, hvad der sker i kroppen på den enkelte, men jeg har her et par foreløbige konklusioner og 

teser.  

At vi har arbejdet med eget materiale, egne kroppe og egne erindringer er en udfordring. Det 

indebærer en subjektivitet, som det er nødvendigt at udfordre gennem afprøvning af metoder og 

ideer på andre. Det viste sig desuden, at det at vække erindringer gennem kroppen, er 

udmattende mentalt arbejde. Min samarbejdspartner og jeg nåede et mætningspunkt med egne 

minder, hvorved oplevelsen blev stærkere, da deltagerne begyndte at dele med os. Som da en 

deltager før Positions udtrykte, at hun aldrig huskede noget, hvorefter hun var tilbage i sin 

barndoms lege efter et par sekunder med lukkede øjne. Hun udtrykte under evalueringen «I really 

think I have forgotten all my past, but with this training I remember more»164. En del af 

tilfredsstillelsen i arbejdet med I remember… har været at påminde deltagerne om det 

skatkammer af erindringer, som de bærer rundt i Kropsarkivet.  
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Et spørgsmål, vi er blevet ved med at vende tilbage til, er om arbejdet er selvoptaget, 

hvilket har været en medvirkende faktor i den relationelle vending; Karens eller min barndom er 

ikke i sig selv interessante – det er den resonansvækkende udveksling, som har potentiale. De 

udvekslinger, vi har faciliteret, peger på potentialet i det gensidige. At mødes om noget og erindre 

sammen: at man både vækker og får erindringer vækket. 

I specialets kapitel to, Hukommelsen, undersøgte jeg relationen mellem hukommelse, erindring og 

minder, og konkluderede, at vi arbejder med alle tre, men i udgangspunktet søgte efter 

hverdagserindringer. Igennem øvelserne, hvor vi arbejdede med at opretholde et mindeflow, eller 

huske gennem kontinuerlig bevægelse, fremkaldte vi i særdeleshed erindringer, mens der 

igennem Positions blev fremkaldt flere situationer – minder – og det var ofte situationerne, der 

blev udgangspunkt for iscenesættelser, fordi de var enklere at manipulere med end fornemmelser 

eller dufte.  

I kapitlerne Arkivet og Kroppen diskuterede jeg forholdet mellem den fænomenologiske krop og 

arkivet, og samlede relationen i begreberne Kropsarkiv og Arkivkrop. De opererer på tværs af 

Taylors arkiv og repertoire med deres både faste og flygtige form, og fungerer nu som 

hovedbegreber i min erindringsterminologi. I disse to kapitler præsenterede jeg desuden følgende 

begreber, der var afgørende for min analyse: arkivets tre tider, remediering, acts of transfer, re-

arkivering, og den labile krop, som både kan overskride egne begrænsninger og 

konstituerer/konstitueres gennem verden. 

I Analysen: Performative møder analyserede jeg gennem iscenesættelser fra 2-2-1 forskellige 

strategier i anvendelse som del af metoden: at vække barnet via barndomsreferencer og legens 

æstetik, at arbejde med genfortælling og sanseaktivering, at iscenesætte arkivets tre tider 

simultant, samt at appropriere hinandens erindringer igennem repræsentation af kroppe og ord. I 

analysen af de tre iscenesættelser fra erindringsudmatning identificerede jeg potentialet for 

temporal erindringsresonans, spejling og legen med positionering af barnet fra erindringen. Begge 

analysedele påpegede, hvordan vi igennem arbejdet bevarede erindringer i og med en forskel ved 

at lagre egne eksisterende erindringer i hinandens Kropsarkiver, samt udvikle nye i fællesskab. De 



Side 99 af 111 
 

understregede, hvordan den fænomenologiske krop består af lagrede oplevelser, som har 

genereret erfaringer: repertoiret, der ikke bare består af vores egne erfaringer, men af viden og 

praksisser som vi har ”arvet”; overført til os fra andre Kropsarkiver, gennem andre Arkivkroppe. 

Hukommelsen er (også) kropslig, og specielt gennem vores arbejde med lukkede øjne, oplevede vi, 

hvordan vi møder verden i en osmotisk relation, der skaber os, mens vi skaber den, hvormed vi 

kan ændre os igennem verden og omvendt. Arbejdet åbnede derigennem for den 

grænseoverskridende krop: kroppen der overskrider hudens begrænsninger. 

Jeg mener dermed at kunne konkludere, at vores metode for mindeudveksling har udvekslings- og 

erindringspotentiale for deltagere igennem tilrettelagte forløb for at erindre og dele gennem krop 

og sanser. Potentialet er i det relationelle – mødet mellem arkiver, hvor den enkelte deltager 

giver, ser og anerkender, mens vedkommende samtidig udforsker og spejler sig selv, og sin 

Arkivkrop, i andre(s). Den tager udgangspunkt i kroppen; i at sanse og mærke forbindelsen mellem 

krop, hukommelse og identitet. På den måde handler metoden både om individet gennem den 

anden og om at mødes om den fortid vi deler – barndommen. Igennem specialet har jeg desuden 

identificeret potentialet for at forrykke minder: re-arkivering gennem remediering og acts of 

transfer. 

Jeg spurgte tidligere i opgaven, om vi søger arkiver, som minder om vores: om vi har mulighed for 

at skabe tilgang, hvis vi møder arkiver formet et andet sted. Som konklusion kan jeg sige, at 

arbejdet så langt ikke har nægtet os adgang. Selvom flertallet af vores deltagere har været 

repræsentanter fra, hvad der nok kan karakteriseres som den kreative middelklasse, har de nitten 

deltagere, vi har arbejdet med – fysisk i samme rum – repræsenteret seks forskellige 

nationaliteter: dansk, norsk, irsk, chilensk, litauisk og tysk. Forskellene virker i højere grad til at 

differentiere fra person til person end til at være bundet til nationalitet. De afhænger af individets 

lydhørhed overfor egen krop og tidligere erfaringer med at arbejde kropsligt og sanseligt. Samtidig 

virker der til at være forskel på hvilken sans, der umiddelbart vækker flest minder hos forskellige 

deltagere. Med vores onlineudveksling er nationaliteterne endvidere blevet udvidet med iransk, 

amerikansk, thailandsk/belgisk, bosnisk, britisk, spansk og italiensk. 
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Figur 10 Vi husker. Karen og jeg demonstrerer Positions under RAPP 2015 Conference. Fotograf Toke Hage 
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Modtagelsen af specifikke spørgsmål og fotografier fra barndomsalbummene får alle til at huske, 

og selvom onlineudvekslingen foregik med min samarbejdspartner og jeg som mellemmænd, delte 

deltagerne alligevel intime øjeblikke og refleksioner via hinandens stemmer og erindringer. Som 

en af dem skriver i en reaktion 

Mies stemme er så utrolig behagelig på lydsporet. Den utstråler også en trygghet. Historien om 

hennes mamma, den gjenkjennelige lukten får meg til å tenke på det unike båndet mellom barn og 

mor, på båndet mellom min mor og meg. Nå som jeg har en sønn, lærer jeg hvordan dette båndet 

føles fra en mors perspektiv.165  

Her peges på erindringspotentialet også i en onlineudveksling. Det er ikke nødvendigt med fysisk 

tilstedeværelse for at overføre en fysisk reaktion, og som Amelia Jones så elegant udtrykker det: 

«mens live-situationen måske muliggør fænomenologiske relationer i form af hud-mod-hud 

indlevelse, er den dokumentariske udveksling (beskuer/læser – dokument) faktisk lige så 

subjektiv.»166  Samtidig peger citatet på metodens potentiale for intimitet – både fysisk kropslig 

intimitet og i processen med at dele personligt materiale. Desuden italesætter hun erindringen 

som spejlet, hvor man både ser sig selv og anerkender den anden med gengældelsen af blikket. 

 Efter RAPP er vi fortsat interesserede i det hverdagslige, men også i at tillade og 

udforske spændingerne. Vi ønsker fortsat at eksperimentere med måder at facilitere åbninger af 

Kropsarkivet, samt bruge udvekslingen af minder til at facilitere møder. Vi ser et udvidet 

potentiale i det relationelle; et potentiale vi ønsker at undersøge både i større og mindre grupper, 

samt i eksperimenter med iscenesættelser, både i fællesformat og alene.  

Langsigtet har projektet tre perspektiver: Vi ønsker at udvikle to workshopformater samt en 

interaktiv performance. De to workshops vil fungere som en performativ udveksling, hvor 

deltagerne er en aktiv del af konceptet og oplevelsen formes efter dem. Det ene vil være en kort 

udveksling (fx halvanden time) med to-fire deltagere, hvor vi bruger Positions – udvidet til også at 

inkludere dufte og objekter som udløsere – til at huske. Vi vil desuden eksperimentere med at 
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bruge deltagernes erindringer, fx i form af et medbragt billede eller erindringer, vi genfinder i 

fællesskab, til at skabe korte iscenesættelser. Det andet workshopformat vil være længere (fx fem 

timer) og med ti-femten deltagere. Her vil vi arbejde med at huske gennem kroppen via Positions 

og med udvekslinger som 2-2-1, samt iscenesættelsesrækker. Her vil vi desuden arbejde med 

kreativ tænkning; hvordan udvikle og omforme noget fra ét format til et andet. Vi arbejder 

samtidig frem mod skabelsen af en interaktiv performance, hvori vi – i stedet for som Rimini 

Protokoll at lege med ”spillets regler” – vil eksperimentere med ”legens regler” som strategi.  

På sigt ønsker vi desuden at videreudvikle det sociale perspektiv, og overvejer, hvordan projektet 

kan rettes mod forskellige aldersgrupper: børn, unge, voksne, ældre. Vi er hovedsaligt 

interesserede i at arbejde med mere velfungerende arkiver, hvilket kan indebære alle 

aldersgrupper, men som i første omgang udelukker nogle af de grupper, man sædvanligvis laver 

erindringsarbejde med: folk med demens, Alzheimers, eller traumeramte. Vi ønsker fortsat at 

arbejde med I remember… som et kunstprojekt, fremfor at tilbyde det som terapi.  
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Første runde af 2-2-1 – Lise initierer. 

Billede: 

 

Spørgsmål: Beskriv dit forhold til naturen som barn 

Reaktion foto: 

Natur og kultur. Naturen i barnet i konflikt med det pene, det pyntede. Sommer. Bading. Tid. 

Hvorfor gråter hun? Hva har skjedd før og etter bildet?  

Barndommens bunnløse følelser. Fotografiets begrensning i historiefortelling. Barnet alene. Et menneske 

som har sitt eget liv allerede. Det vi ikke kan se, inne i hennes hode og sjel. Det er noe imellom oss så vi kan 

aldri helt forstå hvordan verden oppleves for andre. Vi forsøker å forstå hverandre og bygge broer. En 

livslang øvelse.  

Det selvstendige barnet. Ensomhet i oss alle. Her er jeg: Kommet inn i denne merkelige verden og den skal 

jeg bevege meg gjennom og forsøke å se fra ulike sider. Og forstå? 

Assosierer det mest til å sitte i kaldt, fuktig (duggvått) gress om sommeren. Duft av gress og vekst tidlig om 

morgenen. Jeg husker katten vår i hagen. Når jeg var forholdsvis liten enda, men kan ikke ha vært så veldig 

liten, pleide jeg å få katten til å jage meg frem og tilbake på plenen. Ved at jeg stod ved siden av den og 

brått begynte å springe vekk fra den, fikk jeg den til å følge etter meg og jeg tror til og med den liksom 

angrep når jeg stoppet og lot den fange meg. Det synes vi var morsomt, og vi tenkte at den liksom trodde at 

kanskje den kunne være over meg i hierarkiet siden jeg var mindre enn de andre i familien. En følelse av 

fryd fylte meg. Jeg likte å turne på plenen. Slå hjul spesielt. En periode hadde vi et slags høydehopp-stativ 

som vi hoppet over. En stund en basketballkorg. Tidligere, et dissestativ (huske). Har et bilde av meg og 

mormor på hver vår lille disse. Fint. Har lyst å finne et bilde av meg som ligner på det av Lise.  
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Tenker også på hvor mye kjærlighet mødre har til sine barn og hvordan de duller med sine døtre (spesielt?). 

Mamma brukte alltid masse tullenavn og ord på meg som var skikkelig barnslig når jeg husker, men som 

nok hang igjen fra jeg var liten. Tuppetuppetupp, Susseduss, tippetipp, Mamma sin snippenupp! 

Reaktion spørgsmål: 

Leke i marka med Astrid Marie. 

Hoppe ned fra det høyeste nivået. 

Hoppe fra stein til stein, for langt? 

Balansere på en fot nede i fjæra. 

Gå stien ned til badeplassen som het Krabbevika ytre. Masse boss hadde alltid skylt i land fra havet. Blå 

plast, trestubber, flasker, poser, metallringer. Ekko fra fjellveggen. 

Flo eller fjære. Ved flo måtte man klatre litt i bergveggen for å komme bort til den borterste fine delen av 

badeplassen (uten boss). Husker en gang at vi gikk og badet uten voksne, at to av de store jentene passet 

på oss. Det var veldig spennende. Og sommerdager med bading er det nydeligste som fins i et ellers mørkt, 

kaldt og forblåst år. 
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Første runde af 2-2-1 – Karen initierer 

Billede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål: What do you remember from all you learned in school? All those years in school, did you believe 

you would retain the information, how did you look at the future in terms of knowledge? 

Reaktion foto: 

Ensomheden og usikkerheden. Lange toiletbesøg for at få lidt luft og slappe af efter jeg havde skiftet skole. 

Ønsket om at være dygtig. Hvor vigtigt det var hvordan man så ud – og om man var én af dem drengene 

kunne lide. Al sladderen og rygterne. Hvordan små ting som en lille seddel eller et smil kunne være 

samtaleemne i flere dage. Hvor fjollet det føles nu – hvor stort det føltes dengang. 

Hvor svigtet jeg følte mig da Line begyndte at tilbringe mere tid med Soffia end med mig. Så alene. Forrådt. 

Jeg troede vi skulle være venner for evigt – os to mod verden.   

Reaktion spørgsmål: 
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2-2-1 under RAPP – Lise initierer 

Billede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål: Hvad var dit første møde med dans? 

Reaktion foto:  

 

Reakion spørgsmål: 

Fem lydfiler – se bilag 4 
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CD med lydfiler og videoer. 

Indhold: 

 Fem lydfiler om Karen Eide Bøens første møde med dans fra 2-2-1 iscenesættelse 

 To videoer fra Lise Aagaard Knudsens anden iscenesættelse Venter på far  

 Tre lydfiler fra Lise Aagaard Knudsens tredje iscenesættelse Venter på far  

 Én lydfil fra RAPP workshopevalueringvaluering  

 


