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En hest med et horn i panden er ikke en enhjørning
Bliv dog ved med at lave chokoladekager og stå ved det i stedet for at kalde det en
brownie.

ANDERS FOGH JENSEN
højskoleforstander og filosof

Jeg skal starte med at opsummere en lille scene fra en tur til Tyskland, jeg havde for
nogle år siden. Jeg sidder på en Kaffeehaus i en middelstor tysk provinsby. Den har
ikke et tema eller et design, som en café ville have det i Danmark. Særligt i København.
Den ser ligesom bare ud som en tysk café. Der er en kaffemaskine, en montre med
Apfelstrudel og en køledisk med noget juice, kakaomælk, sodavand og den slags. Jeg får
fat i den søde tyske dame, der kommer hen og betjener mig ved bordet, og uden de
høflighedsfraser, jeg normalt ville indpakke min bestilling i, får jeg bare fremstammet
»caffe latte«. Og her sker der noget sjovt, for den tyske dame svarer »Ja, bring’ ich.
Kaffee mit milch«. 

Her blev en kop kaffe med mælk til en caffe latte, og det sker ofte i andre
sammenhænge, at noget, man altid har kendt, bliver iscenesat på en anden måde og
faktisk bliver til noget andet. For et par år siden fandt en producent på at producere
støttestrømper, der altid har været forbundet med gamle damer, i andre farver end
hudfarve, hvorefter DHL-stafetten på ingen tid blev forvandlet til en regnbue af
stramme underben. Den samme sok var nu til ekstremsportsudøvere.

For nylig skrev jeg en bog sammen med antropologen Dennis Nørmark, der blandet
andet handlede om dette: når noget opstår som en ny ”ting”, alle må have, og som er
lidt anderledes, uden at det bidrager med noget nyt. Det er brownien et godt eksempel
på. Brownien er det, jeg vil kalde en tung chokoladekage, og den findes i en version,
hvor den har ligget og lagret i en tid, så den bliver lidt halvtør, hvilket klæder den tunge
kage, brownie, utrolig godt. 

En god gammeldags chokoladekage, som vi kender den fra vores barndoms
børnefødselsdage, er imidlertid ikke en brownie. Det er en såkaldt pladekage, fordi den

Provinsen snobber op til de hippe byboer med en sørgelig
fortolkning.





er bagt i en bradepande, og selv om der findes et utal af pladekager, så er 99 pct. af
ingredienserne de samme. Hvedemel, margarine, æg, sukker, vanilje, bagepulver og
mælk blandes typisk sammen i et eller andet forhold og bages ved 200 grader i 20 til 25
minutter. Der findes kantinekage, kollegakage, skovturskage, giftkage, gulerodskage og
mange flere, og man vil ofte støde på dem dækket af glasur, der ved
påføringstidspunktet har været irørt vel rigeligt vand, hvorfor den er flydt ud i kanterne
af bradepanden. Den klassiske chokoladekage og dens venner har en berettigelse i
børnehaven, på fodboldholdet, i personalestuen, på spejderlejren og mange andre
steder. Men det er ikke en brownie.

Nu bliver man på menukortet – eller for nogles vedkommende i mødregruppen eller til
fødselsdagen, hvor Anne eller Jan har bagt og lovet en brownie. Jo jo, man løfter den,
let som en fjer og med udseende af en brun skumgummimadras. Det var ikke en
brownie. Man kan klistre et horn i hovedet på en hest, men det bliver det ikke til en
enhjørning af. Det er stadig bare en hest.

Provinsen snobber op til de hippe byboer med en sørgelig fortolkning af noget, de i
virkeligheden ikke ved, hvad er. ”Det gør de i København” (fordi de gør det i New York),
bliver et argument for, at man uden egentlig selv at ville det prøver at ændre på noget,
man altid har gjort. Kald nu bare en spade for en spade og en chokoladekage for en
chokoladekage, hvis det er det, du har lavet. Der er selvfølgelig noget sørgeligt over at
stå der som en klovn, når ens gæster finder ud af, at der alligevel ikke er brownie (tung
chokoladekage som i New York), men værre er det, når folk faktisk bare tror, at det, de
spiser, er brownie, selv om det er chokoladekage. Det er blandt andet det vores bog
”Pseudoarbejde” handler om: Bliv dog ved med at lave chokoladekager og stå ved det,
eller lav dem lidt tungere, hvis du synes, det er bedre.

Anders Fogh Jensen (f. 1973) er forstander på Vestjyllands Højskole, forfatter, dramatiker og filosof. Af sine otte bøger tæller bl.a.
"Projektsamfundet", "Projektmennesket", "Hvordan skal jeg leve mit liv, Kierkegaard?" og senest "Pseudoarbejde". Han er særligt
interesseret i filosofisk samtidsdiagnose og beskriver den tid, vi lever i, de vilkår vi lever under og de små usynlige skred, der
ændrer vores samtid. Han arbejder fra højskolen med dannelsen af mennesker til bedre liv. For filosofi handler for ham om at
tænke bedre for at leve bedre.
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Peter de Thurah
Det her er vist mest en reklame for den ellers udmærkede bog fra jeres penne - og et noget
nedladende indlæg  
 
Her lidt et par opskrifter på det, du lettere vrængende kalder 'pladekager' af varianter, du påstår er lavet
af 99% det samme. Fra en og samme kogebog klipper jeg... 
 
Gulerodskage: 
2 dl. olie 
300 g. brun farin 
4 æg 
275 g. hvedemel 
350 g. groft revne gulerødder… Se mere

Synes godt om · Svar · 2 · 2 d

Poul E. Nørgaard
Ja, vi er da kun omgivet af problemer  - og som filosof, skal man naturligvis give sig tid til at tænke
over livets helt store problemer, Anders. 
Så lidt i samme alvorlige boldgade kan jeg berette, at jeg for henved 20 år siden forsøgte at købe en
kop almindelig kaffe på en kaffebar i Billund Lufthavn. Ekspeditricen forstod overhovedet ikke hvad jeg
mente, og kiggede på mig, som om jeg var åndssvag, men hun fandt dog - med min uddybende
forklaring - ud af, at jeg mente en "caffè americano" (espresso, der er fortyndet med vand) - så sig ikke,
at vi ikke er godt med i Jylland 
Synes godt om · Svar · 1 d

Gorm Reedtz
Jeg tillader mig at tolke (helt vildt) på forfatterens budskab: 
Bare fordi at man etikettere et produkt, en service - eller måske endda en holdning - anderledes, læs;
"smartere", så bliver det det ikke, måske snarere tvært om.. 
Støttestrømper are still socks, and sucks.... For nu at blive i De Nattergales sprogunivers. 
Jeg kunne sågar have forfatteren mistænkt for et - glædeligt - budskab om at politisk korrekthed ikke
gør et udsagn eller en holdning mindre eller mere korrekt.
Synes godt om · Svar · 2 d
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Synes godt om  Svar  2 d

Steffen Rasmussen
Ja, hvorfor kalde et "Franskbrød" for "Franskbrød" - hvori ligger det franske - er det dog ikke kun et
brød....? ( ja, der er sandelig nok at filosofere over - i disse tider)...

Synes godt om · Svar · 1 · 2 d

Kjeld Hougaard
Fransk brød? Fordi det er det det er. Bagt første gang i Paris på 1800 tallet af en bager som
havde importeret en damp ovn fra Østrig. Han bagte også, sprogligt korrekt wienerbrød – som
af uransagelige grunde i udlandet er kaldt ”Danish” – caffe-late er og forbliver kaffe med mælk.
– men dagens danske kultur: fint skal det være = alt skal være så dansk som muligt, hvilket vil
sige udansk, vi er vel ikke tilbagestående bønder???.
Synes godt om · Svar · 2 d

Steffen Rasmussen
Kjeld Hougaard, iflg. Google var det danske bønder, der bagte det hvide brød...., men
møllestene til at male melet var hentet i Frankrig, men det har jo intet med brødet at gøre.
Visse vasse osv., man skulle have været filosof....
Synes godt om · Svar · 2 d

Torkil Pedersen
Jeg forstår ikke hvorfor provinsen pludselig inddrages. Er det ikke københavnerne der snobber? Jeg
synes det er i orden at i scenesætte madoplevelser. og drømme - Indfaldsvinklen kunne lige så godt
have været hvorfor snobber københavnerne for fine job titler, som man har i f.eks USA. Problemet er
ikke kagen, men at vi mennesker ikke at authentiske og foregiver. - Nyd din chokoladekage og at nogle
har ville bage og skabe glæde.
Synes godt om · Svar · 2 d
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