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"Serendipity" og "serendipia" høres sjældent på engelsk og spansk; og jeg har endnu til gode at høre 
eller læse det danske udtryk "serendipitet". Alligevel rummer det metaforiske indhold, som ordet er 
skabt af, nogle særlige muligheder for at nærme sig flere af de for mig afgørende momenter i mit 
maleri. Jeg har valgt det spanske udtryk som titel, da det er gennem det spanske sprog, jeg har stiftet 
bekendtskab med begrebet. 
 
Etymologien er herlig: Horace Walpole opfandt udtrykket "serendipity" den 28. januar 1754 i et brev 
til en ven om et heldigt fund. Han dannede ordet ud fra titlen på et persisk eventyr, The Three Princes 
of Serendip, som han havde læst som barn. Serendip er et gammelt navn for Sri Lanka. Eventyrets tre 
hovedpersoner havde en særlig evne til at finde det usøgte, og ud fra skarpsindige iagttagelser formå-
ede de ved deduktion og syntese at slutte sig til fakta, der umiddelbart var uden for deres rækkevidde. 
 
Begrebet bruges ofte i den videnskabelige verden, hvor tilfældigheder eller ligefrem uheld fører til en 
anvendelig opdagelse eller opfindelse; eksempelvis Alexander Flemings opdagelse af penicillin eller 
Newtons æble, der førte til beskrivelsen af tyngdeloven. 
 
Det er særligt Sir John Eliot Gardiner og Ricard Solé, der har gjort ordet levende og spændende for mig. 
Gardiner har inspireret mig meget med sin historiske, æstetiske og psykoanalytiske undersøgelse af 
J.S. Bachs liv og værk1. En vidunderligt stimulerende og komplementær vision af Bachs skabelse, paral-
lelt med Glenn Goulds, som har påvirket mig stærkt i mit visuelle arbejde. Jeg har blandt andet i mine 
malerier til Federico García Lorcas digtsamling Ferias benyttet, hvad jeg kalder for "Goulds kontrapunk-
tisk syntetiserende interpretationsmetode" i en oversættelse til maleriet2. "Serendipity" er et ord, Gar-
diner meget ofte bruger i kommunikationen af sine projekter og ideer. 
 
Ricard Solé benytter særdeles frekvent begrebet serendipia i beskrivelsen af og kommunikationen af 
sin forskning i fysik og biologi, specielt studier i komplekse systemer. Innovation i bevidstheden er for 
ham utænkelig uden bevidstheden om "serendipitet". Begrebet er for ham lige så vigtigt i arbejdet 
med at forstå f.eks. udviklingen af en virus, som det er midt i de afgørende øjeblikke i en kunstnerisk 
proces3. 
 
Jeg vender tilbage til min egen brug af begrebet mod slutningen af kapitlet om kosmos og Eckersberg.
       

                                                             
1 John Eliot Gardiner: ”Music in the Castle of Heaven”, London 2014 
2 Glenn Gould: ”A State of Wonder: The Complete Goldberg Variations 1955 & 1981”. Interview by Tim Page, disc 3, New York 2002 
3 Richard Solé: ” Redes complejas. Del genoma a Internet”. Barcelona 2009 


