BO lig EN
KAPSEL & KIKKERT - en tidslomme

Tanker hæmmes ikke af lysets sløve hastighed, mens TING virkelig tager
tid.
Selvom Industrialiseringens førende dogme, Standardisering, skabes midt
i 1700 tallet bliver Boligen først opfundet efter Romantikken var udtømt.
Herhjemme først rigtigt fuldbyrdet omkring det seneste århundredskifte.
Før den tid levede man et sted. Man havde ikke blot et sted at bo. En bolig
beskrives vel bedst som det sted, hvor kun uproduktive børn og dem, der
skal Opdrage dem, opholder sig i forholdsvis mange vågne timer. Boligens
udvikling har her løbende sænket aldersgrænsen for det Uproduktive,
således at den i dag gennemsnitligt er under 2 år.
Standardens dogme var en fatal omskrivning af Gutenbergs oplagte succes
med re prod ukti ons-p recessen og det bIive r led saget af en gen nemg ri be nde
mekanisering af Humanismens respekt for liv og integritet.
Forløbet sammenfalder nøje med dannelsen af Kunstens Ismer og dens
reduktion til stereotype individuelle udtryk.
Standardisering indebærer, at hver serie skal have sin egen identitet. Efter
nogen tid måtte menneskene derfor også anskaffe sig sådan en ting. Det
hører med til almindeligt konsum. Størstedelen af særligt dette århundreds
litteratur har været en lang, uendelig indkøbstur efter denne vare:
Identiteten og det egoistiske Gen. Dette på trods af at man altid har været
lige ved hånden. Tidligere var det fuldt tilstrækkeligt at Være. Nu skulle man
absolut være noget bestemt og helt forskellig fra andre.
At hvert enkelt individ skulle have en nøje bestemt funktion og uafhængig
betydning blev transcenderet for en tid ved flittig brug af Darwin's og
Freud's del-universer: Survival ofthe Fittest og Underbevidstheden (se New
Scientist, 14. december 1996, side 28-33).

Boligen blev kulturens klareste udtryk for Standardens Tanke med dens
organisering af fortrinsvis tomme rum med kunst på væggene. En
horisontal stribe med et maksimalt antal adskillelser.
Produktionens ophør står som dens egen største rædsel. Angsten for
Døden måtte blive et hovedtema. En angst der vel bedst forarbejdes ved
at lade døden indtræde i levende live gennem vore omgangsformer og
samvær i boligen.
Der blev for et kvart århundred siden gjort en del heroiske og forgæves
forsøg på at opmuntre den horisontalt liggende stribe. Først i Gbttingen og
siden også i København. At oprejse den vertikale bolig med det stykke
inventar som indretningen altid har sat uden for døren; et partnerskab.
De mange forsøg bestod i at indrette boliger med et rum på hver etage. For
eksempel 5 værelsers boliger i 7 etagers ejendomme. En sådan bolig
kunne have soveværelse j stueetagen. spisestue på 1. sal, køkken 2. sal,
dagligstue 3. sal, bad 4. sal og børneværelser på 5. og 6. sal. Alle
boligerne i ejendommen ville blive forskellige og krydse ind og ud mellem
hinanden.
Pointen er naturligvis, at man kunne anvende den eksisterende boligmasse
til dette nye liv i stedet for at bygge dyrt og flot og lade alt det gamle stå
tomt.
I den vertikale bolig fjerner man blot dørene til trapperummet og flytter lidt
rundt på møblementet.
Boligens store pauser, korridorerne og trapperummet, inddrages. Det har
længe været overset, at vore trapperums mange trin fremfor udendørs
bænke er nogle af de mest indbydende og snaksalige siddesteder i vore
byrum. Den megen trappegang vil desuden overflødiggøre anden fitness
og jogging og budgettet herfra kunne anvendes til indkøb af gode vine og
østers, der uden større vanskeligheder kunne placeres på de mange
repos'er.
Måske er tiden inde til nu igen at forsøge at realisere Den Vertikale Bolig.
Men der findes mange andre veje og menneskeheden består af levende
bæster. der ikke helt lader sig selv underkue uafbrudt.
Gennem selve boligens indretninger findes det vindue, hvorigennem vi kan
bringe den til at forsvinde.

Den første af indretningerne var at lægge Øre til verden gennem radioen.
Dernæst anbragte vi den dumme skærm eller det blinde øje, der påstod at
vise os verden og dens videoer.
For endelig ved udgangen af dette århundred at gennembryde skallen med
effektive redskaber som processorer, modem, baser og netværk
Med storslået Ironi opløser Industrialiseringen sig selv ved at lade
Kvantifiseringen tage ny form som Digitalisering.
I den digitale verden behøves ingen endeløse rækker af serier. Blot den
enkle tælleenhed.
Mange af os var ret heldige med at blive født på et tidspunkt, hvor
industriens krige sang på sidste vers. Når røgen endeligt er drevet helt over
vil Boligen forhåbentlig stå tilbage i geled med andre af tidens fossiler:
Standarden, Identiteten, Sandheden og Opdragelsen.
Der er imidlertid ingen grund til at prise det nye kommunikerende samfund
for andet end, hvad det er i færd med at afskaffe.
Den nye virkelighed vil sikkert før eller siden også skaffe os en forfærdelig
orden på halsen.
Vi kan dog for et øjeblik i denne pause mellem det at nævne og det at tælle
håbe på at henkaste os til THE GLORlOUS WAYS OF
UNPRODUCTIVITY.
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