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Tur til New York og Québec. August-september 2008. 
 

28-8. Vorherre ønsker ikke, at jeg skal tage på flere rejser i mit liv. Det blev helt tydeligt for mig 
aftenen før, jeg skulle flyve til New York. Da fandt jeg nemlig ud af, at jeg havde bestilt hotel i 
New York og minibus fra lufthavnen fra den 28-7 og ikke fra den 28-8! Et lille 7-tal i stedet for et 
lille 8-tal, men altså: En måned ved siden af! Og det er jo ikke første gang, at der er drama lige før 
en afrejse. Da jeg skulle til Singapore, smed jeg mine billetter i genbrugscontaineren, og da jeg 
skulle til Thule, havde jeg enormt ondt i ryggen og tandrodsbetændelse og måtte reddes på mål-
stregen af et helt behandlerteam i Gilleleje. Og ikke nok med at Vorherre vil have, at jeg skal blive 
hjemme. Ulla er med på hans hold. Hun synes også, at det kan være nok med at springe rundt på 
alle de der konferencer og kurser og gøre mig til. Så det er et stærkt team, jeg er oppe imod. Vi må 
se, hvordan det udvikler sig. 
 I denne omgang klarede jeg skærene ved at skynde mig ind på nettet og finde et nyt 
hotel i New York, der havde et ledigt værelse til en enlig herre i tre nætter. Heldigvis fandt jeg et 
fint lille ét lige ved Central Park. Turen til New York stod i modsætning til den lidt nervepirrende 
optakt. Ingen dramatiske eller usædvanlige hændelser. Jeg var så heldig at flyve på Economy Extra 
(bredere sæder, PC-adgang og mere benplads), så det var den rene svir. Eneste problem var, at jeg 
sad ved siden af en muskuløs fyr fra Serbien (tror jeg nok, han læste i hvert fald den slags aviser 
med de der usædvanlige bogstaver) i stramtsiddende t-shirt. Han faldt hurtigt i søvn med sine ear-
phones siddende nede omkring halsen, hvorfra der til stadighed kom de mest skrattende og irrite-
rende lyde. Jeg turde ikke skubbe til ham og bede ham slukke for larmen, da han jo nok ville daske 
ud efter mig i søvne og muligvis slå mig fordærvet på stedet. (Hvem ved, måske er han fætter til 
ham der Mladic, der stadig er på fri fod??). Jeg skulle i hvert fald ikke have klinket noget. 
 Efter at have skrevet under på, at jeg ikke importerede levende eller døde dyr, ikke 
ville slå nuværende eller kommende præsidenter ihjel, ikke havde begået krigsforbrydelser i 
perioden 1933-45 og efter at have afleveret to fingeraftryk og et billede af mine øjenæbler, fik jeg 
lov til at komme ind i the US. Og straks blev jeg konfronteret med privatiseringens utallige glæder. 
Det kostede tre dollars at leje en vogn til kufferter, hvilket både gav store kødannelser, forårsagede 
meget forvirring og var årsag til andre store problemer (”Tager De ikke credit cards??”). Så jeg 
klarede mig uden, men næste hurdle var at få adgang til det schuttle (minibus) firma, som jeg havde 
entreret med på nettet aftenen før. Der var en shuttle-skranke, men det viste sig, at det kun var dem i 
røde veste, der havde med Super Schuttle at gøre, så jeg måtte bagest i køen en gang til. Da jeg så 
nåede frem, fik jeg at vide, at jeg skulle gå frem og så til venstre til dør 7 og så til venstre igen og så 
tage elevatoren ned og så gå lige frem. Her skulle jeg så aflevere en seddel. Jeg gjorde som det blev 
sagt og kom på den måde ned til de lavere klasser, som åbenbart bruger schuttles (resten tager nok 
limousiner eller taxaer). De allerlaveste tager så bussen.  



Her sad en sort kvinde, der lignede Aretha Franklins tvillingesøster og råbte navne og 
numre op, hver gang der var en schuttle til nogen. Chaufførerne kom hele tiden hen til hende med 
nogle sedler, hvoraf det fremgik, hvilke passagerer de skulle køre med. Men det var ikke så let at få 
chauffører og kunder til at passe sammen. Der var hele tiden chauffører, der manglede kunder, og 
kunder, der manglede chauffører. Aretha Franklin forsøgte at klare problemet ved at råbe endnu 
højere i sin mikrofon (som hun på ingen måde havde brug for), og chaufførerne henholdsvis råbte 
og svingede med armene (de latinske af dem) og trak på skuldrene (de sorte). (Er det nu korrekt at 
skrive sort? Skulle jeg skrive de afro-amerikanske? Hvorfor hedder de hvide så ikke euro-amerikan-
ske?). Undertiden opstod voldsomme diskussioner mellem Aretha og et par af de latinske chauffø-
rer, men da de ikke var så gode til engelsk, og da hun vistnok ikke forstod spansk, var det begræn-
set, hvor meget de kunne fornærme hinanden. Og pludselig endte det hele da også med de helt store 
grineflip, hvor alle bukkede sammen af latter. Jeg sad og var helt ked af, at jeg ikke kunne komme 
til at høre Aretha om søndagen i hendes gospel kor. Hallelulja! 

På denne praktiske privatiserede måde gik der kun 1 time med at finde en chauffør, 
der ville køre mig til hotellet. Han var så til gengæld yderligere tre kvarter om at få fyldt sin 
minibus ved de to andre terminaler. Og så gik det ellers derud af. Vores chauffør viste sig at være 
verdensmester i slalom for minibusser. Uanset fart kunne han kaste minibussen over i en anden 
vejbane, hvis der blot var en teoretisk chance for, at der var plads til den. Somme tider kunne han 
krydse to eller tre vejbaner på én gang og så tilbage igen. Alt imens han skiftevis snerrede og 
nynnede. Mine medpassagerer valgte at se på det som en oplevelse og ikke som en trussel på livet. 
Det eneste, chaufføren åbenbart havde respekt for, var busser og store lastbiler – altså alt hvad der 
var større end ham. Ikke så dumt. 

Mit hotel var en drøm. Et lille fint sted, der ligger lige midt imellem de to steder, hvor 
jeg havde planlagt at tilbringe det meste af tiden i New York: Frick museet og Metropolitan. Kun 
to-tre blokke til hvert af de to museer! Jeg fik at vide, at jeg ”complimentary” (gratis) var blevet 
opgraderet til at få en suite med king-size seng. Det viste sig at være en underdrivelse. Mit 
”værelse” var en to værelses lejlighed med dagligstue, soveværelse og badeværelse. Dertil kom et 
”walk-in closet”, hvor jeg kunne have tøj, kuffert og al den slags. Behøver jeg at sige, at der var to 
fjernsyn, to telefoner, skrivebord, flere chatoller og kommoder osv. Det eneste, der undrede mig, 
var, at der ikke var nogen mini-bar, som der plejer at være. Men pludselig opdagede jeg, at der var 
en slags tremmedør ude i gangen. Bag ved den viste det sig, at der var et køkken med køleskab, 
mikroovn, bestik, kaffemaskine osv. (Næste dag fik jeg et chok: Jeg gik ind i mit walk-in closet og 
fandt ud af, at det var helt tomt! Shit happens! Tænkte jeg. Men så opdagede jeg, at der var to walk-
in closets i min lejlighed, og at jeg bare var gået ind i det forkerte. Måske er der flere værelser, som 
jeg stadig ikke har fundet??). 

Jeg har læst, at man straks skal tilpasse sig den nye tidszone, så jeg gik ikke i seng 
men ud i byen for at få noget aftensmad. Jeg fandt et irsk sted med en masse retter, der blev 
præsenteret som ”pies”. Det var ingen underdrivelse, idet jeg fik en gang kyllingestuvning (som vi i 
gamle dage plejede at få på landet i nogle fuglereder som forret, når der var bryllup eller begravelse 
i forsamlingshuset) serveret som en pie med butterdej oveni. Stedet var ikke særlig irsk. Tjeneren 
var en bryder fra Equador, som var yderst beleven og venlig, mens overtjeneren var David Niven, 
som stod i jakke og slips og overvågede hele etablissementet, mens han vippede på fødderne. Den 



tredje tjener var Placido Domingo, som dog ikke sang denne aften. Ved baren sad en skaldet mand i 
lilla skjorte og hagesmæk, som lignede en stor baby, der var ved at lære at spise med kniv og gaffel. 
Han fik speciel opvartning af Placido, idet han hele tiden skubbede de ting væk, som han ikke 
kunne lide. Disse upassende serveringer blev konstant erstattet af nye, indtil de var i den lilla baby’s 
smag.  

Midt i det hele kom en blond hollandsk kvinde ind og ville have en cocktail. Hun 
havde øjensynligt ligget ved stranden hele dagen og havde en tan lige midt imellem rødt og brunt. 
Det syntes hun, at vi andre også skulle se, så hendes baby doll kjole var meget lille både foroven og 
forneden. Hun havde sin søn(?) med, og han ville da også gerne have en cocktail. Placido spurgte, 
hvilken cocktail fruen kunne tænke sig, og det var hun vist ikke forberedt på, for hun kunne ikke 
lige svare. Så kom bryderen fra Equador til undsætning. Han sagde: ”I will make very special 
cocktail for you ma’m”, hvilket fik hende til at stråle af glæde. (Uden at hun så det, blinkede bryde-
ren til Placido. De havde vist luret, hvad den hollandske dame var ude på). Så de gav hende en 
kæmpe cocktail med en masse vodka. 

På værelset prøvede jeg at holde mig vågen til Barack Obama’s tiltrædelsestale, men 
forgæves. Jeg havde set frem til at overvære denne begivenhed, som er historisk, fordi den første 
sorte amerikaner bliver valgt til kandidat til præsidentembedet. Og samtidigt med, at alle ved, at 
netop dét er det historiske ved det hele, så er der ingen, der må sige det, idet han ikke har nogen 
chance for at vinde, hvis han ”spiller race-kortet”. Han skal altså være en sort kandidat, der er 
hvidere end hvid. Det gjorde hans hustru alt for at overbevise folk om for et par dage siden, hvor 
hun blev ved med at snakke om, hvordan det var at være mor, og hvor meget hun elsker Amerika. 
Hun havde helt glemt, hvorfor hun ikke elskede Amerika for et par måneder siden, og hvor dårlig 
ånde Barack har om morgenen. 
 
29-8. Efter morgenmaden i en nærliggende cafe skulle jeg hen til Frick museet og se de tre Vermeer 
malerier, som de har haft hængende i cirka 100 år. Normalt, når jeg skal se et Vermeer maleri et 
eller andet sted i verden, så går jeg ikke lige hen til maleriet og glor på det. Måske jeg får et glimt af 
det i en anden sal eller noget i den stil, og så kredser jeg rundt og samler appetit til det lækre måltid, 
mens tænderne løber i vand. Sådan blev det ikke på Frick museet. Her havde man nemlig en særlig 
Vermeer ophængning, hvilket betød, at de tre malerier var det første, man fik øje på, når man kom 
ind i museet. Pow! Dér hang de og tog pusten fra enhver med øjne i hovedet: ”Soldat og leende 
pige”, ”Pige afbrudt i sin musik” og ”Frue og tjenestepige”. De tre malerier har forbavsende lig-
hedspunkter: Alle tre viser et fastholdt øjeblik med to personer, som i høj grad er midt i en proces, 
der er ladet med forskellige betydninger. Lad os tage et maleri ad gangen.  
 
”Soldat og leende pige” er lige blevet restaureret på den mest fremragende måde og fremtræder nu 
som et billede med typisk Vermeer-lys (som det berømte billede i Wien af maleren i sit atelier). Et 
pragtfuldt billede. Fra et analytisk synspunkt er det mest bemærkelsesværdige ved billedet nok 
perspektivet. Soldaten i forgrunden er cirka dobbelt så stor som pigen, selv om de sidder lige over 
for hinanden. Her er Vermeer lige så fræk som Toulouse-Lautrec, der altid eksellerede (hvordan 
staves det) i markante perspektiver med fx meget store hatte i forgrunden. Vi ser ikke soldatens 
ansigtsudtryk, men mon ikke han ser venlig ud, når man ser, hvordan pigen smiler til ham? Man 



fornemmer et øjeblik med fuldstændig kontakt mellem de to. På Vermeers tid blev motivet med en 
soldat og en pige normalt opfattet som en antydning af uden-oms-ægteskabelig sex (med eller uden 
penge indblandet). I dette tilfælde kan det være, at han simpelthen er ved at give hende så meget at 
drikke, at hendes modstandskraft svækkes. (Hun har i hvert fald et glas foran sig). Uanset hvad, er 
det tydeligt, at hun glæder sig til, at han får lagt hatten. Et billede, der oser af sympati, elskov og 
lyst.      
         

 
 
 
 
Med ”Fruen og tjenestepigen” er det noget andet. Her har vi et øjeblik af suspense. Fruen er helt 
tydeligt blevet afbrudt af tjenestepigen, mens hun har været i gang med at skrive et brev. Vi kan se, 
at hun har fyldt halvdelen af arket med sin håndskrift. I hånden har tjenestepigen et sammenfoldet 
brev, og lur mig, om hun ikke ved en hel del om, hvem brevet er fra, og hvad det indeholder. Fruen 
er i vildrede, hvilket ses af fingeren, der er løftet mod hagen. Tjenestepigen er i en yderst simpel 
klædedragt, mens fruen er i fin hermelinskåbe og perlesmykker. Alligevel er det tjenestepigen, der 
er psykologisk ovenpå, hvilket også ses ved deres indbyrdes placering i maleriet. Deres sociale og 
psykologiske status står altså i skarp kontrast til hinanden. Igen er Vermeers sympati på tjeneste-
pigens side, ligesom det er i nogle af hans andre billeder. Enkelte kunsthistorikere har lagt en hel 
del i det forhold, at tjenestepigen ligner en neger/sort/afro-hollænder. I det hele taget skal der ikke 
meget til, før man bygger grandiose politiske eller filosofiske teorier, når det gælder Vermeer. Men 
den slags har ikke været centralt for Vermeer. Igen ser vi et psykologisk spil, hvor vi som tilskuere 
kun ser den ene af de to personers øjne og derfor er tvunget til at gætte os til ganske væsentlige ting. 
Derved ligner både dette billede og ”Soldat og leende pige” vores hverdag, hvor vi får meget at vide 
om os selv og vore handlinger ved at se på den måde, vi spejles i andres øjne. Også i dette tilfælde 



må der være tale om en uden-oms-ægteskabelig forbindelse. Havde der været tale om breve til og 
fra ægtemanden, var der nok ikke så meget at tage på vej over. 
 

 
 
 
I det tredje billede ”Pige, der afbrydes i sin musik” ser de to personer ikke på hinanden. Tværtimod. 
Pigen ser direkte på os – tilskuerne. Det er ret sjældent, at Vermeer lader sine figurer se på tilsku-
eren, og man føler heller ikke, at man er velkommen til at mase sig på i denne scene. De har været i 
gang med undervisningen, må man tro. (Selv om guitaren er lagt godt væk). Eller har de? I hvert 
fald står det til troende, at temaet ”mand underviser kvinde i musik” både i kunsten og litteraturen 
altid har været omgærdet af tvetydighed, idet eleverne ofte er blevet indført i andet end tonernes 
verden. Uanset hvad, så ser det ud til, at manden fortsætter med sin undervisning til trods for 
afbrydelsen. Eller fortsætter han netop, for at vi skal tro, at der har været tale om undervisning? 
Hvis han også havde kigget overrasket/irriteret op, så ville vi måske netop få den tanke, at de havde 
gjort noget, de ikke måtte? Ja, sådan kan man blive ved, når det gælder Vermeer. I alle tilfælde er 
der tale om psykologiske tvetydigheder fanget i et øjeblik, der føles som om, det er blevet til 
evighed.  
 

 
 
 
 
 
 
 



I den bærbare CD-spiller, man kan låne på Frick’s, gør speakeren gældende, at Vermeer i dag 
betragtes som større end Rembrandt. Det er sikkert en sandhed med meget store modifikationer, 
men det er hævet over enhver tvivl, at de tre billeder på Frick’s er ”Worth a journey”, som de siger i 
Michelin. De er alle købt for beløb mellem 5.000 kroner og 100.000 kroner. I dag kan de ikke 
købes. Hvis de kunne, ville prisen for hvert billede være på flere hundrede millioner. Måske i 
nærheden af en milliard. Når man overhovedet kan snakke om en pris, skyldes det, at et lille måske-
Vermeer billede for et par år siden blev solgt for et par hundrede millioner. Så vidt jeg husker til en 
spilleklub-ejer i Las Vegas. I vore dage går den slags billeder ellers til oligarker i Rusland eller olie-
sheiker i de arabiske lande. Man kan sige meget om Frick og de andre stenrige amerikanere, der 
købte mesterværker op i Europa mellem 1850 og 1950. Men de var i hvert fald kunstelskere, og de 
sørgede for, at billederne blev bevaret og skænket til offentligheden. Og at de i dag kan ses på 
vidunderlige museer i blandt andet New York og Washington. (I disse to byer hænger cirka en 
tredjedel af Vermeers samlede kendte værker!). 
 Da Frick kom op i alderen udtalte han, at den største glæde i hans liv var tanken om 
den store glæde, tusinder og tusinder ville få ved at betragte de malerier, der hænger i Fricks 
samling. Under alle omstændigheder er det et vidunderligt museum. Der hænger også andre 
mesterværker – herunder af Rembrandt, Holbein, el Greco, Goya, Ingres og Manet. Noget helt 
specielt er de to portrætter malet af Holbein den yngre. De forestiller henholdsvis Thomas More og 
Thomas Cromwell, der var dødsfjender i levende live og nu hænger og stirrer på hinanden i New 
York. Begge billeder er mesterværker – hver på sin måde. Thomas More, der var idealisten, som 
skrev Utopia, ser frem for sig med et stærkt og ærligt blik, mens Cromwell, der var med til at få 
More henrettet, ser væk fra betragteren – nærmest som om han skammer sig. Og så er der et frem-
ragende selvportræt af Rembrandt. Måske hans allerbedste. Han er gammel og ser tilbage på sit liv 
og frem mod døden på samme tid. Om natten, når Frick ikke kunne sove, kunne han sidde og se på 
More eller Rembrandt i timevis.     
 I øvrigt er der også en dansk kunstner på Frick’s. Det drejer sig om J.C. Johansen, der 
er dansk født og har malet det store maleri af selveste Frick, der hænger over pejsen. Det skete i sin 
tid på fru Frick’s anmodning. Hvem kender mon ham? Og for at være helt ærlig, så hænger der også 
snesevis af forfærdelige glansbilleder af Fragonard, Gainsborough, Turner, Whistler og andre. 

Inden jeg forlod museet, var jeg lige inde og se på de tre Vermeer billeder endnu en 
gang. Det er jo ikke sikkert, at turen går forbi New York igen.  

Eftermiddagen stod i Ground Zero’s tegn. Der, hvor World Trade Center stod, er der 
nu en kæmpemæssig byggeplads, som er blevet til en turistmagnet af de helt store. Lige ved siden af 
har man indrettet et lille interimistisk museum, hvor man kan se en række genstande, billeder og 
videooptagelser med relation til 11 sept. Det er stadigvæk chokerende og oprørende at se alle disse 
ting, og mange af tilskuerne havde da også tårer i øjnene. For et par måneder siden læste jeg bogen 
”102 minutter”, som minut for minut gennemgår begivenhederne fra det første fly ramte nordtårnet, 
til begge tårne var kollapset. Den er naturligvis fuld af gruopvækkende detaljer, men bagefter sidder 
man tilbage med en generel følelse af, at det hele kunne have været undgået – eller i hvert fald 
mindre tragisk. 

For det første var der talrige efterretninger til Washington om de unge arabere 
(primært fra Saudi Arabien), der af uforståelige grunde var i gang med at tage fly-certifikater til 



store maskiner. Disse efterretninger og advarsler blev læst, men da de ikke passede med det her-
skende fjendebillede, blev de alligevel ikke taget alvorligt. Fjenden var jo Irak og Iran – og ikke 
Saudi Arabien eller Pakistan. De er jo venner.  

For det andet kom det frem, at World Trade Center havde fået en lang række 
dispensationer fra gældende regler om elevatorer og trapper, da disse ville optage en ”uforholds-
mæssig stor del” af de arealer, der skulle lejes ud, hvis alle sikkerhedsregler skulle opfyldes. Ingen 
havde fantasi til at forestille sig en brand, der ikke kunne slukkes, og en sammenstyrtning var helt 
ude af betragtning.  

Og for det tredje viste det sig, at politiet og brandvæsenet ikke kunne kommunikere og 
ikke havde fælles katastrofeberedskab. De havde simpelthen forskellige telefon- og radiosystemer, 
og det havde man beklaget i mange år. Stædighed fra begge sider og en indædt rivalisering forhin-
drede, at problemet blev løst. (En brandmand har fortalt mig, at det er det samme i Danmark). I 
praksis havde politiet langt bedre overblik over situationen takket være deres helikoptere og 
udsigtspunkter fra andre højhuse, men brandmændene fik ikke vigtige informationer stillet til 
rådighed. Da det gik op for politiet, at nordtårnet ville kollapse, måtte denne besked overbringes til 
fods. Karakteristisk nok kom de bedste informationer til folk inde i tårnene fra venner og familie, 
der så TV! Et af resultaterne af den manglende information til brandmændene var, at 343 af dem 
døde ved sammenstyrtningerne. 

Man kan naturligvis altid være bagklog. Men det er forbavsende at se, at de samme 
fejl bliver ved med at gå igen: For det første vil de fleste beslutningstagere kun høre det, der passer 
ind i det eksisterende (fjende)billede, selv om man jo netop har efterretningstjenester for at afsløre 
nye potentielle fjender. For det andet er der alle steder konflikter mellem penge og sikkerhed. Og 
for det tredje betyder lav social kapital, at et system bliver dårligere i stand til at løse en vigtig 
opgave. I dette tilfælde kunne politi og brandvæsen ikke samarbejde (manglende bridging – 
brobyggende social kapital), og de havde ingen fælles øverste kommando (manglende linking – 
forbindende social kapital). Alle disse systemfejl medvirkede til, at der blev så mange ofre i 
forbindelse med 11 sept.  (Og præcis det samme problem var der i forbindelse med orkanen 
Kathrina. Mon det kommer til at gå bedre i forbindelse med Gustav?). 

Aftensmaden fik jeg i Mocca, hvor man lavede lækker mad, som kunne nydes, mens 
man hørte Bob Dylan og den slags. Pludselig så jeg på skærmen, at McCain havde udpeget sin vice-
præsident kandidat, og at der var tale om en energisk og smuk kvinde. Det blev hurtigt klart, at jeg 
ikke var den eneste, der aldrig havde hørt om Sarah Palin. Fx havde McCain kun mødt hende én 
gang, før han udnævnte hende. Hvilken genistreg, tænkte jeg først. Nu kan alle de skuffede Hillary 
fans stemme på en kvinde og alle de andre på en rigtig mand – McCain. Det hold bliver ikke til at 
slå! Ved nærmere eftertanke blev det klart, at der her var tale om en helt ekstraordinær form for 
kynisme og opportunisme. Først rakker man ned på Hillary ved hjælp af alskens mandschauvinist-
iske metoder af værste skuffe, hvor der hele tiden bruges beskidte kneb, og hvor pointen til syvende 
og sidst er, at Hillary er kvinde og derfor en bitch. Og så vælger man selv en kvinde, der kun har én 
kvalitet, nemlig at hun er kvinde. Hun er totalt uforberedt og ukvalificeret. Og hvad kvindelige 
værdier angår, så er hun for våben til alle amerikanere, imod abort, benægter af global opvarmning, 
tilhænger af krigen i Irak og alle mulige andre krige og en varm tilhænger af alt, der gavner de rige 
endnu mere. Velbekomme. Men altså: Når man ser hende på skærmen, ser hun fantastisk sympatisk 



og energisk ud. Hun ligner én, man ville kunne lide. Lur mig, om ikke McCain slipper af sted med 
dette kyniske spil. Da Palin holdt sin takketale var hun oven i købet så fræk at takke Hillary for at 
være det store forbillede for kvinder som hende selv. (Man kunne høre, at nogle af tilhørerne ikke 
fattede, hvor genial denne manøvre var. De buuuh’ede). Et skamløst forsøg på at tiltrække de 
mange frustrerede kvinder, der havde satset på Hillary.  

Det er slående, at det er helt legalt at spille ”kvinde-kortet”. Altså at påberåbe sig 
kvindernes frigørelse, kvindernes stemmeret, pionerer i kvindebevægelsen osv. Og at meddele, at 
”jeg er kvinde, så derfor skulle du stemme på mig”. Når det gælder Obama, er det modsat. Han skal 
hele tiden holde mund med, at han er sort. Ellers går det galt. Det er i sig selv galt nok, at han er 
sort, men han skal under alle omstændigheder tie stille med det. Og han skal også underspille, at 
han er vidende og intelligent og kan lide rødvin. Det er nu en gang mere tillidsvækkende at være 
lidt uvidende, lidt dum og drikke øl (som Bush).                  
 
 
30-8. I dag var det så Metropolitan, der stod på programmet. Denne enorme samling af unikke 
kunstgenstande fra hele verden. Der er alt: Søjler, statuer, bygninger, altertavler, vaser, møbler, 
smykker, tæpper og altså: malerkunst. Det hedder sig, at man har købt eller fået de forskellige 
dyrebare genstande, men det er nok langt fra alle disse transaktioner, der tåler dagens lys. Blot et 
enkelt eksempel: Lige uden for museet står en kæmpe obelisk: Kleopatras nål. Den er fra 1600 Før 
Kristus(!) og er altså fragtet fra Ægypten til USA. Et helt enestående klenodie fra Ægyptens 
historie. Hvad ville vi sige, hvis vi skulle tage til Metropolitan for at se Jellingestenene, vikinge-
skibene, Solvognen, Gullestrupkarret, guldhornene (kopien!) eller Tollundmanden? Nå, slut med 
ruminering. Man kan også vende den om: Hvordan var det lige, det gik med kæmpestatuerne, som 
Taleban ikke kunne lide? Med alle de historiske skatte på museerne i Irak? Med det meste af den 
kinesiske kulturarv under Maos vanvittige kulturrevolution? Og med religiøse bygninger og ikoner 
under kommunismen og i den post-kommunistiske periode? Kort sagt: Det gik helt ad helvede til. 
Så er det alligevel godt, at vi har amerikanerne til at passe på det hele, når de nu ikke har ret meget 
selv. Hm. 
 Nå, hvorom alting er: De har fem Vermeer malerier hængende og er dermed det 
museum i verden, der har flest af slagsen. (I en periode troede de, at de havde seks i Washington på 
National Gallery, men det viste sig at to af dem var simple falsknerier, som de havde anskaffet sig i 
30’ernes turbulente kunstmarked. Den internationale Vermeer-ekspert Wheelock viste mig de to 
falske billeder i museets depot for nogle år siden. Han forklarede indgående, hvordan det lykkedes 
at snyde museet). De fem billeder på Metropolitan er på mange måder forskellige fra de tre i Frick’s 
samling. Først og fremmest er de gennemgående slet ikke så gode. Og for det andet er der kun én 
person på hvert af dem, så alene det gør en kæmpe forskel. De fem billeder er: 

1. Troens allegori. Et kæmpemæssigt forfærdeligt billede, som Vermeer malede til jesuitterne i 
Delft. Han ville gerne gøre katolikkerne glade, da hans svigermor var katolik. (Og det var 
hende, der sad på pengene. Vermeer var en langsom maler, der ikke kunne forsørge sine 11 
børn).  

2. Sovende pige. Et lidt rodet ungdomsbillede, hvor han ikke har fundet sin stil endnu. Der er 
antydninger af, at hun har drukket for meget eller måske venter på en elsker.  



3. Pige med vandkaraffel. Et fremragende billede rent kompositorisk. Nærmest Mondrian. Og 
også et billede med den typiske Vermeer kvalitet: En pige er faldet i staver, mens hun ser ud 
af et vindue på klem. Hvem venter hun på? Hvad tænker hun på? Igen et Vermeer billede, 
hvor tiden er gået i stå. Klart det bedste af de fem. 

 

 
 
 

4. Pige med ørering. Nej – ikke det berømte, men det andet, hvor pigen har et meget bredt 
hoved og lidt udstående øjne. Lidt som Down’s syndrom. Atter et billede, som har givet 
anledning til vidtgående spekulationer. Denne gang om en buddhistisk interesse hos 
Vermeer, fordi hun ser lidt orientalsk ud og har skæve øjne(!) 

5. Pige med lut. Et meget dårligt bevaret billede med en kvinde, der spiller lut ved et vindue. 
Ikke let at vurdere på grund af den dårlige stand. 

 
Men altså, uanset hvordan man ser på det, så hænger der fem malerier, som bidrager til det samlede 
værk på i dag mellem 30 og 40 Vermeer-malerier. 
 En spændende opdagelse: Jeg købte to nye bøger om Vermeer. (Fortæl ikke Ulla om 
det. Hun mener, at vi har huset og sommerhuset fyldt op med Vermeer bøger allerede). Den ene 
hedder ”Vermeer’s hat. The 17th century and the dawn of the global world”, og den anden 
”Vermeer in Bosnia”(!) Med udgangspunkt i Vermeer handler den første bog blandt andet om 
kinesisk porcelæn, globalt klima, våben, sølvminer og meget andet. Og den anden handler bl.a. om 
de jugoslaviske krige, Roman Polanski, holocaust, Hockney, Kienholz og jordskælv. Vermeer får 
altså folk til at tænke på – og skrive om – alt! Det gælder i øvrigt også for Siri Hustvedt, som for 
nyligt skrev en spændende novelle om Vermeer. 
 Halvdelen af eftermiddagen tilbragte jeg i Central Park. Det var en fin oplevelse. 
Børn, voksne, tykke, tynde, sorte, hvide osv. sammen i en meget rar og venlig stemning overalt. Og 



en park, der er velholdt og smuk. Ingen graffiti, ingen vandalisme, smukke bænke og borde, bas-
siner, stier, legepladser og anlæg. Overalt pointeres det, at det civile samfund er på banen her. Små 
skilte viser, hvem der har ”adopteret” en bænk, hvem der hjælper med at holde legepladserne i 
orden, hvem der har doneret statuer, anlæg osv. De lider ikke af den danske syge, som man kan se i 
Fælledparken eller på Bellevue: ”Vi ødelægger og smider affald. Kommunen rydder forhåbentlig op 
efter os”.             
 En enkelt oplevelse fra parken gjorde indtryk. En amerikansk familie med japansk 
baggrund kom gående stille og roligt. To voksne og to børn i 6-8 års alderen. Pludselig udbrød 
drengen: ”See! Indians!”. Det skulle han ikke have gjort, for han fik et kæmpeslag i baghovedet af 
moderen, så at han var lige ved at falde i bassinet langs stien. Så hev hun ham i håret og gjorde ham 
opmærksom på, at den slags sagde man ikke! Problemet var, at drengen havde ret. Der gik faktisk 
en indisk familie med alle tegn på at være indisk cirka 20 meter foran dem. Men nu har drengen 
måske lært den politiske korrektheds ukorrekte morale: ”Nævn kun tingene ved deres navn, hvis der 
er tale om noget med høj status. Hvis der er tale om negre, folk fra Indien, folk med lav intelligens, 
lamme, gamle og syge, så må vi helst ikke sige, hvad de er. På den måde kan vi hurtigt kende de 
mindreværdige fra dem, der er helt OK”. Personligt er jeg jo gammel, men herovre kalder de mig 
bestandigt for senior citizen. Ind imellem spørger de mig bekymret, om jeg er på Medicaid (så kan 
jeg vistnok komme billigere ind). Ser jeg mon både gammel og syg ud? Er det så slemt?     
 
31-8. Op ukristeligt tidligt for at komme med shuttlen. Jeg var desværre den første på ruten, så jeg 
så en del hotelindgange i New York, inden vi kom i fart mod Newark. Ham her var ikke verdens-
mester i slalom. Han talte vistnok ikke engelsk, og det var efter alt at dømme hans første dag i New 
York. Ude ved lufthavnen kom han hele tiden i de forkerte spor, men til sidst kom vi frem. Hvis det 
er Super Shuttle, så har jeg ikke rigtig lyst til at prøve de andre. 
 I Quebec stod Renée Bourbonnais og ventede på mig i lufthavnen. Det var virkelig 
sødt af hende – og helt uventet. Hun er hovedansvarlig for konferencen, der starter i morgen, så man 
skulle tro, at hun havde andet at lave. Jeg blev sat af ved konferencehotellet, som er en enorm – og 
enormt grim – klods på cirka 30 etager midt i et meget smukt område med pæne huse, en enorm 
park og en bred flod. Igen trak jeg en gevinst: Jeg fik værelse på en slags luksusgang, hvor man 
skulle have særlig nøgle for at komme ind, og hvorfra udsigten var fantastisk. Hele vejen rundt om 
Quebec ser man skove, små bjerge og floder. De har meget natur i Canada. 
 Imens er der national krise i USA. Gustav nærmer sig, og New Orleans er næsten 
evakueret. Republikanerne har skruet ned for deres partikonvent til det allermest nødvendige: At få 
valgt McCain og Palin. Begge partier er meget optaget af at udvise ”ledelse”, selv om de hverken 
kan gøre fra eller til. Endnu en gang ser vi den enorme forskel, der er på amerikanske liv og alle 
andres liv. Orkanen har lige hærget Cuba, men dette har ikke været omtalt overhovedet på ameri-
kansk TV. Man har nærmest talt om Cuba, som om det var et stykke hav, som Gustav lige skulle 
hen over. 
 Forskellen på Quebec og New York er fantastisk. Ikke alene taler de fransk. Men hele 
stemningen er anderledes. Meget europæisk med fortovscafeer, folk der cykler overalt, elegante 
kvinder med et fransk ”touch”, mange ”intellektuelle typer”, lave huse med små haver og frem-
ragende kaffe i cafeerne. Og for at det ikke skal være helt løgn, er der Louvre-udstilling i det 



nærliggende kunstmuseum! Det er som at komme til et andet kontinent. (Måske det skyldes, at de 
fleste fransk-canadiere faktisk ønsker, at deres land lå i et andet kontinent). Foran hotellet står en 
statue af den store helt, de Gaulle, som fyrede op under Quebec’s franske nationalisme i 1967 med 
sin berømte/berygtede tale i Quebec.    
 
1-9. Der er som nævnt en stor udstilling på Quebec’s kunstmuseum: ”Louvre besøger Quebec”. Da 
der hænger to Vermeer billeder på Louvre, heriblandt det fremragende ”Kniplersken”, så tænkte jeg 
jo, at jeg måske kunne få chancen for at se et Vermeer billede her. Ved indgangen kunne de ikke 
sige noget om, hvilke billeder, der blev udstillet, så jeg luskede mig ind i boghandelen, hvor de 
havde det udførlige katalog. Et kort gennemsyn viste, at de udstillede billeder var hentet på 
Louvre’s depot for anden- og tredjerangs billeder, så der var ingen grund til at bruge en formiddag 
på dén udstilling. I stedet gik jeg en lang tur i parken langs floden.  
 Jeg kom til at kigge ned i den flotte græsplæne og opdagede, at de har præcis de 
samme planter, som vi har derhjemme: Mælkebøtter, vejbred, kløver, bellis, alm. græs osv. Er det 
ikke underligt, når man tænker på, at det er millioner af år siden, at der har været landforbindelse 
mellem Canada og Europa? Mens jeg gik og pønsede lidt på det spørgsmål, kom jeg forbi et stort 
skilt, der gav svaret: De fleste af disse planter – herunder den elskede mælkebøtte – er simpelthen 
”importeret” fra Europa af indvandrere, der måske har haft frø siddende i tøjet eller i deres andre 
ejendele. Og med en enorm fart har de spredt sig over hele Nordamerika. Så fik jeg svaret på det. 
 Orkanen Gustav er tilsyneladende ikke så slem som frygtet, eller også er man blevet 
dygtigere til at forebygge de værste konsekvenser? Til gengæld er en ny storm brudt ud: Sarah 
Palin’s datter på 17 er gravid!! Gee whiz!! Alle er enige om, at det er et helt privat problem, som 
man ikke bør blande sig i, hvorefter man fortsætter den indgående diskussion på TV. Datteren 
planlægger at få barnet og gifte sig med faderen. Dermed bekræfter hun moderens modstand mod 
abort. Men moderen er også modstander af undervisning om sex i skolen og af brugen af anti-
konception. I det mindste har Palin’s datter bevist, at moderens politiske standpunkt ikke er uden 
omkostninger. Alaska er en af de stater, hvor der er rigtig mange teenage-mødre, og nu bliver den 
unge Palin altså en af dem. Til gengæld har de ramt en solid pæl gennem et vedholdende rygte, 
nemlig at datteren skulle være den biologiske mor til det lille barn på 4 måneder, som moderen har 
fået (eller påstår, at hun har fået for at redde datteren). Det kan jo ikke lade sig gøre at have et barn 
på fire måneder, når man er gravid i femte måned. Are you confused? You won’t be after the next 
episode of the republican ongoing soap show. 
 
 
2-9. Gustav hærger i Alabama, og pressen keder sig, fordi republikanerne lægger en dæmper på sig 
selv på deres store konvent, indtil det står klart, om der kommer mange ofre eller ej. I mellemtiden 
indtraf der en mindre katastrofe for demokraterne: Joe Libermann holdt en flot tale på republikaner-
nes konvent, hvor han anbefalede folk at stemme på McCain! Det er jo noget rod, da Libermann er 
demokrat og for otte år siden var kandidat til at blive vice-præsident for demokraterne! Uha. 
 Her i Quebec holdt jeg min keynote forelæsning lige efter åbningen af konferencen. 
Skønt at få det til en side. Så kan jeg slappe mere af resten af tiden. Det gik godt, og folk er enormt 
søde til at give feedback. Her kan mange i Danmark godt lære noget. Konferencen er god med 



mange solide oplæg og en meget venlig stemning. Enkelte er gået så langt, at de synes, at vi er for 
flinke ved hinanden. Der er for lidt kritik med bid! Det er fint at få snakket med så mange, som jeg 
har kendt gennem årene. 
 
3-9. Orkanen Gustav er løjet af, men til gengæld er der gang i Palin. Alle er vilde med hendes tale. 
Hun er kvinde og en ”maverick” (altså en aggressiv person) på samme tid, siger de. Republikanerne 
er helt oppe og ringe. Hun stod på scenen med manden og alle børnene, også den gravide datter og 
det lille barn med Down’s syndrom og tilmed den lidt fortumlede unge mand, der nu skal tvinges til 
at være hendes svigersøn. What a wonderful family, råbte speakeren. Joh, det kan man da godt sige. 
Hvis man hørte efter, hvad hun faktisk sagde, så løber det en koldt ned ad ryggen. Det er ifølge 
hende ikke drivhuseffekten, men USA's ”mangel” på energi, der er det store problem. Og jobs er 
ikke noget, man skaber, men noget man beskytter ved at isolere USA fra alle de væmmelige lande, 
der stjæler arbejdet. Osv osv. Men mavefornemmelsen siger, at McCain og Palin godt kan gå hen 
og vinde. Så må republikanerne leve med, at Palins mand har været medlem af et parti, der vil 
løsrive Alaska fra USA! Altså en landsforræder.   
 

 
 

Her er hun. Sammen med en tobaksryger! 



Det republikanske partis konvent udvikler sig. Det er ind imellem et grotesk skue. 
Pludselig står der en fed country-og-western sanger og synger ”The star spangled banner”, mens 
kameraet panorerer hen over de delegerede. Alle har tårer i øjnene, de fleste ligner en parodi på en 
amerikaner. Oversminkede kvinder med farvestrålende briller, fede karseklippede mænd med 
cowboyhatte, folk med klovnehatte, kæmpe badges med reaktionære budskaber som fx ”Alaska: 
drill now, oil now, pay less” (Altså et budskab om, at nu kan vi ikke blive ved med at diskutere 
Alaskas natur og tundra. Nu må vi have olie til vores biler). Undskyld udtrykket, men jeg har aldrig 
set så mange grotesk grimme mennesker i mit liv. Ikke blot udseendet, men især udtrykket i deres 
øjne. En blanding af drivende sentimental selvgodhed og uhæmmet aggression mod andre – især 
udlændinge. Et eksempel: Det kom frem, at Palin ”ikke en gang havde et pas”. (Det skulle illustrere 
hendes uvidenhed om udenrigspolitik). Men en republikaner satte hovedet på sømmet ved at 
udbryde, at det da var en kæmpe fordel ved hende, at hun ikke fartede rundt i alle mulige andre 
lande! At hun ikke havde været nogen steder, viste hvor meget hun elskede Amerika. Store 
klapsalver! 
 Om aftenen havde vi den store konferencemiddag. Vi blev kørt i busser til havnen og 
derefter sejlet langt ned ad floden til en restaurant i ”gammel stil”. Her fik vi en udmærket middag, 
men der manglede noget, der markerede begivenheden og rystede folk sammen. Ingen fælles ting, 
ingen taler, ingen dans, ingen underholdning. Bare spise og så hjem igen. Det har i øvrigt kende-
tegnet hele konferencen. Der har slet ikke været indslag, der ikke var saglige og videnskabelige. Det 
er for fattigt, når så mange mennesker er samlet fra det meste af verden.      
 
4-9. Sidste konferencedag. Jeg tilbragte det meste af dagen på Université Laval med at undervise på 
et specielt seminar om interventionsforskning. Det varede kun 1½ time, men det var slået ret stort 
op med transmission til tre andre universiteter på TV, således at de kunne følge med rundt omkring. 
Mit oplæg var nogenlunde det samme som ved konferencen, så der var ikke meget ekstra forbere-
delse i det. Der var mange mennesker, men ikke ret mange spørgsmål. Chantal Brisson sagde bag-
efter, at de havde været meget tilfredse. Efter symposiet spiste vi frokost på en lille kinesisk Zen 
restaurant med en virkelig speciel atmosfære. Alt foregik stille, blidt og langsomt. Maden var meget 
æstetisk og meget velsmagende. God oplevelse. 
 Hele konferencen fik desværre en noget flad afslutning, idet der var en enormt kedelig 
panel-diskussion (er de ikke altid kedelige?). Folk sad rundt omkring på stolene og var ved at falde 
om af søvnighed og kedsomhed. Næste konference er i Amsterdam i 2010. Så må vi se, om jeg skal 
med til den tid. 


