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I den ny sæson af ’Kunstnerkolonien’ jager blandt andre Kim Mejdahl inspiration i det underjordiske. Foto: Valdemar Stroe Ren
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D e arbejder i 40 graders sydspansk
varme i op til 10 timer, de bliver
straffet for at holde toiletpauser,

og hvis de brokker sig eller plukker for
langsomt, bliver de fyret. Mange er sårba-
re og adskilt fra deres mindreårige børn,
og fl�ere har været udsat for sexchikane el-
ler seksuelle overgreb.

Det fortæller 16 ansatte på 7 store bær-
plantager, der leverer bær til Superbrug-
sen, Kvickly, Fakta, Irma, Lidl og Salling
Group, som ejer Netto, Føtex og Bilka. De-
res historier er hentet hjem fra bærindu-
strien i Huelva-regionen af mediet Dan-
watch, som samarbejder med Politiken
om at få kvindernes forhold frem i lyset.

»Hvis en mand kan lide en kvindelig an-
sat, så chikanerer han hende, hvis han har
lyst. Det er helt normalt«, fortæller ’Ha-
diya’, som du kan høre om i Politikens og
Danwatchs podcast ’De bitre bær’. 

En anden kvinde, ’Kalima’, meldte en
supervisor til politiet for voldtægt og
måtte fl�ygte fra farmen. Men sagen er sat i
bero, og det er generelt svært for kvinder-
ne at føre sager, siger senioradvokat Aint-
zane Márquez fra menneskeretsorganisa-
tionen Womens Link Worldwide. 

»Migrantkvinderne kan ofte ikke

spansk og kender ikke deres rettigheder.
De mister typisk deres arbejde og indtægt
og sendes ud af landet, hvis de anlægger
sag. Nogle sager falder på, at sagsøger ik-
ke har råd til at komme til Spanien og vid-
ne«, siger Aintzane Márquez, som repræ-
senterer fi�re kvinder i en sag fra 2018.

Ikke alene med oplevelser
De 16 kvinder, som Danwatch har talt
med, er ikke alene med deres oplevelser,
fortæller Angeles Escrivá, som er sociolog
ved Huelva Universitet og har været på
feltarbejde blandt marokkanske mi-
grantkvinder på plantagerne.

»Kvinderne fortæller om alle niveauer
af udnyttelse. Nogle bliver ikke betalt den
aftalte løn, nogle betaler 50-100 euro for
at bo i usle skure, og der bliver brugt sex-
chikane og trusler for at få dem til at ar-
bejde hårdere og uden pauser«, siger An-
geles Escrivá, som er aktiv i netværket Mu-
jeres 24, der arbejder for bedre forhold for
migrantarbejderne.

De ansattes beretninger lægger sig da
også i halen på fl�ere års internationale
rapporter og afsløringer af stærkt kritisa-
ble arbejdsforhold i bærproduktionen i
Spanien. Trods omtalen af massive pro-
blemer hos navngivne spanske bærpro-
ducenter er bærrene blevet solgt i Dan-
mark, indtil Danwatch for nylig henvend-
te sig med sine afsløringer.

Supermarkederne har efterfølgende
sat undersøgelser i gang, og hverken Co-
op eller Salling Group køber bær fra de
omtalte plantager, før de beskrevne for-
hold er undersøgt: »De lever ikke op til de
krav, vi stiller til vores leverandører om ar-
bejdsforhold«, skriver Anne Mette Brasen,
CSR-chef i Coop, i en mail.

Der fi�ndes faktisk gode farme med or-
dentlige forhold, siger Angeles Escrivá fra
Mujeres 24. Men migrantkvinderne er
enormt sårbare over for dem, der ønsker
at udnytte dem, fordi en spansk-marro-
kansk aftale for 20.000 sæsonarbejdere
stavnsbinder den enkelte kvinde til en ar-
bejdsgiver, siger sociologen.
mette.guldagger@pol.dk

De bitre bær
Lørdagsliv side 4-8 og Politiken.dk/podcast

Arbejdsforhold

Mange kvinder, der 
plukker spanske bær til
danske supermarkeder, 
arbejder under pinefulde
vilkår, viser besøg på 
plantager i Spanien.

Bærplukkere 
udsættes 
for trusler 
og overgreb
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Erhvervsministeren bør
følge sin kritik til dørs.

O ver 12 milliarder kroner. Så
meget forventer Danske
Bank at skovle hjem i over-

skud i år, efter at coronatågerne er
lettet over landets suverænt største
bank. Det kom frem, da banken
torsdag bankede forventningerne
til årets bundlinje i vejret. 

Den solide opjustering er godt
nyt for aktionærerne, men det guld-
randede resultat risikerer dog at
ramme branchens lobbyister i nak-
ken som en boomerang. Erhvervs-
minister Simon Kollerup (S) har
nemlig revset bankerne for at op-
kræve negative renter på almindeli-
ge danskeres bankkonti, og ministe-
ren har varslet et politisk indgreb,
hvis »grådigheden« tager over, og
bankerne sænker den såkaldte be-
løbsgrænse yderligere. I øjeblikket
er det typisk kun kunder med over
100.000 kroner på kontoen, som be-
taler for at have penge i banken.

DET ER en vigtig debat, som ministe-
ren har sparket i gang. På den ene si-
de har bankerne ret i, at landets
pengeinstitutter i høj grad blot føl-
ger det renteniveau, som National-
banken har sat. Hvis pengepolitik-
ken skal virke, så bør Nationalban-
kens rente helst skylle videre gen-
nem bankerne og ud til forbruger-
ne. Omvendt forekommer det ba-
rokt, at mange almindelige menne-
sker, som er forpligtet til at have en
konto til f.eks. pension og skattebe-
taling, nu opkræves penge. 

Samtidig har bankerne skruet
kraftig op for gebyrerne. Boligejere
har lært nye gebyrer som ’kursskæ-
ring’ at kende, og siden fi�nanskrisen
er bidragssatserne på private bolig-
lån næsten fordoblet. 

Der bør derfor lyde en kraftig op-
fordring om at følge kritikken til
dørs. Hvis ministeren vil sørge for
lavere priser på fi�nansielle ydelser,
så skal sektoren ses efter i sømme-
ne. Branchen er domineret af få gi-
gantiske fi�nansielle supermarkeder,
der rummer alt fra ejendomsmæg-
lerkæde og pensionskasse til real-
kredit. Og her suger man gebyrer i
alle led. Bankmarkedet har et skri-
gende behov for mere konkurrence
eller skrappere prisregulering. Hvis
Kollerups kritik skal være mere end
lette politiske point, så skal han tage
et opgør med en sektor, hvor kon-
kurrencen er sandet til, og forbru-
gerne er endt som tabere. mb

Grænsen
er nået
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med dine fordele hos Politiken Plus

politiken.dk/plus



POLITIKEN 3 Lørdag 10. juli 2021

K
Lørdag

Selv Kvium kan mærke dem 
Reality-serien ’Kunstnerkolonien’ prøver i denne sæson
kræfter med Bornholm – og med de underjordiske.

Reportage side 12-18
Foto: Valdemar Stroe Ren



Jeg skal gå der med min isvaffel og en maske 
i ultraslowmotion som en slags happy Antichrist

Med sin trofaste følgesvend, en stor isvaffel, der for ham symboliserer Bornholm, er Kim Rachard Adler Mejdahl på aftenoptagelse på klippekysten med månen som lyssætning.
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Jeg skal gå der med min isvaffel og en maske 
i ultraslowmotion som en slags happy Antichrist

N
æsten i løb farer Michael Kvium
fra den ene ende af rummet til
den anden. På væggen hænger et
stort billede af en orange solned-
gang, der tilsyneladende er sat i

fængsel eller i hvert fald bag tremmer.
Kvium sender det et kritisk blik og ryster
lidt på hovedet med de karakteristiske
spidse ører.

»Er det ikke sådan, vi gør – spærrer na-
turen inde?«, spørger maleren retorisk,
mens kan kigger videre på sit billede.

»Det er hverken helt eller halvt fær-
digt. Man kan sagtens smøre noget olie-
farve op på det. Men noget andet er at få
det til at blive til et billede! Der skal ske
meget med det, hvis det skal udstilles –
jeg aner bare ikke hvad«, siger han og
skridter tilbage tværs gennem salen i
det, der normalt er Gudhjem Kunstmu-
seum, men lige nu er hans atelier. 

I den anden side af salen hænger et bil-
lede af en krumrygget lyserød mande-
krop fast i en pæl med det yderste af de
fi�ngre, der er pakket ind i et par af de blå
plastikhandsker, vi har lært så godt at
kende under coronaens hærgen. 

En af Michael Kviums berømmede
groteske menneskefi�gurer på fl�ugt fra
pandemien eller måske de underjordi-
ske væsner, der ifølge overleveringerne
gemmer sig under overfl�aden her på
Bornholm?

»Nej, dem snakker alle de andre om,
men det siger mig ikke noget. De under-
jordiske kan vist ikke redde mig«, siger
Michael Kvium med et smil.

Og falder så ned ved sit arbejdsbord i
noget, der ligner en let desperat apati. 

»Så længe jeg snakker, behøver jeg ik-
ke arbejde. Og det er fi�nt. Men jeg kom-
mer ingen vegne«, siger han vist mest til
sig selv.

Udenfor kaster kaster solen al sin kær-
lighed på stedet med tilnavnet Solskins-
øen i et orgie af lyse og blå nuancer, der
alle emmer af håb og troen på bedre ti-
der. Neden under os i Gudhjems gader,
kendt fra tusinder af postkort, gufl�er tu-
risterne allerede sæsonens første isva-
fl�er i sig i ubekymret nydelse.

Sammen med fem kolleger er Michael
Kvium, en af Danmarks mest kendte og
anerkendte kunstnere, inviteret til Born-
holm for at medvirke i en tv-serie, der
helst skal indfange og underholde tv-

Nogle af Danmarks mest
anerkendte kunstnere har
været på Bornholm for 
at optage anden sæson 
af realityserien ’Kunstner-
kolonien’, som snart sendes
på DR 2. Vi besøgte alle seks
medvirkende for en enkelt
dag at følge eksperimentet
og høre – rigtig meget – 
om inspirationen fra de
underjordiske væsner.

Med sin trofaste følgesvend, en stor isvaffel, der for ham symboliserer Bornholm, er Kim Rachard Adler Mejdahl på aftenoptagelse på klippekysten med månen som lyssætning.
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seerne denne sommer med en let og per-
sonlig indføring i det kunstneriske uni-
vers.

Men det betyder ikke, at han og de an-
dre medvirkende i anden sæson af reali-
tyserien ’Kunstnerkolonien’ er på en
slags betalt ferie. På fl�ere adresser under
os nede i Gudhjem arbejdes der ben-
hårdt og seriøst på at frembringe de vær-
ker, som skal krone udsendelserne ved
at blive udstillet på øens kunstmuseum
med deadline blot et par dage efter vo-
res besøg. 

Her vil mange af de underjordiske –
trolde og andre mytologiske væsener,
der ifølge overtro og sagn fi�ndes under
overfl�aden på klippeøen – kravle frem i
lyset og op på lærrederne. De mystiske fi�-
gurer har inspireret mange af kunstner-
ne, måske som et oplagt spejl for egne
indre dæmoner og traumer? Det vil vise
sig i tv-serien. Men kun, hvis de personli-
ge lidelseshistorier faktisk også fremstil-
les i eller inspirerer kunsten.

»De kommer kun med, hvis de har be-
tydning for værkerne. Vi har som dog-
me, at vi ikke bruger beretninger om en
ulykkelig barndom, hvis ikke den har
indfl�ydelse på den kunst, der skabes. Vi
går ikke efter personlige anekdoter, men
efter et program, som gennemført
handler om kunst«, forklarer seriens
producent, Christian Vorting.

Ham møder vi, da vi netop er ankom-
met til Bornholm på en strålende forårs-
dag sidst i april i indkørslen til Melsted
Badehotel, hvor kunstnerne og de med-
følgende tv-folk bor. Senere skal vi på be-
søg hos dem alle på deres midlertidige
arbejdsplads.

Når man går rundt her mellem de stil-
rene hvide bygninger på kanten af det
blå hav, er det ikke svært at føle sig som
en fortidig maler, der fandt kunstnerisk
lykke i en skønhed, som let matcher cari-
biske scenarier. Her et par kilometer ne-
de ad kysten fra
Gudhjem falder
man let i staver, ti-
den går i stå, og in-
spirationen skyl-
ler ind med de bli-
de bølgeslag på
stranden, omkran-
set af grønne træ-
er. 

Her er så indly-
sende smukt, at
der burde udste-
des forbud mod at
arbejde her. Men i
den bungalow,
hvor program-
merne allerede er i
færd med at blive
skruet sammen, knokles der nærmest i
døgndrift.

»Vi har travlt. Hver dag skal vi have
klippet sådan cirka 16 timers optagelser
ned til en halv times program«, siger
Christian Vorting, medejer af produkti-
onsselskabet Eddy Media, mens vi hur-
tigt basker gennem de rum, hvor kunst-
nernes oplevelser på øen klippes ned til
en spændstig blanding af dokumentar
og reality.

»De fl�este programmer om kunst i tv
henvender sig til dem, der i forvejen er
interesseret. ’Kunstquiz’ på DR krævede
for eksempel et højt vidensniveau. Reali-
tygenren kan derimod invitere mange
indenfor til kunst. Nogle vil måske sige,
det er for bredt, men det er ikke en kritik,
jeg har mødt«, siger Christian Vorting,
da vi har sat os ind i hans lejede bil for at
køre de få kilometer til Gudhjem og mø-
de den første af de medvirkende kunst-
nere.

Men passer kunst overhovedet ind i reali-
tygenren?

»Ja, hvis man bruger det som ramme.
Der er ikke en masse benspænd eller
konkurrencer undervejs her – ingen bli-
ver sendt hjem. Kunstnerne er to uger
på Bornholm, og hvad der sker i den tid,
blander vi os ikke i. De bestemmer selv,
hvordan opgaven skal løses, vi hjælper
bare med at formidle«, siger Christian
Vorting, mens han styrer bilen gennem
svingene langs med havet.

Sidste sommer var den første runde af
’Kunstnerkolonien’, der foregik i Ska-
gen, en succes. Den idé at sende en god
håndfuld kunstnere et sted hen, hvor
nogle af danmarkshistoriens største ma-
lere etablerede et særligt sammenhold i
hine tider, fi�k gode anmeldelser, vandt
priser og seerhjerter. Målet er det sam-
me på Bornholm, hvor de inviterede
kunstnere kan lade sig inspirere af histo-
riske kolleger som Oluf Høst, Otto Has-
lund, Kristian Zahrtmann og Paul Høm;
nogle af de såkaldte bornholmermalere,
der huserede på øen fra slutningen af
1800-tallet.

»Da vi tog fra Skagen, var mange af de
medvirkende usikre på, hvad de havde
sagt ja til – om det ville blive mere reality
end kunst? Dem, der er med nu, ved, at
det er en balancegang mellem det un-
derholdende og så at være med inde i
det kunstneriske maskinrum, i skabel-
sen af værkerne«, siger Christian Vor-
ting, da vi rammer Gudhjem og kører
opad i byen med de mange forrygende
udsigter.

Yggdrasil på brandstationen
Alle de medvirkende kunstnere er blevet
placeret i et atelier med udsigt til nogle
af Bornholms herligheder: naturen,
klipperne, de gamle smukke huse, havet
eller i nogle tilfælde det hele. Måske med
undtagelse af holdets ældste deltager,

Ursula Reuter
Christiansen, som
vi møder først i
den gamle brand-
station i Gudhjem.
Her er til gengæld
al den plads, hun
har bedt om til si-
ne meterlange
malerier. Det nye-
ste af dem er ved at
tage form på mu-
ren inde i garagen,
hvor de røde
brandbiler en-
gang holdt til.

»Det er sort,
svovlgult, knald-
rødt«, konstaterer

Ursula Reuter med den tunge tyske ac-
cent, der stadig ledsager hendes ord,
selv om hun har boet i Danmark siden
slutningen af 60’erne, siden 1971 på Møn.
Nu er hun for første gang i sit liv på Born-
holm.

»Her lugter lige så meget af gylle som
på Møn. Så jeg føler mig hjemme«, siger
hun inde i et smil, omkranset af hendes
knaldrøde signaturlæbestift.

Trods de betryggende omgivelser har
den tyskfødte maler givet sig selv store
udfordringer i den gamle brandstation.

»Jeg vil male foråret og bryde det her
onde år, vi alle har oplevet med corona.
Jeg ved godt, at pandemien raser endnu
rundtomkring, men jeg har besluttet
mig for at bryde den kollektive angst og
min egen depression over det. Derfor
bruger jeg farver, som er atypiske for
mig. Der skal så meget hvidt ind, så det
bliver mere pastel – for eksempel. Det er
et frivilligt benspænd«, siger hun. 

Inspirationen til sit farvevalg fandt
hun på Bornholms Kunstmuseum, som
de medvirkende lagde ud med at besø-
ge.

»Jeg kender intet til bornholmerma-
lerne. Men på museet så jeg de farver,
som jeg ledte efter. Men jeg er jo den, jeg
er, og hvis det bare blev sarte smukke far-
ver, ville jeg kede mig. Der skulle ske no-
get mere«, siger Ursula Reuter.

For foden af hendes værk står noget,
der ligner en fuldt opredt, men smal felt-
seng fra en gammel krigsfi�lm. 

»Jeg er lige blevet 78 år, og hele min
krop er fuld af slidgigt – i hoften, ryggen,
hånden, tåen. Jeg kan ikke lave keramik
og skulpturer. Øv bøv, men jeg må hvile
mig, så jeg bad om sengen. Men jeg bru-
ger den ikke, fordi der er alt for koldt i
rummet. Så fandt jeg på et andet formål
med den«, siger hun.

»Den gav mig associationer til et laza-
ret. Derfor tænkte jeg, at jeg skulle lave

en installation i stedet for bare et maleri.
Så nu er det en installation, der hedder
’Rekonvalescens’. Sengen tilføjer et vig-
tigt aspekt til værket – en hvid pude, et
hvidt lagen, en lille skammel og en vase
med nogle få forårsblomster«, siger hun.

Men dermed var kompositionen ikke
færdig, forklarer Ursula Reuter, mens
hun kravler op på en lille stige for at fort-
sætte sit arbejde. Tæt fulgt af en fotograf
med et tv-kamera, som overvåger hver af
hendes bevægelser. 

»Jeg opdagede, at jeg faktisk har malet
et kæmpetræ, som fi�k mere og mere po-
wer. Det mindede mig om træet fra den
nordiske mytologi, Yggdrasil, som bæ-
rer verden. Hvis nogen ødelægger det,
bryder helvede løs. Og det er jo det, vi er i
gang med – at ødelægge vores livsbetin-
gelser. Yggdrasil vil smuldre, og så kan vi
ikke længere holde verden sammen. Nu
er det blevet en installation for klimaet«,
siger den lille maler oppe fra stigen.

Livets træ,
Yggdrasil, spiller
en hovedrolle 
på Ursula Reuter
Christiansens
bornholmske 
billede, for efter
hendes opfattelse
er vi i færd med at
slå træerne ihjel.
Og gør vi det, slår
vi os selv ihjel.

14 POLITIKEN KULTUR Lørdag 10. juli 2021

tv reportage

Så længe jeg
snakker, behøver
jeg ikke arbejde.
Og det er fi�nt. Men
jeg kommer ingen
vegne
Michael Kvium



På grund af den bornholmske forårs-
kulde, der har bidt sig fast i den gamle
brandstation, er Ursula Reuter klædt i
termodragt. 

»Det er en plage med stress og kulde.
Det er koldt, der er hele tiden kameraer
og et voldsomt arbejdspres«, siger hun
og afslutter sætningen med en kort tør
gnæggen for at understrege budskabets
delvise ironi.

»Det er et mirakel, at vi har det godt
sammen og taler så fi�nt sammen om vo-
res kunst. Jeg kendte kun Michael Kvium
og ingen af de andre på forhånd. Men vi
har det godt, og det er heldigt, for vi er
hele tiden sammen. Det er spændende
og intense samtaler – ikke mindst om de
underjordiske, som nogle af de andre
går meget op i«, siger hun.

Ariadne og Theseus fra Nexø
Vi forlader brandstationen og triller
langsomt ned gennem de gamle gader i

Gudhjem mod et missionshus fra den
tid, da byen var et fattigt fi�skerleje, hvor
man frygtede havets kræfter og forsøgte
at leve efter Guds vilje.

»Man kan stadig
fjerne loftet og
blotte de gamle
balkoner, hvorfra
man kunne følge
de kirkelige hand-
linger dengang«,
siger Sif Itona We-
sterberg, da hun
byder velkommen
i de lyse lokaler,
der ikke helt uven-
tet byder på end-
nu nogle fi�ne vink-
ler ud over havet.

Derude udspiller sig den myte, kunst-
neren forsøger at genskabe i sin version i
det gamle missionshus, historien om
kæresteparret Ariadne og Theseus fra

den græske mytologi. Sidstnævnte skul-
le ofres til uhyret Minotauros, der holdt
til i en stor labyrint. 

For at han skulle kunne klare monste-
ret, gav Ariadne ham et magisk sværd og
et magisk garnnøgle, som blev Theseus’
røde tråd til at fi�nde tilbage og ud af la-
byrinten, da han havde dræbt Minotau-
ros med sværdet. De to fl�ygtede sammen
til øen Naxos, hvor Theseus efterlod Ari-
adne sovende, mens han selv rejste vide-
re.

»Hvad nu, hvis hun blev efterladt i
Nexø i stedet for på Naxos? Der er en ita-
liensk antropolog, som mener, at den
myte har sit udspring her i Norden i ste-
det for Grækenland, så det er ikke helt
utænkeligt. Så vidt jeg ved, hed Born-
holm Nexø i rigtig gamle dage«, siger Sif
Itona Westerberg med et underfundigt
smil.

I sin farvestrålende bluse lyser hun op
foran det hvide gipsrelief af Ariadne, der

er blevet hjulpet til Nexø af den italien-
ske amatørhistoriker Felice Vinci, som i
1993 fremsatte teorien om, at ’Iliaden’ og
’Odysseen’ slet ikke var græske, men sna-
rere nordiske.

»Uanset hvor det foregik, er Ariadne
oftest blevet fremstillet som sådan en
sleeping beauty, der ligger efterladt og
alene på stranden. Men hun var jo en
handlekraftig, smart kvinde. Hun var
tovholderen, som lurede uhyret i laby-
rinten med sit garnnøgle. Sådan er hun i
min version, hvor hun også har fået så-
dan et mærke i øret, som kvæg har nu
om dage. Det er for at vise vores proble-
matiske forhold til naturen. Jeg har også
hevet en gøgeurt, som vokser her på
øen, ind i værket. Men det mest born-
holmske er det maritime, som også præ-
ger øen – det er voldsomt, når havet slår
ind mod klipperne«, siger Sif Itona We-
sterberg.

Som om hun ville demontere et kæm-
pe puslespil, begynder hun at skille sit
relief ad, plade for plade, og bærer det
ud ad døren til en lille gård bag huset.
Her er sollyset gunstigt for fotografi�er,
mener hun. Hun havde forberedt sig
hjemmefra i bestræbelserne på at fi�nde
sin egen indfaldsvinkel til Bornholm.

»Der er jo de underjordiske og en mas-
se folketro, som er særligt på øen. Men
det er også svært at komme her som
gæst i 14 dage og begynde at sætte bille-
der på det. Så jeg droppede det og gik til
den græske mytologi, som jeg normalt
bruger meget«, forklarer hun.

Vi går ud i solen i gården og betragter
Ariadnes ansigt i et sollys, der kunne væ-
re græsk. For Sif Itona Westerberg er det
trods arbejdstempoet en gave at være af
sted uden familie og børn i et par uger.

»Jeg havde mine betænkeligheder, for
det er en intim proces at arbejde med
kunst og samtidig blive fi�lmet uden selv
at kunne fi�ltrere, hvad der skal med og
ikke. Man føler sig meget nøgen i sådan
en proces, men det er nok også meget
sundt at prøve i en tid med Instagram,
hvor vi er vant til at fremlægge vores liv
med alle mulige fi�ltre. For mig har det
faktisk været en frigørelsesproces væk
fra noget perfekt, som jeg havde både
lyst til og behov for«, siger hun.

Robin Hood hos Oluf Høst
Efter en kort kaffepause på havnen går vi
videre til en af de fi�nest beliggende ha-
ver i Danmark. Bag Oluf Høst Museet,
som tidligere var malerens hjem, rejser
haven sig i fl�ere etager opad en fjeldside
med et nyt blik ud over Østersøen.

På et stendige halvvejs oppe sidder en
spinkel skikkelse op ad et træ og ryger
en cigaret. Da vi kommer nærmere, 
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’Kunstnerkolonien’
18. juli har DR 2 premiere på anden 
sæson af serien ’Kunstnerkolonien’. 
Denne gang er seks kunstnere sendt til
Bornholm for på to uger at skabe værker
til en fælles udstilling, der åbner på
Bornholms Kunstmuseum, mens serien
kører i tv. 

De seks kunstnere er Ursula Reuter
Christiansen, 78 år, Michael Kvium, 65 år,
Kaspar Bonnén, 52 år, Julie Nord, 46 år,
Sif Itona Westerberg, 37 år, og Kim 
Richard Adler Mejdahl, 31 år. 

Det er et mirakel,
at vi taler så fi�nt
sammen om vores
kunst
Ursula Reuter Christiansen



kan vi se, at manden, der kunne være
trådt ud af en lettere forskruet udgave af
sagaen om Robin Hood, matcher havens
forårsgrønne friskhed. Han bærer grøn
kasket, grønne solbriller og en grøn
skuldertaske over sin brune jakke

»Jeg sidder bare og funderer over,

hvordan og hvor jeg skal lave de sidste
scener til min video til udstillingen. Det
skal være i det specielle lys i skumringen
i aften. Jeg skal gå der med min isvaffel
og en maske i ultraslowmotion som en
slags happy Antichrist«, siger Kim Richard
Adler Mejdahl, dagens fjerde kunstner.

Den unge kunstner bemærker vores
forbløffede ansigter og tilføjer:

»Det er en fi�lm om en trold, der bor i
en grotte. Han fi�nder en isvaffel på et kir-
keloft, og så tager jeg trolden og vafl�en
med ud på tur i en partybus, mens solen
går ned. Jeg synger en sakral sang sam-

men med isvafl�en for at bryde den højti-
delige stemning lidt. Det er en blanding
af en salme og melodigrandprix, jeg har
skrevet. Vi er i en ophøjet symfoni, kan
jeg godt sige«, forklarer Kim Richard Ad-
ler Mejdahl. 

Han inviterer indenfor i et af Oluf
Høsts gamle malerværksteder, der i dag
kaldes Børnehuset, hvor Kim Mejdahl
forbereder en kunstnerisk video til ud-
stillingen. Husets navn og børnetegnin-
gerne indenfor synes at passe perfekt til
Kim Mejdahls på en gang legende og let-
tere dæmoniske tilgang til kunsten.

»Det har udelukkende været en fornø-
jelse at være her – den største gave. Jeg vil
ikke hjem, jeg vil bare blive her«, siger
han og fremviser stolt en stor isvaffel af
plastik i et hjørne af værkstedet.

»Det første, jeg tænkte på i forbindelse
med Bornholm, var sådan en isvaffel.
Man skal bare gå 20 meter her på øen, så
har man mødt fi�re af dem. Isen har inspi-
reret teksten til den sang, jeg har lavet,
som hedder ’Solitaire’ – ensom«, siger
Kim Mejdahl og giver den plastikvaffel,
han bestilte på nettet inden afrejsen og
siden har slæbt rundt på øen, et kram.

Han samler et par grønne ører i for-
vokset størrelse op fra bordet og place-
rer dem i sit lange brune hår. 

»Jeg forsøgte at efterligne Michael
Kviums fantastiske ører, da jeg lavede
dem med akrylfugemasse. Men de blev
for store, så nu må jeg nøjes med min
maske«, siger Kim Mejdahl og lægger ær-
gerligt ørerne fra sig igen.

Det ser ud, som om du går all in på kon-
ceptet reality-tv og prøver at gøre det så un-
derholdende som muligt?

»Jeg giver det i hvert fald et forsøg. Jeg
er egentlig ikke så bange for de ting som
nogle af de andre. Selv gør jeg alt for få
ting, jeg fortryder. Jeg har måske kun det
her liv at leve, så det her kunne godt væ-
re en anledning til at gøre noget, jeg for-
tryder. Men det tror jeg nu ikke, at det
bliver«, siger Kim Mejdahl.

Også han er fascineret af ’de underjor-
diske’ på Bornholm, som vil få indfl�ydel-
se på videoen til udstillingen.

»Hvis jeg skal sige noget om mit værk,
er det, at underjordiske trolde og ånder
slet ikke er så overnaturligt. Det er bare
naturen, der manifesterer sig, vi har ba-
re ikke forstået endnu, hvad det går ud
på«, mener han, der selv kommer fra
Skælskør og har ransaget sin hjerne for
at hitte ud af, om der også var underjor-
diske der i barndommen.

»Men det eneste, jeg kan komme i tan-
ke om, var besatte huse med spøgelser
og sådan noget, så der er langt sjovere og
mere inspirerende her på Bornholm«, si-
ger han.

Vi tager afsked med kunstneren, isen
og de andre effekter og aftaler at mødes i
bugten ved hotellet i skumringstimen
og se, hvad der sker på Kim Mejdahls sid-
ste optagelser med isen som følgesvend,
når mørket sætter ind.

Er rygestop også malestop?
Engang kørte et af Bornholms få tog til
og fra Gudhjem Station. Men det sidste
tog til Almindingen afgik i 1952. Og nu
sker der alt for lidt i den gamle sal på sta-
tionen, hvor det lokale kunstmuseum
har til huse, og Michael Kvium har mid-
lertidigt atelier.

Nogle uger inden afgangen til Born-
holm holdt Michael Kvium op med at ry-
ge. Siden har han manglet lyst og inspi-
ration til at male. I salen på Gudhjem
Kunstmuseum er det eneste færdige
maleri derfor et gammelt skilderi af en
mølle, som roligt maler videre i sin
bornholmske idyl, mens maleren selv fa-

Michael Kvium
med sin af Oluf
Høst inspirerede
solnedgang – her
med birketræer. 
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rer rundt på et trægulv, der er alt for fi�nt
til eventuelt at modtage malerpletter.
Og sender desperate blikke i retning af
den rød-orange solnedgang mellem
tremmerne.

»Jeg har sat mig for at male nogle sol-
nedgange, som er inspireret af øens sto-
re maler, Oluf
Høst. Han malede
et utal af solned-
gange i den sidste
del af sit liv. Det er
smukt, men det er
jo også den store
afsked – overgan-
gen til intet«, siger
han.

For Michael
Kvium har ophol-
det på øen i sel-
skab med kolle-
gerne, men uden
de smøger, han
har skrottet, sat
mange tanker i gang.

»Gider jeg overhovedet male mere?
Det har jeg brugt meget tid på at tænke
på. Men på den anden side vil jeg ikke
fi�nde mig i, at der sker nogle ting, jeg ik-
ke kan lide, uden i det mindste at sige fra
over for det. I det mindste er jeg ikke ble-
vet ligeglad«, siger han og slår sig ned
ved sit arbejdsbord. Så forklarer han:

»Som billedkunstner står man over
for nye formater hele tiden. Men lige nu
kommer der jo nye formater til os alle

sammen hver dag via et klik på telefo-
nen. Jeg kan se, hvad kolleger over hele
kloden laver, og det er faktisk ret dræ-
nende, synes jeg. I starten var det meget
skønt at se på det, men det er jo også
overdænget af lort, som gør, at ens øje
bliver træt. Og den træthed kommer og-

så med ind i dit
eget værksted –
man får en mental
grå stær. Jeg magt-
er ikke noget og gi-
der ikke se på
kunst«.

Overfodringen
med alting på de
sociale medier er
kvælende for Mi-
chael Kvium, ikke
mindst de mange
kunstværker, som
lægges ud på dem.

»Det bliver alt
for ens, og alle ko-

pisterne har været der mange gange, in-
den det overhovedet når frem til en ud-
stilling«, siger han.

Han kigger lidt rundt på de mange
værker, der dokumenterer, at arbejd-
somheden i hvert fald ikke har fejlet no-
get i Gudhjem.

»Jeg har fundet nogle nøgler ind til
nogle personlige rum, jeg lige pludselig
havde mistet. De har det med at forsvin-
de, hver gang man har levet i et årti. Vi
har haft bedre tid til at tænke over livet

og skrøbeligheden i det seneste års tid.
Der er så mange ting, at jeg synes, at det
har været voldsomt. Men det er faldet
lidt på plads herovre«, siger han.

I Michael Kviums barndomshjem
hang der et maleri af Oluf Høst, som fo-
restiller to ens huse i Dragør. Den born-
holmske maler, som boede i Dragør i en
periode, gav billedet til Michael Kviums
mormor, fordi hun stod model for ham
på et maleri. Nu tilhører maleriet Micha-
el Kvium, der fi�k det af sin mor med et
brev sat ind i lærredet, som han aldrig
havde læst.

»Jeg havde et lidt anstrengt forhold til
min mor. Jeg troede egentlig også bare,
at brevet var en slags ’manual’ eller hi-
storien bag billedet, men der var lidt me-
re end det«, siger Michael Kvium.

Han fandt billedet frem og begyndte
at læse brevet over morgenmaden på
hotellet med de andre kunstnere en dag.
Da han ikke kunne læse det selv, tog Ur-
sula Reuter over, og det udløste et min-
dre sammenbrud hos Michael Kvium.

»Det var, som om min mor var levende
igen og talte direkte til os. Jeg blev helt
slået ud og måtte undskylde. Det var,
som om der kom en mærkelig støvet
duft fra brevet. De andre taler hele tiden
om det underjordiske, som ikke interes-
serer mig. Men der fi�k jeg lige en antyd-
ning af det – om det var mit sind, der på-
stod, at der var en duft, eller om den rent
faktisk var der, aner jeg ikke«, siger han.

Vi overlader Michael Kvium til gruble-

rierne om, hvorvidt han skal udstille et
af sine egne værker eller nøjes med bag-
siden på Oluf Høsts gamle værk, som i
sagens natur aldrig har været udstillet.
En slags løsning på den kunstneriske
krise.

Faderopgør ved Hammershus
Vi kører tværs over øen med kurs mod
Hammerhavn, hvor Kaspar Bonnén er
sat i arbejde til serien. 

Så svinger vi ned mod Hammerhavn,
og udsigten bliver så betagende, at in-
gen kan tale. Eller male. Men det mener
Kaspar Bonnén snarere skyldes, at folk
kigger ind på ham, end at han kigger ud
på alt det blå vand, der omgiver ham bag
de store vinduer på næsten alle sider. På
den sidste side kan han se direkte op på
Hammershus.

»Derhjemme arbejder jeg i et atelier
uden vinduer. Så det her er virkelig no-
get andet. Jeg skulle lige vænne mig til,
at folk står og glor ind på mig gennem
vinduerne. Men nu har jeg fået lavet en
masse, fordi jeg har visse arbejdsrutiner,
og fordi vi ikke har ret lang tid her«, siger
han, mens et tv-kamera følger hans be-
vægelser i det lille, men overjordisk læk-
re hus.

Dagen før fulgte tv-holdet Kaspar Bon-
nén op til ’Broen til Bornholm’, den
skulpturelle bro ved det tidligere Vang
Granitbrud, som hans far byggede for 20
år siden. Sønnen satte et brev op på bro-
en. Sidste år udgav sønnen den roste 

Tænk, hvis den
græske myte 
om Ariadne og
Theseus slet ikke
udspillede sig 
på Naxos, men 
på Bornholm? 
Den tanke er 
udgangspunktet
for den gipsfi�gur,
som Sif Itona 
Westerberg 
arbejder på 
i et gammel 
missionshus 
i Gudhjem.
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For mig har det
faktisk været en
frigørelsesproces
væk fra noget 
perfekt
Sif Itona Westerberg
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bog ’Bag om min far’, der skildrer det
vanskelige forhold til faren, billedhug-
geren Peter Bonnén.

»Jeg hængte et papirklip op deroppe.
Det er vel en slags hyldest«, siger Kaspar
Bonnén og skifter emne til den keramik,
han har fået brændt inde i Rønne, og
nogle tallerkener med sætninger på,
som han har fået lavet på øen.

»Jeg er her ikke for at blive en større
kunstner, men for sjov. Jeg er selv fan af
reality-tv. Det med at dyrke en kreativ
proces er godt tv, og selv om der heldig-
vis ikke er en konkurrence med i det her,
er det forhåbentlig lige så godt som ’Ba-
gedysten’ eller ’X Factor’«, siger han.

Langsomt ruller vi tilbage mod bade-
hotellet og Melsted for hilse på den sid-
ste af de seks kunstnere, Julie Nord. Hun
viser sig at være min nabo og har place-
ret sit kunstværk til udstillingen på væg-
gen ind mod mig. Nu er hele den hvide
væg befolket af underjordiske væsner.

»Jeg har fået lov at arbejde her på ho-
tellet, fordi jeg er kommet til skade med
det ene ben og er dårligt gående. Jeg har
siddet her og stenet over den fantastiske
udsigt og er nærmest selv blevet en af de
underjordiske. Jeg forstår godt, at der er
den overtro, når man ser den vilde natur
her – man kan godt få det indtryk, at der
er noget levende i naturen, at bakkerne
ånder og sådan«, siger Julie Nord.

På hendes væg ligger en ung pige i
græsset i et bornholmsk sommerland-
skab og lytter til jorden. Under overfl�a-
den sidder en underjordisk familie og
spiser, og rundt omkring dem foregår
lidt af hvert.

»Jeg har med vilje tegnet dem som en
ganske normal familie. I det hele taget
blev det meget konkret med det, der fo-
regår over og under jordoverfl�aden – li-
gesom de tværsnit, man så på i biologi-
undervisningen i gamle dage. Alt det
mærkelige liv under jorden er underbe-
vidstheden, som kun er fremstillet med
jordfarver. Der er noget ’Alice i Eventyr-
land’ over det«, siger hun, mens hun
iagttager sit værk.

»Jeg havde ingen plan, da jeg gik i
gang. Det er sjovt bare at slippe sit indre
barn løs og sidde og fi�nde på. Det her er
virkelig ned ad bakken uden bremser,
fordi vi ikke har så meget tid. Normalt
ville jeg sikkert have tænkt mig om i to
uger, før jeg overhovedet kom i gang«, si-
er hun.

Vi går ud på terrassen og ser ud over
havet. Kaspar Bonnén er kommet hjem
og tjekker ind i værelset med spædbarn
og kæreste, mens Ursula Reuter og hen-
des assistent Mai sætter sig på nogle
bænke ved stranden med et par alkohol-
frie øl. 

Snart slutter fl�ere kunstnere sig til os,
og snakken går frem til middagen på ho-
tellet. Det er en af de mere afslappende
af slagsen uden tv-kameraer.

»Det er en kunstig situation, når der er
kamera på. Så det har været lidt svært
med almindelige samtaler. Men vi har
det ret hyggeligt sammen«, siger Kaspar
Bonnén, mens dagens lækre kyllingeret
forsvinder fra tallerknerne.

Myter om kunstnerkolonier i Skagen
og på Bornholm handler ellers også om
natlige samtaler i festligt lag med hæve-
de glas, som P.S. Krøyers berømte ’Hip
hip hurra! Kunstnerfest på Skagen’ fra
en havefest i 1888 viser.

»Det har der ikke været meget af. Alle
har arbejdet så hårdt, at de er gået i seng
klokken halv ti. I gamle dage havde man
nok heller ikke kun otte dage til at lave
en udstilling. Vi skal nå fi�re gange så me-
get, så der er ikke tid til at være sociale el-
ler feste. Fint nok, så længe resten af mit

liv ikke skal være sådan«, bemærker Julie
Nord.

Denne aften er anderledes. Producen-
ten Christian Vorting inviterer på et glas
vin i sit sommerhus, der ligger smukt på
strandkanten i udkanten af Gudhjem. Vi
trasker af sted i mørket, mens månen

sender striber af sølv ned i det sorte nat-
tehav. Den friske forårsnat giver genlyd
af snak om kunstnere og kunst, indtil
Kim Mejdahl dukker op fra sin aftenop-
tagelse, stadig iført sin sinistre maske. 

Heldigvis lykkedes optagelserne i af-
tenmørket, og nu har Kim Mejdahl gen-

fundet troen på, at også hans værk kan
blive færdigt til udstillingen. Til alles
glæde beretter han:

»Det gik fantastisk – stemningen i
skumringen var tilpas grum og 
uhyggelig«.
erik.jensen@pol.dk

Hjemme i sit normale atelier har Kaspar Bonnén ingen vinduer, men på Hammerhavn har han nogle af de bedste udsigter, man kan opdrive i Danmark
til at arbejde med sit mangefacetterede værk. Det er også påvirket af hans far, Peter Bonnén, der i sin tid opførte en kunstnerisk bro i samme område.

Julie Nord 
er inspireret af 
myterne om de 
underjordiske på
Bornholm og har
tegnet en mosaik
af underjordisk liv.
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