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Fig. 1

Den beskudte bro i 1993, kort før den kollapsede. 

Fotograf: Nigel Chandler, SYGMA, New York.
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Fig. 2

Mostars nye gamle bro.

Der var engang en bro over en flod i en by i et land, hvor alle kendte til den. Den 
stod som alle andre broer for menneskehedens evne til at overkomme forhindrin-
ger. Men til forskel fra mange andre broer havde denne bro eksisteret i århund-
reder – den havde overværet meget og optog en central plads i befolkningens 
bevidsthed. Den var lavet af sten og skabte, i kraft af sin alder og sit materiale, 
et løfte om evighed: Den var der, når man blev født, og den ville stadig være der, 
når man selv en dag ikke længere var. Sådan blev det bare ikke. Denne bro døde, 
men historien sluttede ikke her: Den blev også født på ny, genopbygget, næsten 
som en form for genkomst af den gamle bro. 

Broen, som jeg med denne nostalgisk klingende prosa henviser til, er den gamle 
bro i Mostar i Bosnien-Hercegovina1. Den blev bygget i 1557-1566 af osmanner-
ne og fremstod som et centralt kulturhistorisk monument, men blev under kri-
gen i Bosnien-Hercegovina i 1992-1995 igennem en længere periode beskudt 
af den kroatisk-bosniske hær HVO (fig. 1), indtil den til sidst brød sammen i 
november 1993. I 2004 blev den genopbygget som en eksakt kopi (fig. 2) med 
Verdensbanken som projektets tovholder og en række internationale aktører som 
økonomiske bidragydere. 

Denne genopbyggede bro blev hurtigt døbt ”den nye gamle bro”, og spørgs-
målet er, hvad det nye ved denne nye gamle bro er. Hvad betød broen før sin øde-
læggelse? Hvilken status fik den i kraft af sin ødelæggelse? Og kan dette fortæl-
le os noget om den rolle, som billeder kan spille i konflikter som den i Bosnien-
Hercegovina? Mit argument er, at idet broen blev ødelagt og derpå genopbyg-
get, blev dens betydning forskudt, og den blev til et nyt billede født ud af øde-
læggelsen af det gamle. Der er således tale om en kreativ ikonoklasme, dvs. en 
billedødelæggelse, der skaber nye billeder. Disse nye billeder udgøres naturligvis 
af selve billederne af ødelæggelsen, men også af den forskudte status, som den 
gamle bro nu får. I kraft af sin ødelæggelse sættes den gamle bro i et andet lys, 
og bliver til et nyt billede. Også den nye gamle bro, dvs. den genopbyggede bro, 
fødes ud af ødelæggelsen af den gamle, og det samme gør, som jeg senere vil 
komme ind på, en række andre nye billeder i Mostar. Denne kreativitet, som bil-
ledødelæggelsen rummer, kan således ses som et symptom på den evne, som bil-
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Fig. 3 

Mostars inddeling i dag.

Kilde: Jon Calame og Esther Charlesworth, 

Divided Cities (Philadelphia: University of 

Pennsylvania Press, 2009), 106.

leder har til at binde sig til vores indre, vores erindringer, rumme vores identittet, 
sammensmelte og forskyde betydninger - alle egenskaber, der gør dem til oplag-
te mål for ødelæggelse."

DE TO SIDER AF DEN GAMLE BRO

Bosnien-Hercegovina er et land fyldt med broer, disse menneskehedens forsøg på 
at føje sammen, forbinde og lette kommunikation – hvad nogle ville kalde infra-
struktur. Fra forfatteren Ivo Andri�s bro over floden Drina til Sarajevos bro over 
Miljacka, hvor mordet på den østrig-ungarske ærkehertug Franz Ferdinand satte 
1. Verdenskrig i gang, vidner dette land om broens paradoksale funktion som en 
forbindende såvel som opdelende instans.

Den etniske og religiøse splittelse i Bosnien-Hercegovina, og i Mostar i særde-
leshed, er i dag stor.1 De tre største befolkningsgrupper i landet er serbere, kroa-
ter og muslimer, hvoraf sidstnævnte i dag officielt betegnes bosniakker.2 Denne 
inddeling kan umiddelbart forekomme ejendommelig, da betegnelsen ”serber” 
og ”kroat” normalt bruges om indbyggere i Serbien og Kroatien, og ”muslim” jo 
ikke er en etnisk, men religiøs benævnelse. Immervæk er det sådan, man i løbet af 
det 20. århundrede har inddelt landets befolkning. De tre største religiøse grupper 
i landet er ortodokse kristne, katolikker og muslimer, og på mange måder er etni-
citet og religiøst tilhørsforhold smeltet sammen, således at de ortodokse associe-
res med Serbien og katolikkerne med Kroatien, mens muslimerne i kraft af deres 
religion historisk set bærer på en arv fra osmannerne, som i det 15. århundre-
de bragte islam til landet. Det er netop denne cocktail af (under den Socialistiske 
Føderative Republik Jugoslavien latente) nationalisme, religion og forskudte til-
hørsforhold, der skabte noget af den enormt komplicerede grobund for konflik-
ten, der kom i kølvandet på Jugoslaviens opbrud i starten af 1990’erne.3

Mostar havde før krigen en nogenlunde jævn etnisk fordeling dog med et min-
dretal af serbiske indbyggere, hvoraf kun få er vendt tilbage efter krigen.4 Derfor 
består byen i dag primært af kroater og bosniakker, og selv om den officielt er 
én entitet, er den grundlæggende dog, mere eller mindre skarpt, opdelt i en øst-

1. Mostar indgår på verdensplan i rækken af byer som Beirut, Belfast, Jerusalem og Nicosia, der er karakteriseret af en mere eller mindre fastlåst religiøs og etnisk 

splittelse. For mere om disse byer se Jon Calame og Esther Charlesworth, Divided Cities (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2009).

2. ”Constitution of Bosnia and Hercegovina,” Annex 4, i: General Framework Agreement for Peace.

3. En udmærket gennemgang af dette relateret til kulturarv og ødelæggelsen af det urbane rum findes i Emily Makaš. Representing Competing Communities – 

Building and Rebuilding in Postwar Mostar, ph.d.-afhandling (Cornel University, 2007). 

4.  Ifølge en folkeoptælling i 1991 fordelte grupperingerne sig således: 35 % muslimer, 34 % kroater, 20 % serbere og 11 % andet (jøder, børn af blan-

dede ægteskaber, som ikke ønskede at vælge, og patrioter, som betragtede deres nationalitet som jugoslavisk osv.). Emily Makaš, Representing Competing 

Communities,168.
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Fig. 4

Den gamle bro skildret på kort, postkort, souvenirs og 

andet turistmateriale.

Fotograf: Emily Makaš.

lig bosniakisk/muslimsk og vestlig kroatisk/katolsk del (fig. 3). Denne opdeling 
svarer til den frontlinje, der under krigen var mellem den bosnisk-kroatiske hær, 
HVO, og den bosnisk-muslimske hær, ABiH. Grænsen mellem de to bydele følger 
nogenlunde floden Neretva, som skærer igennem byen og derved skaber en slags 
psykogeografisk grænse mellem de to befolkningsgrupper. Under krigen var den 
gamle bro den sidste fungerende bro over denne grænse, og dens ødelæggelse 
er derfor ladet med betydning.

Broens paradoksale rolle som en forbindende såvel som en potentiel adskil-
lende instans tydeliggøres hermed, og idet broen blev ødelagt, blev dens betyd-
ning også forskudt. Inden krigen var broen en integreret del af byen, og uanset 
etnisk og religiøst tilhørsforhold indgik den i de lokales hverdag som stedet, hvor 
venner og kærestepar mødtes for derefter at tage en kop kaffe i den gamle by, 
der omkranser broen. Broen var Mostars vartegn og figurerede på store mæng-
der turist-materiale (fig. 4). Endvidere havde broen også en slags mytologisk rolle 
i den kollektive erindring, og en i folkemunde udbredt legende fortæller, at et par 
elskende blev bygget ind i broen, en i hver side, for at dens to sider til evig tid 
skulle stræbe efter hinanden.5 Broen havde altså en central plads i byens iden-
titet – hver Mostar-indbygger var således på sin vis selv en af de to elskende og 
selv bygget ind i broen. Dens ødelæggelse blev derfor et billede på knust håb om 
genforening mellem kroaterne og bosniakkerne; i det øjeblik de to elskende sider 
slap, kunne broen ikke længere holde.

DEN GAMLE KROP

Udspring fra den gamle bro var og er fortsat en Mostar-sport, en slags mand-
domsprøve for nogle få af byens unge mænd. En af disse, Emir Bali�, fortæller om 
den dag, hvor broen blev ødelagt:

Jeg græd i dagevis, hver gang jeg var alene. Jeg kunne ikke tro, at 
jeg ville komme til at leve længere end den gamle bro. Det var vores 
bro. … Vi talte om den som vores ven, Mostars ældste indbygger, 
som vi alle respekterede og var stolte af. Mange mennesker blev 
dræbt under krigen, men det var, da broen blev ødelagt, at Mostars 
indbyggere spontant erklærede dagen for en sørgedag.6 

5. Emily Makaš, Representing Competing Communities …, 203.

6. ”I cried for days whenever I was left alone. I could not believe that I would live longer than the Old Bridge. It was our bridge. ... We spoke of it as 

our friend, the oldest Mostarian whom we all respected and were proud of. Many people were killed during the war, but it was when the bridge was 

destroyed that Mostarians spontaneously declared a day of mourning.” (forfatterens oversættelse) Kilde: http://www.time.com/time/specials/packages/artic

le/0,28804,2024035_2024499_2024962,00.html
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I denne sammenhæng er det tydeligt, hvordan broen optræder som en form for 
organisme, der næsten som en person indgår i et socialt netværk i kraft af sin affi-
nitet til indbyggernes erindring. Denne status bekræftes gentagne gange i fol-
kemunde, hvor broen ofte personificeres med kælenavne som ”Stari”, der bety-
der ”den gamle.”7 Mens byen i 1995 stadig manglede broen som en mund uden 
tænder,8 skriver Mostars borgmester i et offentligt brev til byens indbyggere, 
at den “… gamle bro ofrede sit liv og ofrede sig selv for at redde Mostars folk. 
Således har han igen vist sin overlegenhed – den overlegenhed som han igennem 
århundreder har bevist med sin skønhed.”9 Få dage før broen kollapsede, skrev 
en lille pige i Mostar i en skoleopgave: “Kære gamle bro, du er meget såret og 
syg, og min bedstemor er også syg. Fordi jeg elsker jer begge rigtigt meget, skal 
I blive raske igen, både dig, bro, og min bedstemor – jeg fortæller det til lægerne 
...”10 Der er utallige eksempler på denne hang til at tilskrive broen personstatus 
og agens, og de hænger sammen med broens centrale plads i den kollektive erin-
dring og identitet. For Mostars indbyggere figurerede broen som en af deres nær-
meste, en ven eller et familiemedlem, hvis død de sørgede over på dagen, hvor 
den styrtede sammen.11

Hvordan kan vi søge at forstå denne hang til at personificere og tilskrive broen 

7. Safet Orucevic, ”The Oldest and the Youngest. Letter to the Mostar citizens with the reconstruction of the Old bridge,” i: Most 2 (december 1995). 

8. Netop dette ordvalg bruges i en kronik i Politiken skrevet af Helle Mumm. Helle Mumm, ”Mostarbroen: En stiv protese,” i: Politiken (23. juli 2004): http://

politiken.dk/debat/kroniker/ECE90824/mostarbroen-en-stiv-protese/

9. ”The Old Bridge laid down its life and sacrificed itself in order to save people in his Mostar. So again he has showed his supremacy – the one he has been 

proving for centuries with his beauty.” (Forfatterens oversættelse) Safet Orucevic, The Oldest and the Youngest ….

10.  ”Dragi Moste Stari, Ti si puno ranjen i bolestan, a puno je bolesna i moja Nana. Pošto vas obadvoje ja puno, puno volim, morate ozdraviti, i Ti Moste Stari i 

moja Nana – kaza�u ja ika doktorima ...” (forfatterens oversættelse) Alija Kebo, ”Fala bogu, pa ga srušiše…”, i: Most 2 (september 2004).

11. Mišo Mari�, ”Bio jednom jedan most”, i: Most 2 (december 1995). Artiklens titel er en dansk oversættelse af denne titel. 

12. Parallelt hermed er denne type billed-agens inden for antropologien blevet undersøgt af Alfred Gell, som også taler om kunstværker som sociale agenter. Alfred 

Gell, Art and Agency: An Anthropological Theory (Oxford: Clarendon, 1998). En introduktion til Alfred Gell findes hos Matthew Rampley, ”Art History and 

Cultural Difference: Alfred Gell’s Anthropolgy of Art”, i: Art History 28, nr. 4 (2005). Endvidere interesserede Aby Warburg sig allerede tidligt i kunsthistoriens 

historie for denne form for billed-agens, som hans Nachleben-begreb kan siges at rumme. Eksempelvis skriver han i sin tekst om Schifanoia-freskoerne fra 

renæssancen som ”[the] age of internationally migrating images” (586) og billederne af de græsk-romerske guder, som figurerer på freskoerne, som ”pagan 

fugitives” (564). Aby Warburg, ”Italian Art and International Astrology in the Palazzo Schifanoia, Ferrara”, i: The Renewal of Pagan Antiquity: Contributions 

to the Cultural History of the European Renaissance (Los Angeles: Getty Research Institute, 1999), 563-592.
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agens?12 Dette har forskere som Hans Belting, David Freedberg og W.J.T. Mitchell 
arbejdet med.13 Hvis man forsigtigt skal forsøge at placere disse tre under én 
benævnelse, kunne man kalde dem billedantropologer, da de stiller en række 
grundlæggende spørgsmål om menneskets relation til billeder. For Belting er men-
neskets krop det sted, hvor billeder opstår. Fordi billedet som fænomen her løsri-
ves fra genstanden og flyttes ind i mennesket, udvider billedantropologien selve 
billedbegrebet, og jeg vil her foreslå at betragte den gamle bro som et billede i 
denne forstand. Her er det vigtigt, at billedantropologien formår at gribe fat i 
mere end blot broen som fysisk genstand. Dette gør det muligt at undersøge, 
hvorfor visse billeder får så central en betydning og så voldsom magt over os, at 
de opnår personstatus, sådan som det er tilfældet med broen. Når denne øde-
lægges, er det altså ikke blot den fysiske genstand, der rammes, men også det, 
som genstanden står for – med andre ord de indre billeder og altså erindringen. 

BROEN SOM BILLEDE

Belting, hvis bog, Bild-Anthropologie, begrebet ”billedantropologi” stammer fra, 
arbejder med en triade af billede, krop og medium, som gør det muligt netop at 
undersøge ovenstående relation mellem broen som fysisk genstand og broen som 
billede (fig. 5).14

Grundlæggende skelner Belting i sin triade mellem endogene og eksogene bil-
leder. Sidstnævnte er det, som vi i dagligdags tale sædvanligvis forstår ved et bil-
lede, nemlig den slags, man kan hænge på væggen eller se på sin skærm, den 
slags, der kan perciperes kollektivt – dette er Beltings medie, dvs. billedets fysi-
ske bærer. Det er dog kun den ene side af Beltings billedbegreb, da der også er 
det indre aspekt indeholdt i vores krop. Ud af interaktionen mellem disse ydre og 
indre billeder, mellem medie og krop, opstår billedet, og Beltings teori er således, 
på bergsonsk vis, et forsøg på at komme væk fra en rigid dualisme mellem endo-
gene og eksogene billeder. Billedet eksisterer hos Belting kun i relation til beskue-
rens krop, som forvandler mediet til et billede,15 og billedet er altså hverken kun 
på væggen eller kun i vores hoveder, men bringes netop til live i vores krop igen-

13. David Freedberg, The Power of Images: Studies in the History of Theory of Response (Chicago: University of Chicago Press, 1989). Mitchell skriver i sin bog 

What Do Pictures Want, at et billede er ”something like an animated, living thing, an object with feelings, intentions, desires and agency.” W.J.T. Mitchell, 

What do Pictures Want? The Lives and Loves of Images (Chicago: University of Chicago Press, 2005), 127.

14. Hans Belting, Bild-Anthropologie – Entwürfe für eine Bildwissenschaft (München: Wilhelm Fink Verlag, 2001). Hans Belting, Image, Medium, Body: A New 

Approach to Iconology, i: Critical Inquiry 31, 3 (Winter 2005).

15.  Mitchell laver også denne sondring, idet han siger ”You can hang a picture, but you cannot hang an image.” W.J.T. Mitchell. What do Pictures Want …, 85

Fig. 5

Hans Beltings triade.
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nem interaktionen mellem disse to.16 Kroppen er derfor billedets levende medium, 
hvor denne interaktion mellem det ydre og indre sker. Således er den gamle bro i 
Mostar et medium, som bliver til et billede i kraft af beskuerens krop og erindring. 
Men som beskrevet tidligere har den gamle bro en central status i den kollektive 
erindring,17 og man kan måske hævde, at den således ikke blot er udsat for en indi-
viduel, men også en kollektiv billedskabelse, en kollektiv symbolisering. 

Det er netop derfor, den under krigen blev gjort til genstand for ikonoklasme, da 
denne, for at være effektiv, netop skal ødelægge billedet og altså ikke blot medi-
et. Hermed ikke sagt, at ødelæggelsen af selve mediet, den fysiske genstand, ikke 
er væsentlig18 – det er den i høj grad, og det vil jeg komme ind på senere i forbin-
delse med genopbygningen af den gamle bro. Men netop i kraft af deres relation 
til vores krop og erindring gør billeder os også sårbare – de bliver en slags pharma-
kon, der kurerer, samtidig med at de potentielt kan forgifte. På trods af at broen tid-
ligere indgik i en fælles kollektiv erindring og kulturarv, kom den i krigens polarise-
rede klima på grund af sit osmanniske ophav til at stå for den muslimske kulturarv, 
og den blev dermed en oplagt måde at ramme landets muslimske befolkning på.

C-IKONOKLASTER

Som det også fremgår af dette temanummer, kan ikonoklasme iklæde sig mange 
forskellige gevandter. I forbindelse med udstillingen ICONOCLASH. Jenseits der 

Bilderkriege in Wissenschaft, Religion und Kunst, afholdt i 2002 på Zentrum 
für Kunst und Medientechnologie i Karlsruhe, udkom et stort katalog. Her deler 
Bruno Latour på kæk facon ikonoklaster op i fem typer, A, B, C, D og E, for herved 
at sofistikere vores forståelse af ikonoklasters motivation, den ontologiske status, 
de tilskriver billeder, og den effekt, de ønsker, ødelæggelsen skal have hos dem, 
hvis billeder de ødelægger.19

16. Hans Belting, ”Toward an Anthropology of the Image”, i: Mariët Westermann (red.), Anthropologies of Art (New Haven: Yale University Press, 2005), 51.

17. Her tænker jeg på Jan Assmanns begreb ”cultural memory”, se Jan Assmann, Das Kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und Politische Identität in frühen 

Hochkulturen (München: Verlag C.H. Beck, 1992). Jan Assmann, ”What Is ‘Cultural Memory’?” Religion and Cultural Memory (Stanford: Stanford University 

Press, 2006), 1-30. Aleida Assmann, ”Transformations between History and Memory”, i: Social Research, bd. 75, nr. 1 (Spring 2008), 49-72. Generelt om 

emnet se Jeffrey K. Olick, Vered Vinitzky-Seroussi og Daniel Levy (red.), The Collective Memory Reader (Oxford University Press, 2011).

18. Her kunne man kritisere Belting for til tider at have en tendens til at underbetone mediet og blot se det som en transparent bærer af billedet. For en sådan 

kritik af Belting se Ben De Bruyn, ”The Anthropological Critcism of Wolfgang Iser and Hans Belting,” i: Image & Narrative 15 (november 2006).

19. Bruno Latour, ”What is Iconoclash? Or Is There a World Beyond the Image Wars?” i: Bruno Latour og Peter Weibel (red.) ICONOCLASH, Beyond the Image 

Wars in Science, Religion and Art (Karlsruhe: The Center for Art and Media, 2002).
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Jeg vil her ikke gå i detaljer med hver type, da det i denne sammenhæng er 
C-ikonoklasterne, der har særlig interesse, men kort sagt søger A-ikonoklaster at 
ødelægge alle billeder, B-ikonoklaster er imod feticheringen af ét billede (det, som 
Latour kalder for “freeze-framing”), C-ikonoklaster søger at ødelægge de bille-
der, som deres modstandere holder mest af, D-ikonoklaster kommer uforvaren-
de og i et forsøg på at bevare i stedet til at ødelægge billeder, og endelig er der 
E-ikonoklaster, som forholder sig kritisk over for både ikonodulerne og ikonokla-
sterne og derfor gennem ironi og bespottelse ødelægger billeder. 

C-ikonoklasterne er her vigtige, da det er denne type ikonoklasme, det dre-
jer sig om i tilfældet med den gamle bro. C’erne er ikke imod billeder som sådan, 
men ser dem blot som en anledning til at påføre deres modstandere mest mulig 
skade. Således søger de at ødelægge de billeder, som deres modstandere hol-
der mest af; at ødelægge modstanderens billede bliver her den hurtigste og mest 
effektive måde at ødelægge modstanderen på. Det er denne mekanisme, vi ser 
i forbindelse med ødelæggelsen af den gamle bro; ved at ødelægge det fysiske 
medie, søger C-ikonoklasterne at ramme billedet og ud over selve mediet også 
de indre billeder og erindringen. Ødelæggelsen af Bosnien-Hercegovinas kultur-
arv under krigen er da også blevet kaldt “killing memory.”20 Ved at målrette de 
billeder som binder sig til en bestemt gruppes erindring og altså udgør deres kul-
turarv, kan man udføre en form for billedligt folkemord.

Sagen er dog mere kompleks end som så, da det i samme ombæring var i kraft af 
selve ødelæggelsen, at broen blev forvandlet til nu specifikt at indgå i den bosnisk-
muslimske kulturarv. Inden krigen var broens osmanniske historie sat i baggrunden, 
og den fungerede i stedet som et symbol for Mostar, som en enhed, hvorimod dens 
betydning i dag, efter ødelæggelsen og genopbygningen, er voldsomt forskudt.

SIT GAMLE JEG? DEN NYE BROS INTENTIONELLE MONUMENTALITET

Som nævnt tidligere havde den gamle bro en central rolle i den kollektive erin-
dring, og i kraft af sin alder og sin historiske betydning havde den opnået monu-
mentstatus. Men hvilken type monument er der tale om før og efter ødelæg-
gelsen? I sin tekst fra 1903 om monumenter og principperne for deres beva-
ring skelner Alois Riegl mellem intentionelle og uintentionelle monumenter.21 

Førstnævnte er den slags, som sættes op med det specifikke formål at minde om 

20. András Riedlmayer, ”Killing Memory: The Targeting of Libraries and Archives in Bosnia-Herzegovina,” i: MELA Notes: Newsletter of the Middle East Librarians 

Association 61 (Fall 1994).

21. Alois Riegl, Kunstwerk oder Denkmal? Alois Riegls Schriften zur Denkmalpflege, Ernst Bacher (red.) (Wien: Böhlau Verlag, 1995).
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én enkelt person, begivenhed el.lign., mens sidstnævnte bliver monumenter blot 
i kraft af deres alder, deres historiske og kulturelle værdi, sådan som det var til-
fældet med den gamle bro.

Vidt forskellige aspekter prioriteres i bevaringen af disse to typer monumen-
ter, da aldersværdi – sporene efter tidens tand – værdsættes hos de uintentionelle 
monumenter, mens disse alderstegn konstant må bekæmpes hos de intentionel-
le monumenter. Man behøver blot tænke på en gravsten, som vi for et kort øje-
blik kan betragte som et intentionelt monument: hvis den er tilgroet og uplejet, 

Fig. 6

Den nye gamle bro.
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vidner det om, at den døde person er glemt. Hvis et intentionelt monument for-
falder, ophører altså dets intentionelle værdi, dets evne til at være et minde om 
andet end forglemmelse. Med sædvanlig skarphed og fremsyn understreger Riegl 
dog aldersværdien hos de uintentionelle monumenter; hvis disse restaureres til at 
se helt nye ud, styrker man rigtignok den historiske værdi, dvs. deres værdi som 
historiske dokumenter, men aldersværdien svinder. Netop her kommer vi ind på, 
at selve det fysiske medie er et vigtigt aspekt af billedet og altså ikke blot skal 
betragtes som en transparent bærer af dette. Idet den gamle bro ødelægges og 
genopbygges på ny, bliver det til et nyt billede, og der sker en konstant udveks-
ling mellem kroppen og mediet, der former billedet.

Da projektet med genopbygningen af den gamle bro blev igangsat, havde 
man intention om at genbruge stenene fra den gamle bro, og i 1997 begynd-
te man at fiske dem op af Neretva-floden for at integrere dem i den nye bro.22 I 
sidste ende kunne kun meget få af disse sten genbruges, men selve idéen om at 
genbruge dem udtrykker et ønske om at genoprette broens aldersværdi og der-
med en bevidsthed om dennes vigtighed. Den nye bro fremstår da også helt ny, 
for skinnende og ren, for hvid og frisk (fig. 6) – aspekter, som får den til, i hvert 
fald indtil den engang genvinder sine alderstegn, at fremstå som et intentionelt 
monument. 

I 1984 pakkede kunstnerparret Christo og Jeanne-Claude Pont Neuf-broen 
i Paris ind i gyldent stof (fig. 7). Dette forvandlede broen fra et erindringsmil-
jø, en ubemærket del af hverdagslivet, til noget, der påkalder sig opmærksom-
hed og kræver, at vi overvejer dets betydning. Med deres indpakninger tildæk-
ker Christo and Jeanne-Claude mediet og fremhæver derved billedets mentale 
og erindringsmæssige aspekter; tildækningsgestussen får erindringsagtigt broens 
konturer til at træde skarpt frem. På samme måde ændres den gamle bro i Mostar 
også, når mediet først ødelægges og sidenhen genopbygges: Billedet transforme-
res, og broen påkalder sig nu en opmærksomhed og intentionalitet, som tidlige-
re ikke var til stede. Endvidere forskyder alderstegnenes fravær broens betydning 
og påkalder sig konstant mindet om dens ødelæggelse. Derved opnår broen sta-
tus som et intentionelt monument, et monument for fremtiden snarere end et 
monument fra fortiden.

Hvor den gamle bro var et uintentionelt monument, et erindringsmiljø, påkal-
der denne nye bro sig bevidst opmærksomhed og forvandles til et intentionelt 
monument, et erindringssted.23 I dag er der i en af den nye gamle bros nye gamle 

22. Emily Makaš. Representing Competing …, 222.

23. Pierre Nora, Between Memory and History: Les Lieux de Memoire, i: Representations 26 (Spring 1989).

Fig. 7

CHRISTO AND JEANNE-CLAUDE. 
Indpakket Pont Neuf, Paris, 1985.
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Fig. 8

Don’t Forget-stenen. Mostar, Bosnien-Hercegovina.

tårne indrettet en permanent udstilling, der har til formål at berette historien om 
broens ødelæggelse og situationen i Mostar under krigen, hvilket placerer den 
nye gamle bro i rollen som monument for den gamles ødelæggelse. I mediets fra-
vær skærpes broens erindringsmæssige kvaliteter, både erindringer til vores egen 
og broens krop. 

For på længere sigt at fastholde en kollektiv erindring om broen er det dog 
nødvendigt at fastholde mediet, og i broens fravær blev der i 1997 i nærheden af 
den opstillet en sten med påskriften “Don’t Forget” (fig. 8). På dette tidspunkt 
var byen stadig ved at komme sig efter krigen, og kun meget få af de mennesker, 
der flygtede under krigen, var vendt tilbage. I deres krops såvel som i broens fra-
vær blev stenen sat op for i stedet at skabe et nærvær, og påskriften på stenen 
udtrykker således en angst for at glemme og en intention om at huske. Mediering 
fik således central betydning på et tidspunkt efter krigen, hvor mange af de men-
nesker, som huskede broen, var flygtet og stadig fraværende. I dag er stenen der 
fortsat, selv om broen nu er genopbygget; begivenheden i 1993 må stadig ikke 
glemmes, og måske især ikke nu, hvor broen – nu genoprettet til sit tilsyneladen-
de gamle jeg – udadtil siger, at alt er, som det engang var.

KLONEN: BROENS NYE KROP

Da broen blev genopbygget, blev mediet nøjagtigt rekonstrueret, men billedet 
er nu ændret, ikke alene fordi manglen på alderstegn afslører, at mediet er nyt, 
men også fordi selve ødelæggelsen altid skaber nye billeder. Den nye gamle bro 
er således et nyt billede. På trods af indledningsvis optimisme var der en vis mis-
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tænksomhed over for genopbygningen,24 og den tidligere citerede udspringer, 
Emir Bali�, sagde om den: ”Jeg er naturligvis stolt. Men, forstår du, jeg føler alli-
gevel, at noget er blevet myrdet her. Den gamle bro havde sin genkendelige pati-
na.”25 Ikke alene fortsættes her tendensen til at tale om broen som en person, 
der blev ”myrdet”, men også understregningen af, at den gamle bro havde en 
vis patina, fortæller, at aldersværdien var et vigtigt aspekt. Den nye bro er uden 
patina, hvilket afslører dens ungdom, dens mangel på alder, og, for at strække 
krops-metaforen, dens fravær af erindring. De gamle sten, som man integrere-
de i den nye bro, er som celler, der havde til formål at give broen minder, men 
fraværet af alderstegn afslører, at denne gamle bro er yngre end de fleste af os. 
Paradoksalt nok er den nye bro gammel og ny på samme tid, som var den en klon 
af den gamle bro, der godt nok har den samme krop, men alligevel afslører ikke 
at besidde dens erindring.

Jean Baudrillard har i sin tekst “Clone Story” opremset en række karakteristi-
ka ved kloner, som på forbløffende vis passer på vores nye bro.26 Den er unheim-

lich, fordi den på en og samme tid er gammel og ny, velkendt og fremmed. Den 
har endvidere ingen erindring om sin egen historie. Dens cellestruktur, matrix eller 
tekniske konstruktion, som før var en gåde, blev undersøgt og blotlagt, da tek-
nologien for dens genopbygning skulle skabes. Som konsekvens heraf kan broen 
heller ikke dø, da denne viden om dens konstruktion gør, at den potentielt set kan 
bygges igen og igen, gentages i det uendelige. Dens hemmeligheder er afsløret, 
og man kunne faktisk følge dens rekonstruktion live på webcam under hele gen-
opbygningsprocessen. Netop disse aspekter forklarer også den ambivalens, der 
for lokalbefolkningen omkransede genopbygningen: noget af dens mytologiske 
grandiøsitet, dens aura og ”her og nu”-kvalitet forsvandt og blev erstattet af en 
steril og udefrakommende diskurs om historisk værdi og genforening. 

BROENS ADSKILLENDE SIDE

Broens historie som arv efter osmannerne blev fremhævet af en række fakto-
rer omkring genopbygningen. Ikke alene var Tyrkiet officielt et af de lande, som 
donerede penge til genopbygningen, det var også tyrkiske virksomheder, der stod 

24. Helle Mumm. ”Mostarbroen …”.

25. I’m proud, of course. But, you know, I still feel that something has been murdered here. The Old Bridge had its recognizable patina. Kilde: http://www.time.

com/time/specials/packages/article/0,28804,2024035_2024499_2024962,00.html 

26.  Jean Baudrillard, ”Clone Story” i: Simulacra and Simulation (The University of Michigan Press, 1994), 95-103.
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Fig. 9

Monumentet over de børn, der blev 

dræbt i Sarajevo under krigen. Sarajevo, 

Bosnien-Hercegovina.

Fig. 10

Monument over faldne serbiske soldater. 

Trnopolje, Bosnien-Hercegovina.

for konstruktionen af den nye bro. Også blandt dele af den bosniakiske befolk-
ning lader det til, at man knyttede genopbygningen sammen med Tyrkiet, selv 
om det faktisk var Italien, der var den største finansielle donor og en af projek-
tets tovholdere. På dagen for indvielsen af den nye bro var der tyrkiske flag over-
alt i Mostars muslimske øst-del; disse blev, uofficielt, delt ud og viftede over hele 
byen, og man kunne endvidere se tyrkiske flag hænge rundtomkring i vinduer og 
i byens caféer.27

Hermed opstod altså en konflation af osmannerhed, tyrkiskhed og den bos-
nisk-muslimske befolkning, hvilket naturligvis fremmedgjorde Mostars kroatisk-
katolske befolkning og gravede et endnu dybere skel mellem disse to befolknings-
grupper; et skel, som det internationale samfund havde håbet på kunne forbindes 
netop med broens genopbygning. Broens nu intentionelle monumentalitet som et 
monument over den gamle bros ødelæggelse og broens nu forskudte betydning 
som de bosniske muslimers kulturarv snarere end alle bosnieres kulturarv strøede 
blot yderligere salt i såret og viste, at fortiden ikke kan søges genopbygget ”som 
den var”, men at billeders betydning konstant forskyder sig.

Rekonstruktionen af den gamle bro blev fra internationalt hold set som sym-
bolsk brobygning, en fredsgestus, der skulle forbinde og genforene. Som en for-
længelse af denne diskurs blev broen i 2005 indskrevet på Verdensarvlisten under 
UNESCO, og i erklæringen skriver man, at broen er en ”renaissance of the Old 
Bridge” og et ”exceptional and universal symbol of coexistence.”28 Dette er 
naturligvis i overensstemmelse med UNESCO’s formål om at skabe fred gennem 
dialog, men renæssance er her immervæk et uheldigt ord, da det på sin vis diskur-
sivt udsletter tiden imellem ødelæggelsen og genopbygningen af broen og igno-
rerer den ændrede status, som den nye gamle bro har fået. Snarere end en gen-
fødsel kan broen siges at være et spøgelse eller en klon af den gamle bro. Ved at 
insistere på genfødsel ignoreres denne billedets evne til, i kraft af erindringen, på 
magtfuld vis at sammenpresse tid.29

Dette aspekt af billedet er særligt vitalt i et samfund som efterkrigstidens 
Bosnien-Hercegovina, hvor sårene stadig er åbne og traumet i den grad allesteds-
nærværende, et miljø, hvor billeder og monumenter er blevet særligt omstrid-

27. Emily Makaš. Representing Competing Communities…, 239.

28. UNESCO World Heritage Committee, 29th Session, Durban, South Africa, 10.-17. juli, 2005, Mostar (Bosnia and Herzegovina), i: Evaluations of Cultural 

Properties. (Rapport udarbejdet af ICOMOS, april 2005), 178-183.

29. Her ledes tankerne endnu engang hen på Aby Warburgs Nachleben-begreb, hvorigennem han søgte at forstå antikkens efterliv ikke som en serie af renæs-

sancer, men som noget, der over tid konstant ændrede betydning i relation til en forandret kontekst. I denne forbindelse se også Georges Didi-Huberman, 

”Artistic Survival. Panofsky vs. Warburg and the Exorcism of Impure Time,” i: Common Knowledge 9:2 (2003), 273-285.
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Fig. 11

Kors på bjerget Hum i Mostar, 

Bosnien-Hercegovina.

Fig. 12

Udsigt over broen med bjerget Hum 

i baggrunden, og korset i øverste 

højre hjørne.

te størrelser, hvor konflikter om politik, territorium og etnisk og religiøs identitet 
udspilles. Som eksempler herpå kan nævnes de mange kors, der er rejst over hele 
Hercegovina i områder med, i hvert fald i dag, overvejende kroatisk befolkning,30 
monumentet til minde om de faldne børn i Sarajevo (fig. 9), de 38 moskeer i 
Mostar, hvor der før krigen kun var 16,31 det stærkt tvivlsomme monument over 
faldne serbiske soldater i landsbyen Trnopolje på det sted, hvor der under krigen 
var en koncentrationslejr, hvor ikke-serbiske, primært bosnisk-muslimske, mænd, 
kvinder og børn blev udsat for grove krigsforbrydelser (fig. 10). Slutteligt kan 
vores bro og dens forskudte status som den nye gamle bro føjes til denne liste.

”ICONOCLASH”

Et monument, som klart vidner om en fortsat splittelse, er det 33 meter høje 
kors på bjerget Hum på vestbredden af floden i Mostar, som i 2000 blev rejst af 
biskoppen i Mostar i anledning af det store jubilæumsår 2000 (fig. 11). Jubilæets 
forsoningsbudskab bliver dog hurtigt ambivalent, når omstændighederne tages i 
betragtning. Korset er rejst netop på Hum, hvorfra byen under krigen blev vold-
somt beskudt af HVO-styrkerne. Følgelig ledes tankerne omkring korsets opsæt-
ning snarere hen på krig og provokation end på et kristent budskab om fred og 
fordragelighed. Korset er synligt allestedsfra i byen, ikke mindst fra den gamle 
bro (fig. 12). Det lyser endvidere om natten, hvorved der skabes en effekt af, at 
korset svæver over byens kroatiske, katolske vestdel – til fuld skue for den mus-
limske øst-del.

Opsætningen af korset kan på den anden side ses som født direkte ud af gen-
opbygningen af den gamle bro. Som jeg tidligere skrev, blev broens status som 
Bosniens kulturarv via konflationen mellem osmannerne, Tyrkiet og bosniakkerne 
forskudt til nu at være de bosniske muslimers kulturarv, og dens genopbygning 
provokerede dermed naturligvis Mostars kroatiske befolkning, der nu også selv 
ønskede deres eget skinnende hvide monument i Mostar. Dette berører et funda-
mentalt aspekt ved ikonoklasme, nemlig at den altid er kreativ, dvs. at den altid 
skaber nye billeder som fx den nye gamle bro og billedet af selve ødelæggelsen. I 
sit rekviem til de to tårne i New York skriver Jean Baudrillard, at ødelæggelsen var 

30. For mere om denne praksis se Michael Sells, ”Crosses of Blood: Sacred Space, Religion, and Violence in Bosnia-Hercegovina” i: Sociology of Religion 64.3 

(Autumn, 2003), 309-331, og Michael Sells, The Bridge Betrayed: Religion and Genocide in Bosnia (University of California Press, 1998).

31. Jon Roar Strandenes, ”Riven and Cleansed, Stabilized and Democratized: The Ongoing Experiment of Bosnia and Hercegovina,” Norsk Senter for 

Menneskerettigheter, Nordem Report 03/2003: http://www.jus.uio.no/smr/english/about/programmes/nordem/publications/nordem-report/2003/03/

nordem_report-contents.html
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Fig. 13

Bruce Lee-monumentet, åbningsceremonien i 2005, 

Mostar, Bosnien-Hercegovina.

en æresgestus: “Their end in material space has borne them off into a definitive 
imaginary space. By the grace of terrorism, the World Trade Center has become 
the world’s most beautiful building.”32

Der har i Mostar været et enkelt forsøg på at bygge et monument uden refe-
rence til krigen, religion, etnicitet osv., nemlig det såkaldte Bruce Lee-monument, 
der i 2005 blev sat op af en Sarajevo-baseret kunstnergruppe som del af projektet 
”De/Construction of Monuments” (fig. 13). Ligesom Bosnien-Hercegovinas flag 
(bag ved Bruce Lee-skulpturen) – bestemt af FN’s højeste repræsentant – skul-
le dette monument fungere forenende ved at være befriet for erindring og refe-
rencer. Monumentet blev dog, måske netop på grund af sit betydningsvakuum, 
i værste fald betragtet som en plat vittighed eller et irritationsmoment og i bed-
ste fald bare ignoreret.33

Disse nye billeder indgår i en dialog eller konfrontation med hinanden, det, 
som Bruno Latour kalder for et ”iconoclash”,34 hvilket netop vil sige billeder, der 
går i en direkte konfrontation, et sammenstød, der resulterer i en fastlåst situa-
tion, hvor ingen ved, hvad der er det rigtige at gøre. Det bliver hverken muligt 
at påtage sig et ikonoklastisk eller ikonodulisk ståsted, hverken muligt at sige, at 
broen eller korset nu skal fjernes. At gøre det ene eller det andet ville blot resulte-
re i flere iconoclashes og større splittelse, og således har vi et sandt iconoclash, en 
slags cowboy-standoff mellem billeder, der først kan forløses, når de to elskende, 
der er bygget ind i broens to sider, indefra rækker ud efter hinanden.

32. Jean Baudrillard, ”Requiem for the Twin Towers,” i: The Baudrillard Reader, (Columbia University Press, 2008), 197.

33. Den har dog været mål for vandalisme; første gang var natten efter, at den blev sat op, og sidst var i 2006, hvor den blev væltet, fik nogle skader, blev fjernet 

til reparation og først kom op igen i februar 2011.

34. Bruno Latour, What is Iconoclash …
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