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Mod – med
en større
mening
Som civilingeniør har han været med til at sætte dagsordenen
i organisationen Greenpeace. Nu finder han nye veje for miljø
udfordringerne i Københavns Kommune. I begge tilfælde bruger
Jacob Hartmann kompetencer og erfaringer fra en baggrund med cirkus
og gøgl. Ja, faktisk var han slet ikke blevet ingeniør, hvis ikke
det havde været for cirkus og gøgl.
AF LONE NYHUUS

Foto Frants Kjellerup

August 1999. Middagsradioavisen lyder over det ganske land. Også
i frokoststuen hos politiet i Frederiksværk. Dagens hovedhistorie
er Greenpeaces aktion lige udenfor – på Frederiksværk Stålvalseværk. Ifølge talsmanden i radioen er Stålvalseværket landets største kilde til dioxinforurening. At Greenpeaces talsmand er i radioen, er hverken usædvanligt eller ualmindeligt. Hvad der er anderledes er, at talsmanden er arresteret og alligevel kan fortælle om det –
direkte og live. Direkte fra cellen i arresten.
»Når Greenpeace laver en aktion, så handler det om at få budskabet
ud i medierne og kræve politisk handling,« forklarer den nu tidligere talsmand, Jacob Hartmann. Som ung, nyuddannet ingeniør
blev det hans job at sætte Greenpeace og dens sager på den offentlige dagsorden.
»Vi havde været i Frederiksværk i to dage, og så kommer politiets indsatsstyrke midt om natten med bz-huer, dolke og kanoner. De arresterer rub og stub. Det er politiets arbejde, og sådan
er det. Vi kommer op og sidde i en celle på politistationen. Jeg
skal tømme mine lommer og tager først den ene mobiltelefon
ud. Så den anden. Politimændene griner lidt, mens de kommenterer på mine mange mobiltelefoner. Jeg griner med, banker den
ene mobiltelefon hårdt i bordet og smider den anden uset tilbage
i lommen. Gennem denne simple afledningsmanøvre glemmer
de, at jeg også har den anden mobil. Resultatet er, at jeg to timer
senere fra min celle kan gå live på i middagsradioavisen og kræ-
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ve dioxinstop igen – alt i mens betjentene sidder og spiser frokost,« husker Jacob Hartmann »Vi vandt sagen, aktionen havde
det nødvendige glimt i øjet, og alle kom derfra med et smil på
læben.«
Aktion med et smil på læben
Den simple afledningsmanøvre, som i et splitsekund fik politiet
til at slippe opmærksomheden og glemme Jacob Hartmanns
anden mobiltelefon, er et enkelt tryllekunstnergreb. Jacob Hartmann har lært det gennem cirkustræning. Det samme gælder
den helt grundlæggende indstilling: at lave aktioner med et smil
på læben.
»Hvor vigtigt er det ikke, at vi har smil på læben? Det er ikke
altid nemt. Lige nu sidder jeg i Københavns Kommune og laver
miljøarbejde. Det er nogle f…… store problematikker. Når man
står over for det, handler det nogle gange om at sige til helvede
med reglerne. Udfordringen er at redde børnene tørskoede ind i
næste århundrede.«
Det var midt i ingeniørstudiet og midt i en stor personlig krise
– hans mor døde – at Jacob Hartmann fandt vej til den lokale
cirkusskole og dens leder, Jørgen Mortensen.
»Jeg sad følelsesmæssigt og kreativt udsultet og kiggede med
min utålmodige ungdommelige energi på verden udenfor. Jeg
henslæbte forelæsning efter forelæsning med for mange lektorer
i krøllede skjorter, der helt havde glemt at perspektivere undervisningen.
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Hos artisterne blev der derimod ødslet luksuriøst med tiden. De
mennesker undersøgte alt: Jørgen fik en tandbørste til at snurre
først på den ene finger, så på den anden. Han forsøgte at finde
ud af, hvor mange måder man kunne dreje tandbørsten. De balancerede med hvad det skulle være, og kunne slet ikke sige
sammenhængende sætninger uden at lave sjov med det,« husker
Jacob Hartmann. ’Sammen er vi stærke’ blev til ’sammen er vi
sammen’ eller ’sammen er vi flere’. Ligesom udtrykket ’øvelse
gør mester’ blev til ’øvelse giver træning’.
Artister med en mission
Den sommer – og den efterfølgende – brugte han hver eneste ledige time på at stå uden for og øve devilstick. Ligegyldigt, hvor
han var, var devilsticken med. Den var fritidsinteressen og sammen med de nye venner, havde han fundet sig et inspirerende
og udfordrende åndehul:
»Indtil da havde mit liv været delt mellem to adskilte grupper: En gruppe, som drak sig stive og tog på diskotek. Der passede jeg ikke specielt godt. Den anden gruppe, flipperne og anarkisterne, var klart fede at hænge ud sammen med. Men med artisterne gik det hele op i en højere enhed. En samling ærkesympatiske mennesker, der havde en klar mission. De knoklede på
en disciplineret og konstruktiv måde for at kunne give andre en
god oplevelse. Det tændte mig. Uden livet og energien fra artisterne var jeg sgu nok tørret ud og blevet til mere støv mellem
universitetsrapporterne. Eller droppet ud af studiet!«
Cirkus, gøgl og akrobatik og de mange nye venner fyldte ikke
kun hans fritid. Den alternative ingeniørstuderende tænkte også
cirkus i sit studie. Når de andre studerende sad med buede linealer og beregnede omfartsvejens kurver, sad Jacob Hartmann og
kiggede på omfartsvejens brugerdrevne kulturhus – og dets indhold:
»Samtidig med, at artister er ekstremt anarkistiske, har de også
så meget disciplin og fornemmelse for helheden, at man kan
overlade meget til det kollektive. Gennem cirkus havde jeg lært,
at man kan organisere projekter uden at være organiseret på den
traditionelle måde.«

Kroppen i spil
De nye mennesker, de nye discipliner og den nyfundne kropslighed gjorde ham med egne ord til et mere helt menneske. I hvert
fald til en ingeniør, der tænkte kroppen og legen ind i sit liv.
Først kom et erhvervsdykkercertikat. Senere, som en del af jobbet hos Greenpeace, blev det også til motoriseret faldskærmscertifikat. Samtidig var han begyndt at klatre meget. Al fysisk erfaring kom i spil i miljøorganisationen.
»Jeg havde jo trænet en krop op, jeg kunne bruge til noget.
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Det var helt naturligt for mig, at hænge på en boreplatform i
storm, stå på toppen af Barsebäck, springe i vandet foran store
trawlere eller klatre på ydersiden af en 150 meter høj skorsten,«
siger Jacob Hartmann, der fortsat – nu i arbejdet som ingeniør
i Københavns Kommune – bruger cirkuserfaringen.
»Ved at være utraditionel, utålmodig og modig kan jeg rykke
ved noget. Det hele ligger indbygget i det at være artist. Cirkus
er også en undersøgelsesmetode: Når du udvikler et nyt nummer, bliver du nødt til at gå til tingene med åbent sind. I det arbejde tænker artisten helt naturligt mange ting ind i løsningen.
Artisteri og kunst er jo mange bitte små ting, som kan spille
sammen på samme tid. Sådan er det også, når jeg sidder og forsøger at få københavnerne til for eksempel at hoppe fra de traditionelle køretøjer til de nye spændende elbiler.«

Nødvendige nye tricks
Selvom Jacob Hartmann ikke lige mere smider sig ud foran
trawlere eller kravler rundt på store skorstene, så bruger han
fortsat modet, når han tænker nye veje for miljøpolitikken i
landets største kommune.
»Vi er nødt til at være modige. Ligesom jeg har lært, at modet
er et vanvittigt vigtigt element, når man hænger i trapezen. Eller
når man går på slap line. Med risiko for at falde ned foran 1000
mennesker,« siger Jacob Hartmann, før han slutter:
»Som artist ved du, at hvis et trick er blevet gentaget ret mange gange, er det på tide at finde på et nyt trick. Tilsvarende er
det på tide, at vi nytænker miljøindsatsen, hvis den skal have
effekt.«

Jacob hartmanns Blå bog
Jacob Hartmann er uddannet civilingeniør med speciale i miljøplanlægning. Han har en fortid i Greenpeace og er
seniorrådgiver i Grønne Erhverv i Københavns Kommune.
I sin fritid kaster han lidt kegler, bygger ethjulede cykler til
sønnerne Storm og Sejer og træner lidt devilstick.

Cirkus forener
Når det lille familiedrevne,
folk at

lege sammen. Bagefter er
det også lidt lettere at

Behersk nummeret og dermed verdenen
Arbejdet med artistiske discipliner skaber kontakt til
dybereliggende følelser og kompetencer.
Det at træne og udøve artisteri er en del af de universelle lege, som mennesker i alle kulturer griber til for at
kunne erobre deres omverden, forklarer idrætsforsker
Claus Bøje:
• Strategilegene, hvor man skal regne den ud, fx. skak.
• Chancelege, med en risiko, fx. russisk roulette.
• Centrale personlege, fx. blindebuk
• Fysiske færdighedslege, med en æstetisk dimension.
Ifølge Claus Bøje kan kategorierne af lege også forstås ud
fra en mere bagvedliggende energi, de syv grundlæggende
affekter.
Glæde og nysgerrighed er de livgivende affekter, mens
overraskelse er en nulstillende affekt. Den visker tavlen
ren. Til de beskyttende affekter eller kriseaffekter hører
vrede, angst, sorg og skam.
• Når man føler vrede, kan man sige fra. Strategi legen
næres af den energi, vreden repræsenterer.
• I chancelegen får vi kontakt til angsten: Man håber det
går godt, men risikerer at tabe.
• Skam er knyttet til indlevelse og situationsfornemmelse
– de færdigheder som gør, at vi kan fungere socialt.
Gennem de centrale personlege, opnår man at blive
accepteret i gruppen eller risikerer at blive udvist.
Derigennem træner man kontakten til de følelser.
Når det kommer til artistens træning og hans kamp for at
beherske ’nummeret’, er det ikke kun nysgerrigheden og
glæden ved at forfølge den nysgerrighed, der er på spil.
Ifølge Claus Bøje ligger affekten sorg også bag den fysiske
færdighedsleg:
»Det er helt enkelt: Når det ikke lykkes for os, når vi
ikke kan få kroppen til at lystre, når vi taber keglen, når
vi mister, opstår tomrummet – og sorgen. For at lære at
tackle sorg, skal vi ud af den tomhed, som forvoldte sorgen. Gennem artisteriet, og træningen med redskabet,
med keglen eller devilstick’en, træner vi os også i at miste.«

tale sammen.

Når Cirkus Panik optræder i en by, for et feststemt
selskab eller et boligområde, er der altid en stor del af
publikum, som bliver hængende. De vil prøve trapezen; er klatret op på den en-hjulede cykel eller klæber
til keglerne. Poul Steen fortæller:
»Hos os ser vi ikke cirkuspisten som en grænse.
Publikum må meget gerne blande sig med os. Både
når vi laver forestillinger, hvor vi opfordrer folk til at
råbe og skrige, og hvis det sker noget, som kan få os
og publikum til at komme videre, så er vi nået et
godt stykke vej.«
Således også i Helsingørs svært belastede boligområde Vapnagård, hvor Cirkus Panik for mere end 20
år siden blev hyret til at undervise områdets blandede flok børn i cirkusdiscipliner. Lige siden har det
været en fast sommer tradition.
»Vi har nogle ting, vi altid skal igennem. Sammen
med deltagerne bygger vi altid et akrobatiknummer
og et klovnenummer,« siger Tatiana Steen.

De gyldne øjeblikke

I den proces kan Poul Steen, med egne ord, godt lide
at gå og lure på folk. »for at se, hvor de selv kommer
ind i kampen. De skal bare styres en lille smule og så
skal man bare være åben. Vide, hvor disse gyldne øjeblikke opstår.«
At de gyldne øjeblikke opstår og selvtilliden bliver
påvirket, er der ikke tvivl om. At det er en familie,
der underviser i cirkus, har også en betydning, for
klarer Poul.
»Folk kan godt lide at spejle sig i os. De har godt af
at se, at mor og far og børn kan arbejde sammen. Vi
er et eksempel på en familie, der kan lide at lege; en
familie, der ikke kan lade være med at lege,« siger
han og tilføjer.
»Men vores cirkus er, og kan meget mere, end få et
boligområdes børn og unge til at snakke bedre sammen. Det kan også være skæg underholdning. Og det
kan også rykke ved verden. Men Vapnagård er et eksempel på noget af det, vi ønsker med vores cirkus.
At skabe liv og fællesskab.«
Se mere på www.cirkuspanik.dk
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