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Kære alle. Jeg skal hermed byde hjertelig velkommen til udstillingen KYSTIKONER af Jens 

Brink. Det er mig en stor glæde at være her i dag, hvor det er første gang jeg besøger 

Museet Holmen. Jeg vil gerne sige tak til museumsleder Gertrud Yde Iversen, for 

indbydelsen til at holde åbningstalen her i dag. Det er også første gang jeg prøver det. Først 

var jeg lidt skeptisk, jeg var ikke sikker på hvad jeg have at byde ind med. Men jeg er meget 

beæret over at få lov til at sige nogle ord om Jens Brinks flotte billeder. Og det er fint, 

endelig at se dem, sådan rigtigt folde sig ud, på kunstmuseum, i glas og rammer, som de 

fortjener. Det er nemlig også første gang jeg ser Jens Brinks billeder, rigtigt, i den virkelige 

verden. Ellers har jeg kun set dem på min computerskærm, og det er jo ikke optimalt. 

 

Jens og jeg er jo kollegaer, idet vi begge arbejder med fotografiet som kunstnerisk 

udtryksform. Jens er uddannet på kunstakademiet, det er jeg godt nok ikke. Jeg er 

uddannet reklametegner, har gået på fotoskolen Fatamorgana og er mere eller mindre 

autodidakt som billedkunstner. Men vi har haft den samme lærer. Erik Steffensen, som 

Jens har haft som professor på Kunstakademiet, underviste også jævnligt på Fatamorgana, 

hvor jeg havde ham som lærer to gange, og han fik stor betydning for mig som fotograf og 

billedkunstner. Gertrud fortalte, at det var Erik, der foreslog, at jeg skulle holde den her 

åbningstale, og jeg tænkte, at en udfordring fra min gamle mentor kunne jeg ikke sige nej 

til. Desuden er der jo noget om snakken. Jeg er jo er vokset op ved vestkysten, lidt oppe 

nord for Esbjerg i en gammel fiskerby, der hedder Hjerting, hvor jeg har haft bunkere tæt 

inde på livet i min barndom. De stod jo lige nede på stranden, hvor vi legede det meste af 

tiden.  

 

MEN, den vigtigste grund til at jeg sagde ja tak til at komme her i dag, den var selvfølgelig, 

at jeg kiggede på Jens’ billeder. Jeg fandt dem på hans hjemmeside, hvor man i øvrigt også 

kan finde andre smukke fotografier, b.la. fra Grønland, i serien ’Among Sledgedogs, Friends 

and Melting Ice in Ilulissat’ og ’South Greenland – (4 cities in 14 days)’. Jeg kan i Jens’ 

grønlandsbilleder genkende min egen fascination af og kærlighed til Grønland. Også dér 

følte jeg et vist slægtskab med Jens Brink. Da jeg så havde fået kigget på billedserien 

’Kystikoner’, fotografier optaget langs den jyske vestkyst, tænkte jeg, at de her billeder dem 



vil jeg gerne sige gerne sige noget, dem kan jeg forholde mig til dem, jeg synes de er 

smukke og udtryksfulde, og de sætter gang i tankerne. 

 

Jeg har skrevet den her tale ud fra hvad der faldt mig ind at sige, mens jeg kiggede på Jens’ 

billeder. Noget af det første jeg tænkte, det var at Kystikoner er en perfekt titel. De her 

bunkere får jo en ikonisk status i Jens’ billeder, hvor de bliver hævet op over deres ellers 

rædsomme historie, som krigens groteske efterladenskaber. Nu har vi mulighed for at se 

dem som de kunstværker, de på en måde også er, hvis man tænker på dem som mægtige 

skulpturer i det barske landskab.  

 

Man tænker måske ikke så meget over det, når man selv går rundt imellem dem, for mit 

vedkommende er det mange år siden, at jeg har gået og kigget på bunkere. Men når jeg ser 

på Jens’ billeder nu, så opdager jeg, at jeg tydeligt husker nogle af dem. Og så tænker jeg, 

at det er da interessant, at jeg kan huske præcis hvordan de ser ud og hvor de står henne i 

landskabet. Det er på samme måde, som jeg ville huske en skulptur, eller et særlig specielt 

hus eller et grandiost, gammelt træ, som jeg er vokset op med.  

 

Da jeg, som helt lille barn, stødte på bunkerne, var de jo skrækindjagende store, som de 

ragede op nede på stranden. Vi børn fik ellers fuldstændig frit løb dernede, legede i sandet, 

soppede og badede i vandet, helt tæt på bunkerne. Men de voksne forbød os på det 

kraftigste at komme i nærheden af dem, for der var indgange og huller, som ikke var helt 

sandet til endnu, og de gjorde meget ud af at fortælle om, hvor farligt det kunne være at 

kravle ind, sandet kunne skride, man kunne blive fanget derinde, og man kunne fare vild i 

rummene og gangene derinde. Men der var jo en nysgerrighed efter at vide hvordan der så 

ud inde i de her kæmpe betonblokke. Bare det, at man vidste, at hvis man turde, så kunne 

man kunne kravle ind og kigge, det var jo meget spændende i sig selv - og meget 

uhyggeligt. Sammen med historierne, som vi fik fortalt, både i skolen og blandt de gamle i 

familien, om krigen, besættelsen og nazisterne, var det noget der satte sit præg på os børn. 

Vi talte da også om, at der måske kunne være skeletter af døde soldater inde i bunkerne. 

Eller spøgelser. Men der var aldrig nogen af os, der turde at kravle ind, selvom vi hørte 

historier om, at der vist nok var nogen der havde gjort det. Selv gik jeg altid forbi med en 

vis skræk i kroppen. 

 



Det var først da vi blev større, at bunkerne blev opfattet som kærkomne kæmpemure, hvor 

vi kunne finde læ. Det blæste jo altid på stranden og sandet føg og vi ville gerne ligge på 

vores tæpper og tage solbad. Da vi blev teenagere lavede vi bål og opholdt os til langt ud på 

natten dernede, og der var nogle der drak deres første brandert på og kyssede med 

hinanden i ly af de store bunkere. De var blevet til nogle kendte gamle, næsten venlige 

kolosser. Da jeg mange år senere skulle lave en serie fotografier til min optagelse på 

fotoskolen Fatamorgana, rejste jeg hjem for at lave iscenesatte fotografier, hvor en veninde 

og hendes lille søn skulle posere foran én af bunkerne, mens jeg tog fotograferede fra 

forskellige vinkler. Jeg vidste vist ikke rigtigt, hvad det var jeg ville. Det blev i hvert fald 

aldrig godt. Men så kan jeg da sige, at jeg også har fotograferet en bunker engang. Og det 

er der jo mange andre der har gjort. Vi har set massevis af billeder af bunkere. Der er ikke 

noget at sige til, at vi mennesker er draget af disse massive monstrøsiteter, der er blevet 

placeret midt i den ellers uberørte natur. Bunkerne kalder nærmest på at blive fotograferet. 

Men, oftest virker fotografierne dog mest som rene registreringer, meget konkrete og meget 

lidt fantasifulde. Det er noget helt andet med Jens’ billeder.  

 

Det er muligt, at vi har forskellige associationer, når vi ser på Kystikonerne, for vi kommer 

med hver vores forudsætninger og dermed får vi også hver vores egne, personlige 

oplevelser ud af udstillingen. Men, det er helt sikkert, at bunkerne bliver ophøjet til noget 

andet og mere end det de er i sig selv. Jens har trådt et skridt tilbage, så landskabet 

kommer med og også får en betydning. I nogle af billederne tager landskabet over, og de 

ellers gigantiske betonklodser forsvinder i naturen, som vi kan forstå, er endnu større og 

meget mere magtfuld og voldsom end bunkerne og den menneskelige ondskab, der ligger 

bag byggeriet af dem. Og så er der det uendeligt store hav, der strækker sig udover 

horisonten så langt øjet rækker. Og så er det sådan set slet ikke vigtigt, at vide lige præcis 

hvor billederne er taget henne. Det er ikke bare fotografier af bunkere. Der er noget andet 

og mere på spil, der gør, at fotografierne bliver til kunstværker. Fordi de er bearbejdede og 

dermed har fået flere lag og betydninger.  

 

Som Jens selv siger i filmen bag udstillingen, så har han lavet de her billeder på baggrund 

af en fascination af et arkæologisk værk om bunkere, som han har set og læst om i 

filosoffen og kulturteoretikeren Paul Virilio’s bog ’Buncher Archeology’. Det var den 

fascination der fik ham til at tage af sted og køre langvejs ad den jyske vestkyst og 

fotografere hele 70 bunkeranlæg. Det var tilbage i 2001, mens han stadig gik på 



kunstakademiet. Han optog billederne på s/h negativer. Men der skulle gå 15 år før han 

gjorde fotografierne til de færdige kunstværker, som vi kan se nu. Han har benyttet sig af 

digitalt værktøj og lavet det kunstneriske greb at spejlvende billederne og sætte 

spejlingerne op imod hinanden. Som han selv siger, er det ikke noget vildt og voldsomt 

greb. Men jeg er ganske enig med ham, når han siger, at det fungerer faktisk og man kan 

gå meget på opdagelse i de billeder. Han har udvidet negativets kvadratiske format til 

horisontale kompositioner og symmetriske mønstre, og han har i den grad udvidet 

fotografiets registrerende funktion til fantasiens frie udfoldelse. Og den kan man jo bruge 

lang tid på at udforske. 

 

Jeg har ellers altid har tænkt på bunkere, som nogle meget ensartede, grimme, grå 

betonklodser, der har det til fælles, at de er uden forsonende elementer. Selvom der er 

huller i nogle af dem, bliver man altid mindet om, at man jo ikke kan komme ind, man 

bliver ikke budt ind. Bortset fra graffitien, er de umenneskelige, kolde og kyniske, ja 

nærmest onde i udtrykket. Men ensartede, det er de ikke. Der er jo tale om arkitektur, hvor 

grotesk den end er. Og de meget varierede udformninger er vel tiltænkt forskellige 

funktioner, tænker jeg, det var vigtigt med udsigtshuller og skud- og kanonhuller og sikring 

mod de allieredes kanoner og bomber - og hvad ved jeg. Som formen varierer ændrer 

bunkerne udtryk. Jeg tænker på, om grunden til at man kan se dem som rene skulpturer, 

netop er fordi de ikke har nogen bygningsmæssig funktion? Som Jens siger: ”Atlantvolden 

var et show-off nummer fra Hitlers side. Det var jo sindsygt stort, men det blev aldrig rigtig 

brugt.” 

 

Jeg oplever, at de ellers velkendte landskaber bliver nye og fremmede for mig, nærmest 

som filmkulisser, som jeg får lyst til at træde ind i. Der er en mangfoldighed af mærkelige 

konstruktioner, der hælder i landskabet og spejler sig mod eller væk fra hinanden. De kan 

virke monumentale og voldsomme, men også bittesmå, som manipulerede små skulptur- 

eller arkitekturmodeller. De sorte åbninger bliver til øjne eller munde. Spejlingerne af skyer, 

landskaber, graffiti og bunkere danner tilsammen nye helheder i billederne, og der opstår 

dyr og ansigter, hjelme, figurer og nye fortællinger. Jeg får jeg en oplevelse af, at jeg ser 

meget mere koncentreret, nærmest genopdager noget jeg allerede kendte, fordi 

elementerne er fordoblet i spejlingen. Som om, at landskabet virker meget mere intenst i 

billederne end i virkeligheden. Og når Jens så vender spejlingerne på hovedet, eller vender 

dem om til negativ, eller begge dele på én gang, bliver det fuldstændig udsyret og endnu 



mere fjernt fra oplægget, så man helt glemmer, at det handlede om bunkere på den jyske 

vestkyst. Så er det dobbelt op eller mere på kunsten, abstraktionerne og galskaben. Der er 

så mange lag. Det er billeder af bunkere, som står som skulpturer i landskabet, og som så i 

billederne bliver til en slags dobbelt kunstværk, altså en billedkunstnerisk tolkning af 

skulpturerne i landskabet.  

 

I filmen bag om udstillingen fortæller Søren Peder Sørensen om historien bag de her 

vanvittigt mange bunkeranlæg. ”Det er jo kæmpemæssigt”, som han siger, ”og man ser 

hvor meningsløs krigen var. De byggede og de byggede og de byggede, til ingen verdens 

nytte. Fordi der kom aldrig nogen landgangsforsøg her.” Han kalder bunkerne for 

monumenter over krigens galskab, et kolossalt vidnesbyrd til evigt minde om den krig, som 

var så forfærdelig på så mange måder. MEN, som han også siger, så kommer Jens og 

hæver bunkerne til et andet perspektiv, væk fra krigen, og viser dem som de skulpturer, der 

står der nu. Det bringer bunkerne over i en ny tid, samtidig med at historien er med, den er 

implicit i billederne. Den ligger i baggrunden hele tiden, og den er så vigtig at fastholde og 

huske for fremtidige generationer. Så herfra skal der lyde en stor tak og kæmpe tillykke til 

Jens for det flotte arbejde, som ikke blot er  blevet til storartede kunstværker, men som 

også, på smukkeste vis, bidrager til vores fælles historie. Jeg håber, at både billederne og 

historien aldrig bliver glemt. Jeg vil hermed erklære udstillingen for åben. God fornøjelse. 

Tak 

 

 

Eva Merz, 5. maj 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


