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Vores samfund bæres frem af succeser. Vi fejrer i stor stil når nye initiativer sættes i gang. Det 
første spadestik, rejsegilder, indvielser og skibsdåb. Men når virksomheder og institutioner af for-
skellige årsager må lukke, har vi ikke mange ritualer at gribe i. 

KRISEN KRADSER
I disse år er der meget der forandrer sig. Både herhjemme og i udlandet. Mange danskere i alle 
samfundslag, oplever nedskæringer, fyringer eller sammenlægninger. Hændelser, der har stor be-
tydning for den enkelte. Mange mister deres arbejdsplads, et kollegialt fællesskab og en identitet 
som et menneske med et arbejde. 

SELVOM EN TID ER SLUT, ER DEN VIGTIG!
Projektet Udsyngning har dokumenteret tre steder der lukkede i 2012-2014, som resultat af sam-
fundsmæssige forandringer. Det er Dalum Papir (21/12 2012), Ørting Handelsplads (09/12 2013) 
og Sønderborg Kaserne (04/04 2014). Resultatet af denne dokumentation, er tre musikfilm der 
beretter at dette sted - og de mennesker der brugte deres arbejdsliv her - har bidraget til et styk-
ke historie. Danmarkshistorie, lokalhistorie og menneskehistorie. 
Med Udsyngning giver vi alle en mulighed for at vende tilbage til erindringen. 

HVORFOR UDSYNGNING?
Signe Klejs er digital kunstner og arbejder både med teknologien som kunstmedie og med fokus 
på dens indvirkning på mennesket i samtiden. 
Hun fik ideen til projektet da hun hørte om lukningen af en stor virksomhed i en lille dansk 
provinsby, og tænkte at de mere end 500 ansatte nu skulle ændre deres livsbane. Den næste 
tanke var: ”Gad vide hvem der fortæller den historie til samtiden og eftertiden?”

Resultatet er 3 digitale kunstværker bestående af video og lyd, der har til formål at fortælle 
disse steders historie fra den sidste tid inden lukningen, og som samtidig tegner et billede 
af Danmark lige nu. De kan nu opleves på hjemmesiden www.udsyngning.wordpress.com 



DE TRE STEDER 
Dalum Papir (21/12 2012) – Danmarks ældste papirfabrik, der også var den mest miljørigtige. 
Blev lukket pga. overproduktion af papir i Europa og de franske ejere valgte at lukke fabrikken i 
Dalum.  223 medarbejder mistede deres job på 3 måneder.
Ørting Handelsplads (09/12 2013) – Landsbyen Ørtings sidste butik. Indehaveren erklærede sig 
selv konkurs efter de fik en sag på halsen af 3F, de ikke kunne betale. 16 medarbejdere inkl. inde-
haver stod uden job fra dag til dag. 
Sønderborg Kaserne (04/04 2014) – Lukningstruet før, men i forbindelse med forsvarsforlige 
2013-2017 flytter Sergentskolen til Varde og Sønderborg Kaserne lukker. Sønderborg mister arbe-
jdspladser og en vigtig livsnerve af liv til byen.

UDDRAG fra sangen ”Let the Paper talk” – Dalum Papir: 
Der er sne på rør 
PM6 står stille
Jeg hører kun
luft - tryk 
Fabriksluft
Instrumentluft
Der er iskrystaller på tæpper af metalgræs
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