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Udstilling. For få år siden
syntes vi, at 1970erne var
noget kitsch. Nu har en
retrobølge vendt op og
ned på vores måde at be-
tragte årtiets design - næ-
sten da.

SLESVIG. Museumsleder Carsten
Fleischhauer har allerede fået de før-
ste reaktioner på udstillingen, og de
svinger mellem »afskyeligt« og »gan-
ske vidunderligt«.
Vi taler om 1970er design: Enten

var det skraldgrønt eller skrigende
orange. Tapetet var fyldt med møn-
stre, der var til at blive helt svimmel
af. 1960ernes flower-power voksede
ind i forbrugsgoderne. Brødristeren
lignede noget, der var udtænkt af en
person, der havde været på LSD. Og
endte med at stå i køkkenet som en
forbrugsgenstand hos middelklasse-
borgeren, der aldrig kunne drømme
om at tage stoffer. Flower-power
gled langsomt ind i den småborgerli-

ge hverdagskultur.
»Plastic World« er overskriften på

en udstilling, som Volkskunde Mu-
seum i Slesvig fra i morgen viser med
design og hverdagskultur fra årene
1967 til 1973.
- For 15-20 år siden havde vi næp-

pe kunnet vise denne udstilling. Den-
gang blev 1970er-design endnu be-
tragtet som kitschet. I dag er synet
på 1970erne blevet langt mere diffe-
rentieret. Retrobølgen har haft en
stor betydning. Måske fordi vi har
fået perioden lidt på afstand. Til
gengæld ville det nok være svært at
trække publikum til en udstilling
med 1980er-design, siger Carsten
Fleischhauer fra Volkskunde Mu-
seum.
Han har dog også mødt dem, der

stadig mener, 1970er-designet er li-
geså afskyeligt, som det var i
1970erne.

Et gensyn med fortiden
Alle født før 1970 vil under en tur
rundt på udstillingen kunne nikke
genkendende til fortiden. De lidt yn-
gre måske også, hvis brugsgenstan-
dene i deres barndom har fået lov til
at stå i husholdingerne til slutningen
af 1970erne og op i 1980erne. Det

var dog ofte netop ikke tilfældet, for
1970ere-design gik ret hurtigt af
mode.
1970er-designet hænger sammen

med 68er-generationen, ungdoms-
oprør og reaktionen mod autorite-
terne. Efterkrigstiden var - i hvert
fald i Tyskland - klart konservativt
præget. Der var ikke så meget tid til
at reflektere over, hvordan dagligda-
gens brugsgenstande skulle se ud.
Genopbygning stod øverst på dags-
ordenen. Men så kom en generation,
der ikke havde oplevet krigen og ville
leve på en anden måde end foræl-
dregenerationerne og deres sarte pa-
stelfarver.

Kommercialisering af hippier
Hvad er hippiebevægelsen, og hvad
er kommercialiseringen af hippiebe-
vægelsen? Det spørgsmål bliver rele-
vant, men også svært at svare på, når
man bevæger sig rundt på udstillin-
gen på Hesterberg i Slesvig.
Selv om 68erne forbindes med

progressivitet, så var de ingenlunde
en del af den økobevægelse, vi ken-
der i dag. Det var først noget, der for
alvor opstod efter oliekrisen i 1973.
1970er-designet var dog i høj grad
forbundet med plastik, som man hen

imod slutningen af 1960erne forfi-
nede så meget, at det kunne få en
skinnende blank overflade og formes
på måder, der mindede om jugend-
stilen - men som med de runde for-
mer havde meget at gøre med de
dragter, de amerikanske astronauter
havde på under den første månelan-
ding i 1969.

Forbrug og fuld beskæftigelse
Udstillingen består af lamper, aske-
bægre, kaffemaskiner, grammofoner,
værktøj, brødristere, plakater, stole,
tøj, telefoner, creme-dåser, ure, skri-
vemaskiner, bøjler, tapet og meget
mere. Hovedparten af genstandene
tilhører Stadtmuseum i Kiel, hvor
udstillingen blev vist i 2011, før den
gik videre til industrimuseet i Elms-
horn og nu Volkskunde Museum i
Slesvig.
Her er for eksempel den kendte

Panton-stol opkaldt efter superde-
signeren Verner Panton, Krupps
orange kaffemaskiner og en rekla-
meplakat for cigaretmærket Reval.
Perioden var præget af fremskridts -
tro, velstandsfremgang, fuld beskæf-
tigelse, forbrug, begejstring for ny
teknik og alternative boformer. Lige
indtil den bratte opvågen i 1973,

hvor udstillingen kronologisk stopper
- næsten da. Med olien var plastic
billig og nem at producere. Men det
tog som bekendt en drejning med
krisen, da de arabiske lande skruede
på hanerne, så man lige pludselig
skulle til at betale for plastposerne i
supermarkederne.
- Set fra vor vinkel på et museum

for folkeminder er design og hver-
dagskulturen fra 1970erne uhyre in-
teressant, fordi grænsen mellem det
smalle og det folkelige her blev op-
hævet, siger Carsten Fleischhauer.
Til gengæld kan det godt være, at

der er nogle gæster, der kommer på
en slem prøve.
En undersøgelse blandt tyskere vi-

ser, at den farve, de hader allermest,
er orange.

Volkskunde Museum i Slesvig: Pla-
stic World - design og hverdags-
kultur 1967-1973. 2. juni-16. sep-
tember.
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Et orange orgie
Man skulle tro, at de havde været på syre, de mennesker, der fandt på alle disse brugsgenstande. Helt forkert er man da heller ikke i troen. 1970er-designet hænger sammen med flower-power.


