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Sangerinden Louise Foo er en del af den elektroniske trio Giana 
Factory. I sommeren 2012 skiftede hun Nørrebro ud med Greenpoint, 
Brooklyn og Det Fynske Kunstakademi med New York University. 
Musikken har stadig første prioritet, men nu udforskes den elektroniske 
del. Her har Foo har fået øjnene op for fortidens elektroniske instru-
PHQWHU��$7/$6�YDU�PHG�Sn�VLGHOLQMHQ�GD�KXQ�¿N�OHNWLHKM OS�DI�0RUWRQ�
Subotnick – en amerikansk pioneer inden for elektronisk musik.

»Det er i virkeligheden helt vildt mærkeligt, det 
KDQ�ODYHU��0XVLNNHQ�HU�YLOGW�DEVWUDNW�RJ�MHJ�NDQ�
nærmest ikke holde ud og høre på den. Det er 
så syret.«

Louise Foo er ved at færdiggøre et projekt, 
der har rødder i hendes morfars historie. Mor-
IDUHQ�� 6¡UHQ� 3HWHU� %RUGLQJ� -HQVHQ�� YDU� DND-
demiker og lavede visuel statistik på compu-
WHUHQ�L�����¶HUQH��'HQJDQJ�YDU�GHU�NXQ�HQ�OLOOH�
håndfuld af hans slags i Danmark, og nutiden 
PDQJOHU�HQGQX�DW�In�EHVNUHYHW��KYDG�GHW�YDU��GH�
eksperimenterede med. 

ª-HJ�¿N�I¡UVW�IRUWDOW�KLVWRULHQ�RP�PLQ�PRU-
far og hans eksperimenter for nyligt, da min 
PRU�EHV¡JWH�PLJ� L�1HZ�<RUN��+XQ� IRUWDOWH�� DW�
min morfar havde vundet en konkurrence i 
�����PHG� GDWDNXQVW�� )RUPHJHQWOLJ� GHQ� I¡UVWH�
konkurrence i computerkunst i Danmark. Det 
EOHY�MHJ�HQRUPW�RYHUUDVNHW�RYHU��IRUGL�GHW�HU�QR-
JHW�DI�GHW�� MHJ�VHOY�VLGGHU�RJ�DUEHMGHU�PHG�QX��
Jeg har aldrig kendt min morfar, men jeg følte 
HQ�IRUP�IRU�IRUELQGHOVH�WLO�KDP��VRP�MHJ�YDOJWH�
at udforske.«

7LOEDJHEOLNNHW� Sn� PRUIDUHQV� KLVWRULH� KDU�
I¡UW� /RXLVH� )RR� WLO�0RUWRQ� 6XERWQLFNV� NRQWRU�
Sn�1HZ�<RUN�8QLYHUVLW\V�NUHDWLYH�DIGHOLQJ��6XE-
otnick var ligesom Foos morfar en forgangs-
PDQG�� ,� ����¶HUQH� ¿N� KDQ� LGHHQ� WLO� GHW�� GHU�
muligvis var verdens første synthesizer, nemlig 
%XFKOD�6HULHV������0LVVLRQHQ�YDU�DW�VNDEH�HQ�Q\�
lyd, som var anderledes fra den, der kommer ud 
DI�HW�DOPLQGHOLJW�NH\ERDUG�HOOHU�NODYHU��6XERW-
nick havde et ønske om at male med lyd og han 
forestillede sig instrumentet som et elektronisk 
VWD̆HOL�� 6XERWQLFNV� LGp� YDU� QHP� DW� V OJH� L� HQ�

WLG��KYRU�pQ�WUHGMHGHO�DI�6DQ�)UDQFLVFRV�LQGE\J-
gere spacede ud på LSD. Han satte en annonce 
i avisen, der søgte en ingeniør til at fuldføre 
SURMHNWHW��+HU�L�JHQQHP�P¡GWH�KDQ�'RQDOG�%X-
chla, som allerede havde eksperimenteret med 
HQ�OLJQHQGH�LGp��'HW�EOHY�VWDUWVNXGGHW�WLO�HQ�Q\�
PXVLNDOVN� JHQUH�� KYRU� LNNH� EORW� O\GHQ� YDU� DQ-
derledes, men også hele tilgangen til musikken. 
,�����¶HUQH�YDU�PXVLN�QRJHW��PDQ�LQGVSLOOHGH�L�
G\UH� VWXGLHU� HOOHU� K¡UWH� WLO� NRQFHUWHU�� %XFKOD�
V\QWKHVL]HUHQ�EOHY�HW� OHG� L�GHW��PDQ�NDQ�NDOGH�
en demokratisering af musikken, da den gjorde 
det muligt for folk at lave eksperimentel musik 
hjemme i stuerne. Derudover krævede det in-
gen musikalsk opdragelse at komponere musik 
på syntheziseren, ligesom man i dag kan pro-
ducere et hit uden (fysiske) instrumenter foran 
FRPSXWHUHQ��6XERWQLFN�±�GHU�VHOY�HU�XGGDQQHW�

musiker fra universitetet – interesserede sig 
netop for muligheden af en sådan musikalsk 
demokratisering.

Tanken om at male med lyd, kan synes 
WHPPHOLJ� DEVWUDNW��'D�/RXLVH�)RR� I¡UVWH� JDQJ�
præsenterede sit projekt for sine studiekam-
PHUDWHU� Sn�1<8�� EOHY� KXQ�P¡GW�PHG� NULWLVNH�
VS¡UJVPnO��+YDG� EHW¡G� GH� DEVWUDNWH�P¡QVWUH��
GHU�EOHY�SURMHNWHUHW�Sn�Y JJHQ�RJ�GH�XQGHUOLJH�
WRQHU��GHU�IXOJWH�PHG"�%HN\PUHW�IRU��DW�SURMHN-
tet var mere galt en genialt, henvendte Foo sig 
WLO�6XERWQLFN�PHG�HW�KnE�RP��DW�KDQ�YLOOH�NXQQH�
se ideen med det hele.

»Han prøver jo at male lyd… At visualisere 
toner. Der gik noget tid, før det gik op for mig, at 
det egentlig også er det, jeg selv har eksperimen-
WHUHW�PHG�©�IRUW OOHU�KXQ�RYHU�HQ�ND̆H�
8QGHU�P¡GHW�Sn�6XERWQLFNV�NRQWRU� IDQJHU�KDQ�
straks, hvad det er, hun har gang i, og hvor hun 
vil hen. Der er tydeligvis tale om to mennesker, 
der ser musik på en helt særlig måde. I en time 
diskuterer de to alverdens teknikaliteter og 
spiller den ene syrede tone efter den anden. Ton-
HU��GHU�VN UHU�JHQQHP�PDUY�RJ�EHQ�RJ�InU�GHW�WLO�
at isne i tænderne. Det er de toner, som ingen 
LQWHUHVVHUHGH� VLJ� IRU�GHQJDQJ� L� ����¶HUQH��PHQ�
VRP� 6XERWQLFN� YLVXDOLVHUHGH� VLJ�� YLOOH� NRPPH�
WLO�DW�IRUPH�IUHPWLGHQV�HOHNWURQLVNH�PXVLN��6XE-
RWQLFN�P¡GWH�VHOY�HQ�GHO�U\QNHGH�EU\Q��GD�KDQ�
først præsenterede sine galaktiske toner ved 
nEQLQJHQ� DI� HW� HOHNWURQLVN� FLUNXV� L� ������ +HOH�
Kennedyfamilien var til stede, og folk var klædt 
L�VPRNLQJ�RJ�¿QH�NMROHU��6XERWQLFN�RJ�KDQV�WHDP�
havde organiseret det sådan, at syntheziserens 
ODPPHQGH�O\GH�¿N�JXOYHW�WLO�DW�YLEUHUH��'HW�JDY�
J VWHUQH�RSOHYHOVHQ�DI�DW�EH¿QGH�VLJ� LQGHQL�HQ�
K¡MWDOHU��,PHQV�EOLQNHGH�HOS UHUQH�L�ORIWHW�SDU-
allelt med det rungende gulv. I dag lyder det 
LNNH�PHJHW� DQGHUOHGHV� HQG� GH� ÀHVWH� HOHNWURQL-
VNH�NRQFHUWHU��PHQ�GHQJDQJ� L� �����KDYGH�PDQ�
Q SSH�RSOHYHW�QRJHW�OLJQHQGH��VHOY�RP�GHU�EOHY�
eksperimenteret en del i Andy Warhol og Velvet 
8QGHUJURXQGV� VWXGLHU� L� N OGHUHQ��� 7LO� 6XERW-
nicks store overraskelse dansede de velklædte 
gæster til musikken. Noget han på ingen måder 
havde forudset for det, han kalder sit »primitive 
eksperiment med teknologi«. 

'HW� HU� VY UW� LNNH� DW� EHXQGUH� 6XERWQLFN�

for hans kompromisløshed og vilje til at gå sin 
egen vej, selv om størstedelen af hans samtid 
næppe var med ham. Hans egen musik har 
DOGULJ� InHW� HW� NRPPHUFLHOW� JHQQHPEUXG�� PHQ�
det var heller ikke målet. Da han satte sig for 
DW� XGYLNOH� VLW� HOHNWURQLVNH� VWD̆HOL�� KDYGH� KDQ�
DOGULJ� W QNW��DW�GHW�NXQQH�EUXJHV� L�KDQV�HJHQ�
levetid, men måske af generationen, der kom 
HIWHU��+DQV�EOLN�YDU�Sn�IUHPWLGHQ�IUHP�IRU�VDP-
tiden. Måske gik den teknologiske udvikling 
KXUWLJHUH��HQG�6XERWQLFN�KDYGH�IRUHVWLOOHW�VLJ��,�
dag er det i hvert fald muligt at lave musik hvor 
som helst, når som helst. Men han erkender 
også, at musikere som Louise Foo står over for 
andre udfordringer. Hvor hans ideer udsprang 
af ikke at have noget til rådighed, har vi i dag 
DOWLQJ� OLJH� YHG� KnQGHQ�� 6XERWQLFNV�PXVLN� RS-
stod af tilvalg, men han råder  Louise Foo til 
at fravælge. Hun skal skrælle en del af lagene 
DI�VLW�SURMHNW��Vn�KXQ�NRPPHU�LQG�WLO�EHQHW��RP�
man så må sige.   

ª%HJ\QG� PHG� GHW� VLPSOHVWH�� 'HW� HU� GHW�
sværeste for din generation, fordi I har adgang 
til så meget information. I vælger mellem ting 
frem for at vælge én ting og videreudvikle den 
WLO� DOOH� GH� WLQJ�� GHQ� NDQ� EOLYH� WLO�� ,� KDU� YDOJ-
muligheder, milliarder af valgmuligheder og 
WLGOLJHUH�±�EORW� IRU� W\YH�nU�VLGHQ�±�KDYGH�PDQ�
ikke milliarder af valgmuligheder. Der kunne 
PDQ� EORW� WLOI¡MH� In� WLQJ��0DQ� KDYGH� EO\DQW� RJ�
SDSLU��+YDG�NDQ� MHJ� J¡UH�PHG�HQ�EO\DQW� RJ� HW�
VW\NNH� SDSLU� L� pQ� EHVWHPW� VW¡UUHOVH"�1X� KDU� ,�
adgang til papir i alle størrelser. Snart kommer 
vi til at printe vores kopper på 3D printere,« 
JULQHU�6XERWQLFN��

Desuden, tilføjer han, skal Louise Foo 
vælge det, der ser og lyder meningsfuldt for 
hende. Ikke for alle andre. Her slutter en times 
lektiehjælp mellem en mentor og hans mentee, 
og sessionen ser ud til at have hjulpet. Da jeg 
møder Louise Foo til klassens forårsudstilling, 
står folk i kø foran hendes projekt. Med høre-
E¡̆HU�Sn�¡UHQH�IDOGHU�GH��L�VWDYHU�WLO�EOLQNHQGH�
projektioner og meditative elektroniske toner. 
Det er lykkedes hende at male lyd, som pas-
VHU�WLO�GH�DEVWUDNWH�OLQMHU�IUD�PRUIDUHQV�WLGOLJH�
eksperimenter. Måske forstår vi først om hun-
GUHGH�nU��KYDG�DOW�GHWWH�KHOW�SU FLVW�EHW\GHU��

Louise Foo 

søger fortsat i sin morfars 
historie og den tidlige 
datakunst. Projektet kan 
følges her: http://look-
ingforthefutureinthepast.
tumblr.com/

Morton Subotnick 
(f. 1933 i Californien) 

er amerikanernes svar 
på den danske lydpioner 
Else Marie Padde. Han 
komponerer elektronisk 
musik og er bedst kendt 
for albummet Silver 
Apples of the Moon, som 
er det første elektroniske 
nummer, der udkom på et 
pladeselskab. Derudover 
er han en af hjernerne 
bag det, der muligvis er 
verdens første analoge 
synthesizer. I dag under-
viser han på New York 
University. 
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DER BOR 
HOLLYWOOD-
STJERNER 
PÅ VEJEN
Det er sommer, og Maria Gerhardt er syg. Blandt ang-
sten og feberen er der også kærligheden til de nærmeste, 
velfærdsstaten og smukke blomster i haven.

+YHU� PRUJHQ� VWDUWHU� PHG� EORG�� 'HW� OLJJHU� Sn�
vasken og på puden. Det gør mine omgivelser 
forlegne. Min far siger det med en lille stemme. 
ª'X�EO¡GHU©�VLJHU�KDQ��2J�GHW�J¡U� MHJ��+YLV� MHJ�
E¡UVWHU�PLQH�W QGHU�VLYHU�GHW�XG�JHQQHP�PLW�EH-
tændte tandkød. Hvis jeg pudser min næse, op-
giver mine slimhinder. Hvis jeg går på toilettet. 
Rødt chok. Alt er drama. Alt er krop. Jeg kaster 
op. Jeg hoster. Mine muskler gør ondt. Mine ører 
K\OHU��0LQH�EHQ�HU�VYXOPHW�RS��-HJ�KDU�SUREOHPHU�
PHG�DW� WU NNH� YHMUHW�� -HJ�KDU� IHEHU��'HW� HU�GHW�
Y UVWH�� 'HW� HU� IHEHUHQ�� 7HUPRPHWHUHW� HU� NROGW�
under tungen. Jeg sveder. Jeg fryser. Jeg må 
KHOVW�LNNH�KDYH�IHEHU��'HW�NDQ�Y UH�IDUOLJW��0LQH�
tanker er ikke forgiftede. I et halvt års kemisk 
ERPEDUGHPHQW�HU�GH��GH�HQHVWH�GHU�HU�IRUEOHYHW�
rene. Jeg tænker på dig.

2J�nUVWLGHUQH��'HW�HU�QRJHW�GX�KDU�O UW�PLJ��
At se dem. Der er et hak på den utroligt lange 
liste af områder, hvorpå du har gjort mig til et 

EHGUH�PHQQHVNH��9L�KDU�InHW�HQ�KDYH�RJ�GX�NDQ�
DOOH�GH�ODWLQVNH�QDYQH��GHU�¿QGHV�L�GHQ��0DM�WDJHU�
pusten fra mig. Foråret kommer så sent, men jeg 
ville ønske det aldrig forsvandt. Når magnoliaen 
DIEORPVWUHU��EOLYHU�MHJ�GHVSHUDW�VRP�QnU�HFVWDV\�
trækker sig ud af min krop. 

6n�NRUW�HW�KLJK��2J�HW�KHOW�nUV�YHQWHQ��-HJ�KDU�
Vn�PHJHW� WLG��0LW� ¿UPD� HU�PLGOHUWLGLJW� OXNNHW��
ª.RQFHQWUHU�GLJ� RP�DW� EOLY� UDVN©�� VLJHU�GH�� -HJ�
kan se roserne læne sig mod glasset i havestuen, 
RJ�NDQ�MHJ�RYHUVNXH�DW�nEQH�YLQGXHUQH��Y OWHU�GH�
LQG��'X�KDU� SOXNNHW� KYLGH� EXNHWWHU�� /¡MWQDQWV-
hjerter, iris og hvide roser. Du har sat dem i kry-
stalglas, som du fandt på loppemarked, længere 
oppe i Nordsjælland. 

»De passer til vores stil nu«, siger du grinen-
GH��ª'HW�HU�OLJHVRP�RP�GHQ�HU�EOHYHW�PHUH�Y UG��
HIWHU�YL�HU�À\WWHW�KHUXG�«

+DYGH�YL�ERHW�L�$PHULND�VNXOOH�YL�Jn�IUD�KXV�
og hjem. Det ligger jeg og siger til mig selv. Hvis 
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Knap otte kilometer skiller Europa og Afrika. Men mentalt er der meget
O QJHUH��$7/$6�KDU�EHV¡JW�HQ�HXURS LVN�HQNODYH�L�$IULND�IRU�DW�¿QGH�
den afrikanske drøm
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CEUTA – »Jeg tror, det er fjernsynets skyld.«
Guardia Civil-ṘFHUHQ� OXNNHU�PDSSHQ�PHG�IR-
tos på sin computer efter i en halv times tid at 
KDYH� IUHPYLVW�ELOOHGHU�DI�SnJUHEQH� LPPLJUDQWHU�
i kælderen under den halvtomme, gamle kas-
VHUQHE\JQLQJ�� )RU� GHW� PHVWH� PHG� HQ� Q¡JWHUQ�
udeltagende mine, når de hundredevis af mørke 
ansigter kigger op på kameraet fra endnu en syn-
NHPRGHQ�JXPPLEnG��PHQ�LQG�L�PHOOHP�VHOY�IRU-
undret over den kreativitet, mennesket også ud-
YLVHU��QnU�GHW�KLJHU�HIWHU�QRJHW�EHGUH�HQG�GHW��GHW�
kommer fra. Som om idérigdommen stadig kan 
overraske den korte, mørke og tyndhårede mand. 
3n� ELOOHGHUQH� JHPPHU� O QJVOHQ� VLJ� Sn�P UNH-
lige steder sammen med dets ejermænd. Skjult 
L�XGKXOHGH�LQVWUXPHQWSDQHOHU�Sn�ODVWELOHU��JHPW�
under hemmelige vægge eller som menneskelig 
LQGPDG�L�XGKXOHGH�ELOV GHU��2̇FHU�&UX]DGD�RJ�
hans kolleger på denne Afrikas yderste udpost 
har set det meste, men den spanske politimand 
synes ikke at indeholde nogen egentlig modvilje 
mod de mennesker, det er hans opgave at stoppe.

2424

»Det er nogen stakkels djævle,« fastslår han, 
RJ�OXNNHU�VLQ�FRPSXWHU�QHG��ª'H�HU�EOHYHW�I\OGW�
med forventninger om glamour, af velstand og 
lykke fra fjernsynet og fra folk, de kender. Hi-
VWRULHU� RP� IRON�� GHU� WDJHU� WLO� (XURSD� RJ� N¡UHU�
UXQGW� L� %0:¶HU�� JnU� L� ÀRWWH� MDNNHV W��PHQ� GHW�
HU�MR�LNNH�YLUNHOLJKHGHQ��6RP�UHJHO�¿QGHU�GH�XG�
DI��DW�GH�EH¿QGHU�VLJ�L�EXQGHQ�DI�HW�VDPIXQG��DW�
GHU�LNNH�HU�DUEHMGH�WLO�GHP�RJ�LQJHQ�VLNNHUKHG�©�
forklarer han, mens han fører an op af kælde-
ren og ud gennem en rungende tom politigård.
»Jeg kender mange, der er taget derover ille-
JDOW�� PHQ� HU� YHQGW� WLOEDJH�� IRUGL� GHW�� GH� KDYGH�
KHU� L�$IULND��WURGV�DOW�YDU�EHGUH��HQG�GHW�GH�RS-
lever derovre. Her har mange trods alt familien, 
noget, de hører til – derovre har de intet. Men 
los subsaharianos�� GH� YHQGHU� DOGULJ� WLOEDJH�©�
konstaterer han, før han venligt tager afsked 
XGH� Sn� HQ� VROULJ� JDGH�� N¡OHW� DI� HQ� EOLG� EULVH�

Ceuta er en fri-
havn, fritaget for 
en række afgifter 
fra den spanske 
stat, som gør det 
muligt for byen 
at overleve som 
handelsby. Derfor 
har mange marok-
kanere også fri 
adgang til byen. 
Men de kan ikke 
komme videre fra 
byen og over til 
det spanske fast-
land uden visum.

HXWD�HU�HW�P UNHOLJW�VWHG��(W�UHQVNXUHW�
VW\NNH�(XURSD��K JWHW�Sn�$IULNDV�\GHU-
VWH� WDQJH�� �3ROLWLEHWMHQWH�� IHMHYRJQH�RJ�

HW� SOLJWRSI\OGHQGH� EXUHDXNUDWL� KROGHU� HQNODYHQ�
mere renskuret spansk end nogen spansk fast-
ODQGVE\��(Q�YHOIXQJHUHQGH�E\�PHG�UHQH�VWUDQGH��
EDGHSDUDVROHU�RJ�OLYUHGGHUWnUQH�±�RJ�$IULND�IRU�
HQGHQ� DI� VWUDQGHQ� RJ� N\VWYDJWEnGH� YXJJHQGH� L�
havet udenfor, hvor Middelhavet og Atlanterha-
YHW�P¡GHV��SDUDW�WLO�DW�VDPOH�JXPPLEnGH�RS�I\OGW�
med sorte afrikanere, før de når ind til land og 
MRNNHU�Sn�EDGHKnQGNO GHUQH�

Ruten derned har været den modsatte af 
LPPLJUDQWHUQHV�� (Q� EXVWXU� PRG� V\G� JHQQHP�
$QGDOXVLHQV� EMHUJH� RJ� IRUEL� GHSULPHUHQGH� YHO-
haverghettoer, der på en eller anden måde synes 
DW� NRQFHQWUHUH�(XURSDV�NULVH��0HG� ODQGVGHOHQV�
triste millionærvillaer og afskærmede indhegne-
GH�SDUFHOKXVNYDUWHUHU�� KYRU�(XURSDV� ¡YUH�PLG-
GHONODVVH�HIWHU�HW�VOLGVRPW�DUEHMGVOLY�NDQ�WU NNH�
VLJ�WLOEDJH�L�GHQ�JDPOH�YHUGHQV�)ORULGD��6n�W W�Sn�
sydens sol, de kan komme uden at krydse den 
KnQGIDVWH�EOn� VWUHJ� WLO�GHW� IRUXUROLJHQGH�$IULND��
VRP�*LEUDOWDUVWU GHW�VWDGLJ�XGJ¡U��(XURSD�O Q-
ges mod syd, men ikke så meget som syd længes 
mod nord.

&HXWD�� Sn� GHQ� DQGHQ� VLGH� DI� YDQGHW�� HU� HQ�
mellemstation, men også tit en endestation for 
IRON��GHU�KDU�UHMVW�WXVLQGHU�DI�NLORPHWHU�EORW�IRU�DW�
RSGDJH��DW�GH�VWDGLJ�HU�L�$IULND��RJ�LNNH�L�(XURSD�
ª'HW� KHU� HU� HW� I QJVHO�� GHU� HU� EDUH� LNNH� QRJHQ�
mure,« som en lokal konstaterer om immigran-
WHUQHV�VLWXDWLRQ�L�GH������NYDGUDWNLORPHWHU�6SD-
nien i Nordafrika.

Sådan er det også på Centro de Estancia 
Temporal de Inmigrantes�� HOOHU�&(7,�� VRP�GHW�
ORNDOH� LPPLJUDWLRQVFHQWHU� EOLYHU� NDOGW� L� GDJOLJ�
WDOH�L�E\HQ��+HU�ERU�GH�ÀHVWH�DI�GH�LOOHJDOH�LPPL-
granter frivilligt, mens de venter på deres dom. 
(Q�GRP�VRP� L�DOWRYHUYHMHQGH�JUDG�EHVWnU�DI� HQ�
UHWXUELOOHW�WLOEDJH�WLO�GHW��GH�NRP�IUD�HIWHU�DW�Y UH�
EOHYHW�SnJUHEHW�L�E\HQ�Sn�YHM�PRG�IDVWODQGHW�

2SKROGHW� HU� IULYLOOLJW��PHQ� VY UW� DW� VLJH�QHM�
WLO�� GD� GHW� LQGHE UHU� HQ� PLQLPXPIRUSOHMQLQJ��
mens de venter på deres udvisning eller – i 
VM OGQH�WLOI OGH�±�DV\O��'H�ÀHVWH�Sn�FHQWUHW�NDQ�
fortælle om rejser over tusindvis af kilometer og 
under forfærdelige forhold og om i altovervej-
HQGH�JUDG�DW�Y UH�À\JWHW�IUD�QRJHW��PDQ�VHOY�YLOOH�
Y UH�À\JWHW� IUD��PHQ�RJVn� RP� UHMVHU�PHG� YROG��
prostitution, mishandling, som måske igen også 
YLOOH�In�PDQJH�DQGUH�WLO�DW�EOLYH�

ª9L�WMHNNHU�DOWLG�GHUHV�EORG��QnU�GH�NRPPHU�LQG�
og deres generelle sundhedstilstand. Som regel 
KDU�GH�Y UHW�XQGHUYHMV�L�ÀHUH�nU�RJ�OHYHW�PHJHW�
hårdt. Drukket vand af vandpytter, spist hvad de 
kunne komme i nærheden af,« som centrets ad-
ministrative leder forklarer.

(Q�DI�LPPLJUDQWHUQH��HQ�XQJ�PDQG��HU�UHMVW�
fra Mali, efter at islamister opsøgte hans familie 
og slog faderen ihjel, en anden, en ung kvinde, 
KDU�I¡GW�WYLOOLQJHU�Sn�FHQWUHW�HIWHU�DW�Y UH�EOHYHW�
VPXJOHW�RYHU�JU QVHQ�L�HQ�ODVWELO��+XQ�HU�XQJ�RJ�
KDU�HQ�NURS�VRP�HW�EDUQ�Sn�WURGV�DI�I¡GVOHQ��'D�
hun giver hånd, har hun en tommeltot og pege-
¿QJHU�� GHU� P UNHV� VRP� HQ� JXPPLDWWUDS� XGHQ�
NQRJOHU��HIWHU�DW�HW�ELOXKHOG�VORJ�KHQGHV�IRU OGUH�
ihjel, gjorde hendes hånd deform og sendte hen-
de selv over i hænderne på en tante, der lejede 
hende ud til fremmede mænd. 

+XQ�NHQGHU�LNNH�QRJHQ�L�(XURSD�RJ�YHG�LNNH��
hvad der venter hende, men vil alligevel hellere 
DIVWHG�HQG�EOLYH�KHU�

ª-HJ� YHG� LNNH�� KYRUGDQ� (XURSD� HU�� MHJ� YHG�
JRGW��GHU�HU�NULVH��PHQ�MHJ�VNDO�QRN�In�HW�MRE��-HJ�
ved, hvordan jeg klarer mig. Jeg kan synge, jeg 
KnEHU�DW�EOLYH�ULJ�RJ�EHU¡PW�YHG�DW�RSWU GH��-HJ�
KDU� GU¡PPH�©� IRUNODUHU� KXQ�� ª$OWLQJ� HU� EHGUH�
HQG� $IULND�� -HJ� YHG�� DW� 6SDQLHQ� HU� EHGUH� HQG�
$IULND�RJ�EHGUH�HQG�KHU��MHJ�HU�WU W��WU W��WU W�DI�
&HXWD�©�VLJHU�KXQ�

ª,�EXUGH�KM OSH�RV�� LV U�RV�SLJHU��9L�KDU� LQJHQ�
UHWWLJKHGHU�� YL� HU� HQ� YDUH�� 9L� YLO� EDUH� KDYH� HQ�
smule af den frihed, I har. Den frihed, som I 
snakker om,« siger hun.

Det er også historien for den næste kvinde, 
en ung slank og rank kvinde med store øjne og et 

»Vi tjekker altid deres 
blod, når de kommer ind 
og deres generelle 
sundhedstilstand. Som 
regel har de været un-
GHUYHMV�L�ÀHUH�nU�RJ�OHYHW�
meget hårdt. Drukket 
vand af vandpytter, spist 
hvad de kunne komme i 
nærheden af,«

Ceuta 

Ceuta er en spansk 
enklave på omkring 18,5 
km2 beliggende på det 
afrikanske kontinent og 
omkranset af Marokko. 
Der bor knap 80.000 
mennesker. Hovedparten 
af dem er etniske spaniere. 
Enklaven har formelt 
tilhørt Spanien siden 1668. 
I dag er den et yndet mål 
for illegale immigranter, 
der vil ind i Europa.

C
Tobias Havmand

CADIZ

TANGIER

CEUTA

GIBRALTAR

TARIFA

ALGECIRAS

MAROKKO

SPANIEN
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EDWLNIDUYHW�VW\NNH�VWRI�YLNOHW�RP�KRYHGHW��+XQ�HU�
JUDFL¡V�RJ�IRU¿QHW��IUD�HQ�PHUH�SULYLOHJHUHW�PLG-
GHONODVVH�EDJJUXQG�HQG�GH�DQGUH�RJ�KDU�VWXGLHU�
EDJ�VLJ�Sn�&RQJR�%UD]]DYLOOHV�XQLYHUVLWHW��

Alligevel er også hun, som mange andre, 
PDQ� WDOHU�PHG� L� &HXWD�� Sn� ÀXJW� IUD� XIULKHG�� IUD�
HW�WYDQJV JWHVNDE�PHG�HQ�JDPPHO�PDQG��DUUDQ�
JHUHW�DI�OHGHUHQ�DI�KHQGHV�ODQGVE\��0HG�VW¡WWH�RJ�
SHQJH�IUD�VLQH�IRU OGUH�HU�KXQ�À\JWHW�IUD� JWHVND-
EHW�Sn�HQ�UXWH�RS�JHQQHP�HW�XWDO�DI�DIULNDQVNH�ODQ-
GH��JHPW�EDJ�L�GHQ�HQH�ODVWELO�HIWHU�GHQ�DQGHQ�RJ�
på den ene hemmelige rasteplads efter den anden 
på den velorganiserede rute op mod nord, før hun 
WLO�VLGVW�ODQGHGH�L�&DVDEODQFD�IRU�DW�IRUWV WWH�VLQH�
studier på universitet der støttet af sine forældre.

Hun stammer undervejs i fortællingen, og 
stemmen går i kludder, da hun skal fortsætte og 
kan kun sige en dato – som viser sig at være den 
dag, hvor et kæmpe ammunitionslager sprang i 
OXIWHQ� L�%UD]]DYLOOH�RJ�HIWHUORG�PDQJH�KXQGUHGH�
IRUEU QGWH� OLJ� UXQGW� RP� L� KRYHGVWDGHQ�� EODQGW�
andet hendes forældres. 

6n� EOHY� KXQ� LOOHJDO� LPPLJUDQW� VRP� GH� DQGUH��
VPXJOHW�LQG�L�&HXWD�JHPW�LQGH�L�HW�DI�GH�ELOV GHU�
ṘFHU�&UX]DGD�WLGOLJHUH�KDU�YLVW�

ª-HJ�GU¡PPHU�LNNH�RP�Vn�PHJHW��-HJ�YLO�EDUH�
JHUQH�KDYH�HW�MRE��HW�KYLONHW�VRP�KHOVW�MRE��Vn�MHJ�
NDQ�VHQGH�SHQJH�WLOEDJH�WLO�PLQH�EU¡GUH�L�&RQJR�©�
siger hun. 

»Jo, måske drømmer jeg om lidt. Jeg vil ger-
ne læse videre på universitetet. Det er vel en slags 
drøm,« forklarer hun.

2J�KXQ�InU�IDNWLVN�PXOLJKHGHQ��6DPPH�PRU-
gen har hun fået at vide, at hun har fået asyl. Men 
det er de færreste, der har den mulighed. For de 
ÀHVWH�HU�YLUNHOLJKHGHQ�PnQHGHUV�YHQWHWLG��HW�DI-
VODJ�Sn�DV\O��RJ�SOXGVHOLJ�HQ�GDJ�DW�EOLYH�KHQWHW�IUD�
centret og smidt ud af landet. 

Derfor er der også mange, der ikke sover på 
centret. Nogle af dem hænger rundt på havnen, 
foran den færgeterminal, der er den eneste vej ud 
DI�E\HQ��QnU�PDQ�VHU�ERUW�IUD�VNUDOGHEnGHQ��KYRU�
en del immigranter tager chancen og hopper ned 
L� E\HQV� VNUDOGHELOHU� IRU� DW� NXQQH� VS QH� DIVWHG��

Den eneste adgang 
til Spanien for de 
illegale immigranter 
er at blive smuglet 
ombord på skarpt 
bevogtede færger. 
Eller at tage chancen 
og snige sig ombord i 
skraldeskibet, der se-
jler enklavens skrald 
til Spanien.

QnU�ODVWYRJQHQH�N¡UHU�IUD�ERUGH�L�KDYQHE\HQ�$O-
JHFLUDV��KYLV�GH�LNNH�HU�EOHYHW�NY UQHW�LQGHQ�

'HW� HU� LPLGOHUWLG� HQ� ULVLNR�� GH� ÀHVWH� LPPL-
granter er indforståede med, når de er nået så 
W W�Sn�(XURSD��2JVn�GHP��GHU�K QJHU�XG� IRUDQ�
færgeterminalen. De gør ikke nogen hemmelig-
hed ud af, at de venter på en chance for at smugle 
VLJ�RPERUG�Sn�I UJHQ�RJ�NU\GVH�LOOHJDOW�RYHU��VRP�
UHJHO�K JWHW�IDVW�XQGHU�HQ�YHOHJQHW�ODVWELO��VRP�GH�
spejder efter på den anden side af hegnet.

ª-R�� GHW� HU� IDUOLJW��PHQ� DOWLQJ� HU� EHGUH� HQG�
DW�EOLYH�KHU�©�NRQVWDWHUHU�,VDN��HQ����nULJ�I\U�IUD�
*XLQHD��GHU�VRYHU�L�HQ�IRUODGW�ELO�L�Q UKHGHQ�IRU�
DW�XQGJn�DW�EOLYH�VDPOHW�RS�DI�SROLWLHW�RJ�VPLGW�XG�
(OOHUV� HU� GH� ÀHVWH�� GHU� YHQWHU� PDURNNDQHUH� HO-
OHU�DOJLHUHUH��(W�SDU�DI�GHP�XQJH�GUHQJH��GHU�HU�
HQGW� Sn� E\HQV� LPPLJUDWLRQVFHQWHU� IRU� PLQGUH-
nULJH��KYRU�GH�KHOW�ERJVWDYHOLJW�EOLYHU�DGRSWHUHW�
DI� E\HQ�� RIWH� HIWHUODGW� DI� IRU OGUH�� GHU� LNNH�KDU�
UnG�WLO�E¡UQHQH�

ª$OWLQJ� HU�EHGUH�GHURYUH��'HU� HU�SHQJH��KHU�
L�$IULND�HU�GHU� LQJHQWLQJ��NXQ�SUREOHPHU�©�VLJHU�
6DOLP�� HQ� UDSN IWHW� GUHQJ�� GHU� VLJHU�� KDQ� HU� ���
år gammel, men ser yngre ud. »Nej, nej, det er 
ikke farligt, jeg kender mange, det er lykkedes for. 
0DQ�VNDO�EDUH�O¡EH��'HW�VNDO�QRN�O\NNHV�HQJDQJ�©

et er forskelligt, hvad immigranterne 
leder efter. Nogle leder efter et fristed, 
QRJOH�OHGHU�HIWHU�EHGUH�OLY��QRJHQ�OHGHU�

LNNH� HIWHU� QRJHW�� PHQ� EDUH� HIWHU� HQ� XGYHM�� 1R-
JHQ�JDQJH�HIWHU�QRJHW��VRP�VOHW� LNNH�¿QGHV�HOOHU�
en harmoni, som heller ikke Vesten kan opfylde, 
VRP� GHW� I�HNV�� EHVNULYHV� L� 'DYH� (JJHUV� LPPL-
granfortælling What is the what�EDVHUHW�Sn�GHQ�
VXGDQVNH� À\JWQLQJ� 9DOHQWLQR� $WFKDN� 'HQJ� IRU-
W OOLQJ�� GHU�EHVNULYHU� HQ�/RVW�%R\�±�6\GVXGDQV�
YDQGUHQGH�GUHQJHÀ\JWQLQJH�XQGHU�ERUJHUNULJHQ�
og hans rejse gennem Sudan til USA gennem 
(WLRSLHQ�RJ�.HQ\D�WLO�HW� OLY� L�9HVWHQ��(W� OLY�GHU� L�
sidste ende ikke fører til lykke eller harmoni, men 
til kvælende hovedpiner, permanent usikkerhed 
og misundelse, men trods alt en usikkerhed, der 
HU� EHGUH� HQG� GHW�� PDQ� NRPPHU� IUD��0nVNH� HN-
VHPSOL¿FHUHW�YHG�GHQ�VNDEHOVHVEHUHWQLQJ��ERJHQV�
WLWHO�HU�E\JJHW�RYHU��,�EHUHWQLQJHQ�JLYHU�*XG�GHQ�
første mand et valg mellem to gaver: kvæget eller 
the what. Manden spørger logisk nok, hvad the 
what er, og gud svarer, at han ikke kan fortælle 
ham det, men at han skal vælge alligevel, mellem 
det, han har, og det ukendte.
2J� GHW� HU� RPWUHQW� GHW� YDOJ�� HW� VWDGLJ� YRNVHQGH�

DQWDO� DIULNDQHUH� KDU�� IRUNODUHU� +HQULN� (UGPDQ�
9LJK�� SURIHVVRU� L� DQWURSRORJL� YHG� .¡EHQKDYQV�
Universitet, hvor han netop har forsket i de il-
legale immigranters forestillingsverden i deres 
UHMVHU�JHQQHP�1RUGDIULND�RJ�WLO�(XURSD��I¡UVW�RJ�
fremmest med udgangspunkt i det vestafrikanske 
ODQG�*XLQHD�%LVVDX��KYRU�KDQ�KDU�VWXGHUHW�GH�LO-
legale immigranter, og i Portugal, hvor mange af 
dem når frem.

ª'HU� ¿QGHV� HW� RUGVSURJ� GHUQHGH�� ³GX� EOLYHU�
Q¡GW�WLO�DW�ULVLNHUH�GHW´�RJ�HW�DQGHW�³%LVVDX�PXU-
ULGMD´� ±� G¡GH� %LVVDX�� (W� VRFLDOW� RJ� ¡NRQRPLVN�
JROGW� ODQGVNDE�� VRP� LNNH� NDQ� JHQRSOLYHV�©� IRU-
klarer han »Det mest triste er faktisk, at når man 
spørger de illegale immigranter om deres forestil-
ling om Vesten og om farerne før man når dertil, 
HU� GHUHV� ELOOHGH� VRP� UHJHO� UHDOLVWLVN�� 'HU� ¿QGHV�
utopier, men de ved godt, at de ikke har mange 
FKDQFHU��'HW�KDQGOHU�EDUH�RP�DW�KDYH�HQ�FKDQFH�
for at have en chance,« forklarer han. »Der er 
trods alt en urealiseret mulighed, en mulighed for 
potentielt fremdrift, uanset hvor lille den er«.

ª=\JPXQW� %DXPDQ� VDJGH� IRU� Q\OLJ�� DW� PDQ�
EXUGH�KROGH�RS�PHG�DW�VQDNNH�RP�IDWWLJGRP�VRP�
mangel på penge, men som mangel på mulighe-
der, og det er ikke forkert,« konstaterer antropo-
logi-professoren. 

»Vi har jo klare forestillinger om, hvad glo-
EDOLVHULQJHQ� LQGHE UHU�� PHQ� GHW� HU� VWRUWVHW� DOW�
sammen skrevet fra vores eget privilegerede 
synspunkt. Vi ved ikke, hvordan det fungerer fra 
QHGHQ�� KYRU� ODQJW� GH� ÀHVWH� RSOHYHU� GHW�� 'D� (8�
IRU�Q\OLJ�¿N� ODYHW� ODYH�HQ�UDSSRUW�RP�GH� LOOHJDOH�
LPPLJUDQWHU�L�(XURSD��DQVORJ�GH�GHP�WLO�DW�Y UH�
mellem 2,5-6 millioner. Det er en fejlmargin på 
RYHU�����SURFHQW��6n�OLGW�YHG�YL�©

'HU�HU�HNVHPSOHU�Sn��DW�XWRSLHQ�RP�DW�HWDE-
lere sig i Vesten, tjene penge nok til at kunne for-
V¡UJH�IDPLOLHQ�RJ�EHY JH�VLJ�IUHPDG��UHQW�IDNWLVN�
EOLYHU� RSI\OGW��0HQ� GH� HU� IRUVYLQGHQGH� In�� 6RP�
UHJHO� HU�ELOOHGHUQH�DI�G\UH�ELOHU�RJ�PRWRUF\NOHU��
GHU�EOLYHU�VHQGW�KMHP�WLO�IDPLOLHQ��WDJHW�Sn�JDGHQ��
DI�DQGUH�IRONV�ELOHU��'HW��GH�ÀHVWH�¿QGHU��HU�HQ�VR-
cial klatrestige, der er lige så svær eller sværere at 
EHVWLJH�VRP�GHQ��GH�NRP�IUD�

ª'H� ¿QGHU� XG� DI�� DW� GHUHV�PDUJLQDOH� VWDWXV�
forfølger dem. Noget af det, jeg ofte hører dem 
VLJH��QnU�MHJ�VQDNNHU�PHG�GHP�L�/LVVDERQ�HU�XG-
WU\NNHW� PHPR� PHUGD�� XWUR� FRQWLQHQWL� ³VDPPH�
ORUW�� DQGHW� NRQWLQHQW´�� $W� GHUHV� OHYHIRUKROG� HU�
de samme, selvom de når frem til det forjættede 
mål. Der er lys, veje uden huller, men de er lukket 

»Zygmunt 
Bauman 
sagde for 
nylig, at man 
burde holde 
op med at 
snakke om 
fattigdom 
som mangel 
på penge, 
men som 
mangel på 
muligheder, 
og det er ikke 
forkert,«
Henrik Erdmann Vigh, 
professor i antropologiD
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XGH�IUD�GHW��'H�NDQ�VWDGLJ�LNNH�EHY JH�VLJ�Y N�IUD�
GHUHV�XGJDQJVSXQNW��6N\JJHVLGHQ�YHG�JOREDOLVH-
ringen er, at det måske er muligt at udfordre den 
I\VLVNH�PRELOLWHW��PHQ�DW�GHW�HU�ODQJW�VY UHUH�DW�
JHQQHPI¡UH�HQ�VRFLDO�PRELOLWHW�©

$OOLJHYHO� EOLYHU� LPPLJUDQWHUQH� Sn� WURGV� DI�
økonomisk krise og manglende muligheder ved 
med at komme.
»I de lande, de kommer fra, er der et akut skisma 
mellem det kulturelt forventede og det socialt 
mulige, og det er svært at overvurdere smerten 
ved som ung ikke at kunne udfylde den plads, 
PDQ�EXUGH��%OLYH�JLIW��E\JJH�HW�KXV�� IRUV¡UJH�HQ�
IDPLOLH�� 0DQ� VQDNNHU� RP� WDEWH� JHQHUDWLRQHU��
fordi de unge ikke kan indtage den plads i sam-
IXQGHW��VRP�GH�EXUGH��RJ�GHUIRU�EOLYHU�GHQ�LOOHJDOH�
LPPLJUDWLRQ�QRJHW�UHVSHNWDEHOW��'HW�HU�IRUYHQWHW��
at folk rejser afsted for i det mindste at forsøge at 
LQGWDJH�GHQ�UROOH��GH�EXUGH��)RU�DW�NXQQH�VHQGH�
SHQJH�RJ�ELOOHGHU�KMHP��VHOY�RP�IRON�GHUKMHPPH�
JRGW�YHG��DW�JODQVELOOHGHW�IUD�9HVWHQ�LNNH�HU�VDQGW��
er den person, der ikke længere er der – som er 
L� 9HVWHQ� ±� HQ� UHVSHNWHUHW� SHUVRQ�� 2J� GHP�� GHU�
NRPPHU�WLOEDJH��GHP�VRP�EOLYHU�GHSRUWHUHW��VHU�
man ned på,« forklarer han.

»Man kan ikke ændre på, at folk, der lever 
lorteliv, vil gøre, hvad der skal til for at gøre dem 
EHGUH�©�NRQVWDWHUHU�KDQ�©�

På immigrationscen-
teret CETI venter de il-
legale immigranter på 
deres dom: asyl eller 
udvisning. Nogle ven-
ter ikke, men prøver at 
komme over illegalt. 
Foto: Arno Brignon

»Man
kan ikke 

ændre på, 
at folk, der 
lever lorte-

liv, vil gøre, 
hvad der 

skal til for 
at gøre dem 

bedre,«
Henrik Erdmann Vigh, 
professor i antropologi

LOEDJH� L� &HXWD� VWRSSHU� EXVVHQ� IRUDQ�
JU QVHNRQWUROOHQ� HIWHU� HQ� DEVXUG� NRUW�
køretur. Rejsen ud på den anden side 

DI�JU QVHQ�HU�NRUW��(Q�NRUW�VSDGVHUHWXU�JHQQHP�
en tohundrede meter lang grænsepost, hvor de 
PDURNNDQVNH�JU QVHEHWMHQWH�NQDS�QRN�NLJJHU�RS��
RJ�Vn�HU�(XURSD�EDJ�PLJ��RJ�$IULND�IRU�I¡GGHUQH��
(Q�WD[DFKDX̆¡U�PHG�HQ�WUH�¿UH�W QGHU�LQGYLOJHU�
JRGPRGLJW�L�DW�N¡UH�RS�L�-HEO�0RXVVD�EMHUJHQH�IRU�
et par håndører i en alderstegen Skoda. Tempera-
WXUHQ�IDOGHU�VW¡W��PHQV�ELOHQ�VW¡QQHQGH�NODWUHU�RS�
DI�GH�VWHMOH�EMHUJYHMH�

%MHUJHQH� HU� JU¡QQH� RJ� IURGLJH��PHG� HW� VDP-
menvokset krat af træer, som er umuligt at gen-
QHPVNXH� IUD� WRSSHQ��3n� WRSSHQ�DI� HQ�EMHUJNDP��
NDQ� PDQ� VNXH� XGRYHU� &HXWD� VRP� HQ� XQGVHOLJ�
EHERHW� OLOOH� WDQJH�� GHU� VWLNNHU�XG� IUD�GHW� JU¡QQH�
ODQGVNDE��PHQV�HW�XEUXGW�KHJQ�PHG�YDJWWnUQH�RJ�
EDJ�GHW�HQ�PLOLW UYHM��VN UHU�LJHQQHP�ODQGVNDEHW�
VRP�HQ�NULGWVWUHJ�Sn�HQ�NXSHUHW�IRGEROGEDQH�RJ�
VNLOOHU�(XURSD�IUD�$IULND��0HQ�DI�GH�LOOHJDOH�LPPL-
granter, vi er kommet efter, er der ingen.

»Der plejede at være masser, og de er der sta-
dig, gemt nede under træerne, i lejre. De plejede 
DW�WLJJH��RJ�GH�HU�YDQYLWWLJH�DI�VXOW��'H�EOLYHU�VRP�
G\U�©�VLJHU�PLQ�FKDX̆¡U��ª0LOLW UHW�WLOODGHU�LNNH�
længere, at de er her, og jager dem når de får øje 
Sn� GHP��PHQ� QRJOH� JDQJH� NRPPHU� GH� O¡EHQGH�
XG�Sn�VWUDQGHQ�L�PLQ�KMHPE\�RJ�NDVWHU�VLJ�XG�L�
YDQGHW�PHG�JXPPLEnGH�IRU�DW�SU¡YH�DW�NRPPH�
RYHU�©� VLJHU� KDQ� RJ� SHJHU� QHG�PRG�&HXWDV� QD-
ERE\�)QLTU�

Vejen fortsætter med at slynge sig opad og 
YL�N¡UHU�YLGHUH��(QGHOLJ�L�HQ�O\VQLQJ�YHG�VLGHQ�DI�
YHMHQ�VLGGHU�WR�VRUWH�P QG��EHJJH�PHG�KXOOHW�W¡M��
GHQ�HQH�PHG�HW�¿OWUHW�VN J��'H�VWnU�Sn�VSULQJ�IRU�
DW�O¡EH�Y N��PHQ�NRPPHU�IRUVLJWLJW�Q UPHUH��GD�
de kan se, at det hverken er militær eller politi, 
der er stoppet. Jeg stikker en pakke kiks ud og 
stiller den ene et spørgsmål, men han snupper 
SDNNHQ�RJ�O¡EHU�VLQ�YHM��I¡U�MHJ�QnU�PHUH�HQG�HW�
par ord.

Vejen slutter et par kilometer længere nede 
L�¿VNHUODQGVE\HQ�%HOLXQHFK��(QJDQJ�HQ�VODJV�LO-
legal motorvejsafkørsel for immigranter på vej 
LQG�L�(XURSD��PHQ�QX�NDQ�GH�ORNDOH�EHERHUH�LNNH�
huske, hvornår de sidst så en illegal indvandrer, 
og de advarer mod at gå ned på stranden, hvor 
¿VNHUEnGHQH�HU� WUXNNHW�RS�Sn� ODQG��RJ�6SDQLHQ�
starter rundt om klippepynten. 

ª'HW�HU�I\OGW�PHG�SROLWL��GX�ULVLNHUHU�DW�EOLYH�
arresteret,« advarer en af dem.

»De plejede at tigge, og de 
er vanvittige af sult. De 
bliver som dyr,« siger min 
FKDX̆¡U�

I stedet går jeg ud til et udsigtspunkt yderst på 
GHQ� K¡MH� NOLQW�� KYRU� *LEUDOWDUV� N PSHNOLSSH�
troner så tæt på, at man nærmest føler, at man 
kunne springe derover. 

(Q�XQJ�PDURNNDQVN�PDQG�VWnU�DOOHUHGH�GHUXGH�
og nyder udsigten og udpeger punkterne i land-
VNDEHW� IRU�PLJ��HQ� OLOOH�NOLSSHNQROG��GHU�KHGGHU�
Ɠ3HUVLOOH¶�Sn�VSDQVN�RJ�Ɠ,QWHW¶�Sn�PDURNNDQVN��RJ�
som Spanien og Marokko engang var lige ved 
DW�NRPPH�L�NULJ�RP��2J�HQ�U NNH�NOLSSHIRUPD-
tioner til venstre for os, folket kalder »Den døde 
NYLQGH©��RJ�VRP�JDQVNH�ULJWLJW�OLJQHU�HQ�XEHY -
gelig liggende granitkæmpekvinde. 

Han er venlig og gæstfri og underviser i 
VSDQVN�L�HQ�¡UNHQE\�L�GHW�V\GOLJH�0DURNNR��PHQ�
er hjemme på ferie, og tydeligvis stolt af sin 
hjemstavn:

»Dernede er alting tørt, og der er ingenting, 
GHU� NDQ� YRNVH�� -HJ� YLVHU� GHP� ELOOHGHU� KHUIUD��
men de tror ikke på, at det er Marokko, det er 
for grønt, for smukt. De tror ikke på, at det kan 
være Afrika.«

T

Den sovende kvinde: Udsigt fra Afrika til Europa.
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Det gælder om at have gang i nogle identitets-
VNDEHQGH� SURMHNWHU�� 6n� RSOHYHU� PDQ� SHUVRQOLJ�
succes via en positiv overskridelse af ens eget 
VHOYELOOHGH��'HW� HU�GHW�Q UPHVWH��PDQ�NRPPHU�
lykken. Sådan er vi mange, der har det.

'HQ� EULWLVNH� NXQVWQHU� 6LPRQ� (YDQV� WDJHU� L�
sin kunst dette projekt ud i ekstremerne. Han 
har fotograferet alle sine ejendele og sat de fri-
P UNHVPn�ELOOHGHU�RS�Sn�UDG�RJ�U NNH�L�Y UNHW�
Everything I Have��+DQ�KDU�RJVn�IRUEXQGHW�DOOH�
GH�ELWWHVPn�ELOOHGHU�DI�³DOOH´�PHQQHVNHU�L�YHUGHQ�
i et sindrigt system i værket Everyone. Men som 
(YDQV�VHOY�J¡U�RSP UNVRP�Sn��DIVO¡UHU�GHQ�PL-
nutiøse kortlægning af hverdagen, af vores iden-
titet og af verden hurtigt sig selv som en utopi.

»Everyone var en kommentar til internettet. 
Vi prøvede simpelthen at opsummere essensen af 
KYHUW�DQVLJW��OLNH��GLVOLNH��HWF��RJ�IRUELQGH�GHP�Sn�
en associativ måde. Ved at kalde det Everyone an-

erkendte vi, at det er umuligt at vise alle,« forklarer 
6LPRQ�(YDQV��0HG�³YL´�PHQHU�KDQ�VLJ�VHOY�RJ�SDUW-
QHUHQ�6DUDK�(YDQV��GHU� VDPPHQ�VWnU�EDJ�QDYQHW�
6LPRQ�(YDQV��VRP�KDQ�VHOY�EHWHJQHU�VRP�HW�EUDQG�
'HW�PRQVWU¡VH�RJ�GHW�PLQXWL¡VH�O¡EHU�KHOH�WLGHQ�
VRP�HQ�SDUDGRNVDO�U¡G�WUnG�LJHQQHP�(YDQV�Y U-
ker, der ofte tager sig ud som store plancher, der 
forsøger at kortlægge selvet og verden. 

ª%RUWVHW�IUD�QXHW��Vn�YLGW�VRP�YL�NDQ�LQGIDQJH�
det, tror jeg på, at selvet altid har været en ord-
pose, man kan putte ting i.«

1nU�(YDQV�IRUV¡JHU�DW�LQGIDQJH�RJ�NRUWO JJH�
selvet i sine værker, illustrerer han samtidig dets 
À\JWLJKHG��GHU�PHGI¡UHU�DW� O\NNHQ� LNNH�NDQ�RS-
IDQJHV�VRP�QRJHW�KnQGJULEHOLJW��'HW�EOLYHU�VQD-
rere en kortvarig æstetisk oplevelse.

»Lykke har for mig altid været som nålestik i 
HW�W SSH��GLVVH�ELWWHVPn�¡MHEOLNNH�DI�\QGH��8WRSL-
HU�HU�JRGH��PHQ�QnU�MHJ�SU¡YHU�Sn�DW�RS¿QGH�GHP��

)RU�GH�ÀHVWH�DI�RV�OLJQHU�GHW�O\NNHQ�DW�KDYH�HW�SURMHNW�N¡UHQGH��'HW�
skal helst være identitetsskabende og hele tiden forandre sig. Men 
hvad sker der, hvis man overser de lykkelige øjeblikke, der for kunst-
neren Simon Evans er som små nålehuller i et stort tæppe, eller hvis 
PDQ�VRP�-RKDQQH�6FKZHQVHQ�IUD�GM�GXRHQ�8QJ�)OXJW�EDUH�¿QGHU�
ud af, at lykken i det lange løb ikke er at spille andres musik? For 
lykke er ikke anerkendelse, den opstår bare. I små øjeblikke af over-
raskende samhørighed.

Er lykken 
et ægte 
projekt?

føler jeg mig som en fascist. I stedet for utopier 
WURU�MHJ�YL�KDU�EUXJ�IRU�IRUEHGULQJHU��-HJ�KDU�HQ�
LGH�RP��KYDG�QRJOH�DI�GLVVH� IRUEHGULQJHU�NXQQH�
Y UH��0nVNH�EXUGH� MHJ� ODYH� HW� ELOOHGH� DI� GHW� RJ�
sælge det til en rig person, eller hvis jeg er endnu 
heldigere, udstille det på et museum og chokere 
YRUHV�EHXQGUHUH�©

Men hvordan ville dette værk så komme til 
at se ud?

ª'HW� YLOOH� Y UH� HQ� O¡EHEDQH� VHW� IUD� RYHQ�
PHG� PLQH� IRUHVOnHGH� IRUEHGULQJHU� VNUHYHW� Sn�
EDQHUQH�� 'HQ� YLOOH� KDYH� WLWOHQ� Exercising My 
Freedom. Jeg tror dette er mig, der stadig laver 
mig. Måske, hvis jeg havde mere tid, kunne jeg 
Y UH� OLJHVRP� HQ� YLGHQVNDEVPDQG� HOOHU� HQ� PL-
[RORJ��GHU�VNDEHU�HQ�FRFNWDLO�DI�SnYLUNQLQJHU�RJ�
kilder, så potente og underlige og ved siden af 
også utiltrækkende, men på en eller anden måde 
Vn�ULJWLJW�RJ�VDQGW��(Q�KHOW�Q\�SRVWPRGHUQH�NODV-
siker.«

,�6LPRQ�(YDQV�Y UNHU� OLJJHU�GHU�HQ�W\GHOLJ�
kritik af, hvordan selvet i dag fremstilles som 
REMHNW�RJ�O\NNHQ�VRP�HQ�EHVWHPW�PnGH�DW�NRQ-
struere selvet på.

»Personligt tror jeg på, at det er en kunstners 
SOLJW�DW�EHVNULYH�KDQV�HOOHU�KHQGHV�VDPWLG��'HWWH�
er meget svært, fordi man kun ser tingene klart, 
QnU�GH�HU�IRUEL��1XWLGHQ�HU�HQ�XIRUVWnHOLJ�VWU¡P��
og man er kun én person, der oplever detaljerne 
i ens egen oplevelse og forsøger at opfange ting 
i helheder. Vi vil gerne være relevante, men ikke 
EU QGH� XG� HOOHU� VNULYH Bohemian Rhapsody. 
9HQW��GH�WLQJ�HU�EOHYHW�JRGH�LJHQ��HU�GH�LNNH"©

Det er selvfølgelig langt fra alle, der som 
6LPRQ� (YDQV� IRUPnU� DW� XQGHUV¡JH� VDPWLGHQV�
SHUVRQOLJH� RJ� PHOOHPPHQQHVNHOLJH� SUREOHPHU�
JHQQHP� NXQVWHQ�� 9L� HU� QRJOH�� GHU� EDUH� OHYHU� L�
VWUXNWXUHUQH�RJ�IRUV¡JHU�HQWHQ�DW�¿QGH�XG�DI�DW�
IXQJHUH� Sn� DUEHMGVPDUNHGHW� HOOHU� ¿QGH� YHM� LQG�
på samme. Det medfører mildt sagt en række 
SUREOHPHU��1RJOH�DI�SUREOHPHUQH�NDQ�EOLYH�UX-
EULFHUHW�VRP�V\JGRP��RJ�EDODQFHQ�HU�KnU¿Q�

I sidste måned udgav the American Psy-
chiatric Association sin Diagnostic and Stati-
stic Manual of Mental Disorder 5 (DSM-V)��(Q�
længe ventet revision af en toneangivende for-
WHJQHOVH�RYHU�SV\NLDWULVNH�OLGHOVHU��,�IRUELQGHOVH�
PHG�XGJLYHOVHQ� IDOGW� GHW�PDQJH� IRU� EU\VWHW�� DW�
sorg, hvis den medførte depressionslignende 
V\PSWRPHU��QX�YDU�DW�EHWUDJWH�VRP�GHSUHVVLRQ��
+YLONHW�Vn�EHW¡G��DW�PDQ�QX�NXQQH�EHWUDJWHV�VRP�
psykisk syg, hvis man havde mistet en pårørende 
HOOHU�OLGW�DQGUH�WDE�RJ�GHUIRU�YDU�NHG�DI�GHW��

Udgivelsen medførte også et mere overordnet 
VS¡UJVPnO��(U�GHW�HW�XGWU\N�IRU��DW�JDQVNH�QDWXU-
lige reaktioner på tidens menneskelige vilkår i dag 
SDWRORJLVHUHV��HOOHU�HU�GHW�GHULPRG�EORW�XGWU\N�IRU��
DW�SV\NLDWULHQ�HU�EOHYHW�EHGUH�WLO�DW�RSGDJH�RJ�EH-
handle psykiske lidelser i tide?

Men meget tyder faktisk på, at det lykkelige liv 
VRP�SURMHNW�JnU�¿QW�L�VS QG�PHG�YLVVH�HOHPHQ-
WHU�DI�GHQ�PHJHW�RPWDOWH�NULVH�� VRP�YL�EH¿QGHU�
os i lige nu. Det forklarer Ramus Johnsen, der er 
SK�G��L�¿ORVR¿�IUD�&%6�RJ�KDU�IRUVNHW�L�PHODQNROL-
ens idehistorie, og hvordan menneskelige symp-
WRPHU�Sn�DUEHMGVPDUNHGHWV�YLONnU�SDWRORJLVHUHV��
+DQ� PHQHU�� DW� HQ� EHYLGVWKHG� RP� HQ� NRQVWDQW�
krisetilstand udgør en væsentlig del af selvisce-
nesættelsen i dag. 

»Man går ikke imod et lykkeligt liv i klassisk 
IRUVWDQG��PHQ�GHULPRG�HW�OLY�L�XGYLNOLQJ��2J�HW�OLY�
i udvikling er jo altid et liv i krise.« 

ª(Q�DI�NRQVHNYHQVHUQH�DI�NUDYHW�RP�RULJLQD-
OLWHW�HU�HW�HYLJW�DUEHMGH�Sn�VLJ�VHOY��'HW�HU�NODUW��
at hvis man er et menneske, som hele tiden skal 
være original også over for de mennesker, som er 
tættest på, og som man har de tætteste relationer 
til, hele tiden skal formå at se sig selv som en, der 
er i en proces rettet imod noget nyt, så er man jo 
hele tiden nødt til at tage sig selv op til overvejel-
VH��VRP�HW�REMHNW��VRP�HQ�VW¡UUHOVH��PDQ�DUEHMGHU�
på,« forklarer Rasmus Johnsen.

ª6HOYHW�EOLYHU�Sn�GHQ�PnGH�HQ�REMHNWLY�VW¡U-
UHOVH�� VRP�PDQ� XGYLNOHU� Sn� RJ� PRELOLVHUHU�� RJ�
som man i forhold til hele det økonomiske om-
råde også sælger til og konsumerer.«

»Måske kan der være en tendens til, at vi 
LWDOHV WWHU�RV�VHOY�VRP�REMHNWHU�RJ�Sn�GHQ�PnGH�
glemmer, at der er mange relationer til andre 
mennesker, men også relationer til os selv, hvor 
YL�LNNH�Q¡GYHQGLJYLV�VNDO�Y UH�REMHNW�IRU�RV�VHOY�©
2J�5DVPXV�-RKQVHQ�PHQHU��DW�GHQ�¡NRQRPLVNH�
diskurs trænger igennem i alle livets forhold. 

ª6DPWLGLJ�HU�GHW�VDPPH�YRNDEXODULXP�RJVn�
EHJ\QGW� DW� EOLYH� EUXJW� PHJHW� EUHGHUH� L� YRUHV�
VDPIXQG��9L�EHJ\QGHU�RJVn�DW�WDOH�RP�GH�KHU�UH-
sourcer i vores kæresteforhold, når det handler 
RP��KYRUYLGW�YL�VNDO�IRUWV WWH�VDPPHQ��2J�YL�EH-
tragter i højere og højere grad de her personlige 
relationer i økonomiske termer.«

2J� NDQ�PDQ� LNNH�PRGHOOHUH� VLW� REMHNWLYLVH-
UHGH�VHOY��Vn�GHW�IUHPVWnU�ÀHNVLEHOW�RJ�O NNHUW��Vn�
kan man få en diagnose. Men diagnosen får man 
NXQ�� KYLV�PDQ� DOWVn� IHMOHU� Sn� DUEHMGVPDUNHGHW��
2P�GHW�VLJHU�KDQ�

En person, 
som bare 
laver rigtig 
meget, og 
måske ikke 
sover så 
meget og 
har gang i 
rigtig mange 
fede ting 
på samme 
tid, det er 
bare en per-
son, der 
har gang i  
rigtig mange 
fede ting på 
samme tid
Ramus Johnsen, 
¿ORVRI
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Simon Evans, 
Symptoms of loneliness

39

ª(Q�SHUVRQ��VRP�EDUH�ODYHU�ULJWLJ�PHJHW��RJ�Pn-
ske ikke sover så meget og har gang i rigtig mange 
IHGH�WLQJ�Sn�VDPPH�WLG��GHW�HU�EDUH�HQ�SHUVRQ��GHU�
har gang i  rigtig mange fede ting på samme tid.«

Men hvis personen ikke kan fungere på ar-
EHMGVPDUNHGHW�� InU� KDQ� HOOHU� KXQ� HW� SV\NLDWULVN�
P UNDW��0HQ�JU QVHQ�HU�KnU¿Q��

ª'HQ�VDPPH�SHUVRQ��GHU�LNNH�NDQ�¿QGH�XG�DI��
hvordan man opfører sig over for folk i de proces-
ser, er en med ADHD.«

2J�RJVn�IRU�GHQ�HQNHOWH�HU�GHW�HQ�EDODQFH�LNNH�
at falde ud over kanten i kampen for at lykkes. 
Man er nødt til at have dette drive, som enten kan 
føre til succes eller fald.

ª9L� InU�HQ�DIYHMQLQJ��KYRU�YL� L� I OOHVVNDE�EH-
tragter det individuelle selv som en proces, der 
hele tiden ligger på kanten af de her patologiske 
processer. Som hele tiden kan falde over i at for-
WDEH�VLJ�L�GH�Q\H�OLYVVWLOVV\JGRPPH��2J�Sn�GHQ�DQ-
den side også, hvis de gør det på den rigtige måde, 
NDQ�EUXJH�GHW�IUHPDGUHWWHW�©

ª2J�GHQ�VYLQJQLQJ�LPHOOHP�GH�GHU�HNVWUHPHU��
hvor man på den ene side kan acceptere at være 
psykisk syg og så på den anden side i det næste 
¡MHEOLN�NDQ�NU YH��DW�PDQ�VNDO�OHYH�GHQ�KHU�IRUP�
IRU�XJHEODGVOLY��GHW�V\QHV�MHJ��HU�HW�ELOOHGH��KYRU�
man virkelig ser de her ting udspille sig.«

Set udefra havde Johanne Schwensen gang i et 
temmelig succesfuldt projekt, da hun i midten af 
nullerne dannede dj-duoen Ung Flugt sammen 
PHG�YHQLQGHQ�1DDMDUDT�9HVWELUN��'H�YDU�NXQ����
nU�GHQJDQJ��PHQ�EOHY�DOOLJHYHO�KXUWLJW�HQ�SRSXO U�
GHO� DI� GHQ� HOHNWURQLVNH� VFHQH� RPNULQJ� QDWNOXE-
EHQ�'XQNHO�Sn�9HVWHU�9ROGJDGH�L�.¡EHQKDYQ�

-HJ�W QNHU��DW�ELOOHGHW�DI�GHQ�XQJH�GM��GHU�KDU�
total kontrol over dansegulvet og samtidig høster 
GHWV� XIRUEHKROGQH� DQHUNHQGHOVH� XGHQ� Q UPHUH�
eftertanke, godt kan ligne lykken. Men for Johan-
ne Schwensen handlede det også om at have en 
IXQNWLRQ�L�HW�I OOHVVNDE�

»De gange, hvor det føltes fedt, var, når man 
følte, man talte til et eller andet, eller at man 
trykkede på nogle knapper, der ligesom ramte 
QHG� L� IRONV� EHJ U��'HW� YDU� V UOLJW� NORNNHQ� VHNV�
om morgenen på det gamle Dunkel, hvor der var 
propfyldt med helt modtagelige mennesker, som 
EDUH�KDYGH�EUXJ�IRU�HQWHQ�DW�VNHMH�XG�WLO�YLUNHOLJ�
WXQJH�EHDWV�HOOHU�NQDOGH��2J�KYLV�GX�NXQQH�JLYH�
GHP�I¡OHOVHQ�DI�EHJJH�GHOH��Vn�YDU�GHW�GHQ�RSWLPD-
OH�VWHPQLQJ��1nU�PDQ�I¡OWH��DW�IRON�EDUH�YDU�SU FLV�
der, hvor de gerne ville være, og der ikke var alle 
PXOLJH�¿OWUH�©�IRUW OOHU�-RKDQQH�6FKZHQVHQ��GHU�

Den samme 
person, der 

ikke kan 
¿QGH�XG�DI��

hvordan man 
opfører sig 

over for folk i 
de processer, 

er en med 
ADHD.

Ramus Johnsen, 
¿ORVRI

i dag stadig dj’er af og til, men derudover er i gang 
med at afslutte sit psykologstudium med et spe-
FLDOH�RP�YHQVNDEHU�

'M�MREEHW�JDY�KHQGH�HQ�I¡OHOVH�DI�NRQWDNW�RJ�
Q UY U�� 2J� PnVNH� YLJWLJVW� DI� DOW�� HQ� I¡OHOVH� DI�
tryghed, fordi hun altid kendte sin plads i et til 
tider kaotisk natteliv. 

»Lykke handler vel også om en eller anden 
IRUP�IRU�WU\JKHG��2J�MHJ�WURU��DW�GHW�KDU�JLYHW�PLJ�
en tryghed i festerne at have en funktion. Mulig-
YLV�HU�GHW�EDUH�GHW��GHU�KDU�JMRUW��DW�MHJ�YDU�L�GHW�
så længe.«

Men det var ikke en statisk lykkefølelse. Her var 
der igen tale om de små nålestik af lykke, som hos 
6LPRQ�(YDQV�

ª-HJ�WURU��DW�GH�JDQJH��KYRU�MHJ�¿N�HQ�O\NNHI¡-
lelse, der var det også ligesom i min hverdag mere 
XYHQWHW��+YRU�PDQ�OLJH�SOXGVHOLJ�EDUH�NLJJHU�XG��
og så er der helt vildt mange, der nyder at være, 
KYRU�GH�HU��%O�D��Sn�JUXQG�DI�GHQ�PXVLN��GHU�EOLYHU�
VSLOOHW�RJ�GHQ�NRQWHNVW��PDQ�HU�PHG�WLO�DW�VNDEH�©

3n�GHQ�PnGH�EOHY�I OOHVVNDEHW�HQ�XXQGY UOLJ�
del af oplevelsen af lykke.
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1X� VLGGHU� GX� IRUKnEHQWOLJYLV� JRGW� WLO-
rette. Gerne i en lænestol, måske har 
GX� HQ� NRS� ND̆H�� 'X� ERU� VLNNHUW� L� HQ�
VW¡UUH� GDQVN� E\� RJ� KDU� QHWRS� EHVOXWWHW�
dig for at tage en pause. Du har sluk-
NHW� IRU� PRELOHQ�� OXNNHW� GHQ� E UEDUH��
Det føles godt. Måske vil du læne dig 
WLOEDJH�RJ�W QNH�ªJRGW�GHW�LNNH�HU�PLJ©�
Måske vil du lukke øjnene i ny og næ og 
GDJGU¡PPH��2P�YnGH�VRNNHU�RJ�¡PPH�
VNXOGUH��8DQVHW�KYLONHW��KnEHU�YL��DW�GX��
N UH� O VHU�� YLO� W QNH� HW� ¡MHEOLN� RYHU�
ODQGVNDEHU��QnU�GX�VHU�GHQQH�ELOOHGVHU-
LH��'HWWH�VPXNNH�RJ�OLGW�XEHVWHPPHOLJH�
RUG�� ODQGVNDE��0HG�VHULHQ�Det som in-
gen ved undersøges forholdet mellem 
menneske og natur, efterhånden som 
FLYLOLVDWLRQHQ� IRUVYLQGHU� EDJ� EMHUJH� RJ�
YXONDQHU�� %LOOHGHUQH� L� VHULHQ� HU� ODYHW�
RYHU�HQ�YDQGUHWXU�L������Sn�RJ�RPNULQJ�
to af Islands gletchere, Langjökull og 
Snæfellsjökull. 

Selv kalder Dennis Lehmann serien 
for en slags hyldest til den amerikanske 
IRUIDWWHU�+HQU\�'DYLG�7KRUHDX��'HQ����
MXOL��������ERVDWWH�7KRUHDX�VLJ�L�HQ�OLOOH�
VHOYRSE\JJHW� K\WWH� YHG� V¡HQ� :DOGHQ�
3RQG� L� &RQFRUG�� 0DVVDFKXVHWWV�� )RU-
skanset fra civilisationens forstyrrende 

E\OLY� V¡JWH� KDQ� GH� VYDU�� KDQ� WR� nU� VH-
nere skulle udgive i klassikeren Wal-
den - Livet i skovene. Der er ikke mange 
skove på Island. Til gengæld er der en 
vild og storslået natur uden sidestykke. 
(W�ODQGVNDE�YL�L�'DQPDUN�HQG�LNNH�NDQ�
drømme om. Thoreau mente, at na-
turen indeholdt alle svar. For ham var 
det at navigere i livet det samme som at 
QDYLJHUH� L� ODQGVNDEHW��KYRUIRU�GH�PHQ-
QHVNHVNDEWH� UXP� RJ� QDYLJDWLRQVPLGOHU�
var en stopklods for erkendelsen. »Jeg 
À\WWHGH� XG� L� VNRYHQH�� IRUGL� MHJ� JHUQH�
YLOOH� OHYH� EHYLGVW�« skrev han således i 
indledningen til hovedværket og fort-
satte, »EHIDWWH� PLJ� XGHOXNNHQGH� PHG�
livets grundlæggende kendsgerninger 
og se, om jeg kunne lære, hvad det 
havde at lære mig, så jeg ikke, når min 
død nærmede sig, skulle opdage at jeg 
ikke havde levet.« 

Havde Thoreau levet i dag, ville han 
JDQVNH�VLNNHUW�Y UH�DI�GHQ�RYHUEHYLVQ-
ing, at han slet ikke levede. Mennesket 
KDU�L�O¡EHW�DI�GHW�VLGVWH�nUKXQGUHGH�O¡V-
revet sig fra naturen i en sådan grad, at 
YL�VQDUW�VDJW�LNNH�KDU�EHKRY�IRU�GHQ�O Q-
gere. Vi har altid midler til at navigere. 
Vi er altid i kontakt med omverdenen. 

Det som ingen ved
»Landscape is like revelation/it is both singular 
crystal and the remotest things«

���*HR̆UH\�+LOO
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Dennis Lehmann
	�)UHGHULN�.RU¿[

Dennis Lehmann
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Emma Leths krop kører på autopilot, da hun forelsker sig i sin 
kæreste. Men kan amorinerne forklares med en simpel kemisk 
formel? I så fald vil hun helst undgå at høre den.  

LYKKELIGE 
ER DE 
UVIDENDE

60

Jeg mødte min kæreste for tre somre siden. Det 
YDU� WLO� HQ� IHVW� ODQJW� XGH� Sn� 1¡UUHEUR�� RJ� PLQ�
cykel var gået i stykker på vejen derud. Jeg måtte 
Jn��WLO�MHJ�IDQGW�GHQ�VNMXOWH�KDO��KYRU�IHVWHQ�EOHY�
holdt. Det var en varm nat, lyset fra de farvede 
lamper ramte os i ansigtet, når vi dansede, og der 
EOHY�VSLOOHW�northern soul� IUD�����¶HUQH�Vn�K¡MW��
at jeg næsten ikke kunne høre mig selv tænke. 
Alligevel lyttede jeg til den hviskende stemme i 
PLW�KRYHG��GHU�YDU�PHJHW�EHWDJHW�DI�GHQ�VPXNNH��
unge, mørke mand, der dansede foran mig. 

Jeg svedte på næsetippen, da jeg spurgte 
ham, om han godt vidste »At i nat der gik vi altså 
KMHP� VDPPHQ©�� -HJ� P UNHGH� HQ� YLEUHUHQGH�
I¡OHOVH� DI�� DW� MHJ� EHIDQGW�PLJ� L� HW� XQLYHUV�PHG�
PDQJOHQGH� IDFLW�� (Q� XIRUNODUOLJ� IRUQHPPHOVH�
af at alt gik op i en højere enhed. Det kan være 
svært at forklare, men jeg er indrettet sådan, 

at jeg normalt tænker meget over tingene, over 
at alt skal passe sammen, udføres på de rigtige 
tidspunkter og de rigtige steder. Jeg går op i at 
Y UH� EHYLGVW� RP�� KYRUIRU� MHJ� KDQGOHU�� VRP� MHJ�
nu engang gør. Alligevel var det som om, at alle 
tankerne forlod min krop og mit hoved. Det hele 
kørte på en slags autopilot, og først dér kunne jeg 
¿QGH�PLQ�SODGV�YHG�HQ�PDQGV�VLGH��0HQ�HU�GHW�
NXQ� NURSSHQ�� GHU� EHVWHPPHU� KHU"� (OOHU� HU� GHU�
HQ�OLOOH�DIGHOLQJ�L�PLQ�KMHUQH��VRP�WDJHU�RYHU"�(Q�
afdeling, der ved, hvem jeg vil have, og hvem der 
er god for mig? 

Duften af mand
Jeg ved jo ikke, om jeg havde ægløsning den nat. 
,�YLUNHOLJKHGHQ�YDU�GHW�PnVNH�EDUH�GHW��'HW�VDWWH�
i hvert fald nogle spekulationer i gang, da jeg for 
nyligt så et program med  hjerneforskeren Peter 
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Lund Madsen. Madsen forklarede på pædagogisk 
YLV��S QW�SODFHUHW�EDJ�HQ�EDU��KYRUGDQ�GHQ�NYLQ-
delige krop går på rov, og hvordan vi selvfølgelig 
WLOO JJHU� GHQ� WLO� WLGHU� HQNOH� ELRORJL� ODQJW�PHUH��
end hvad der egentligt er tilfældet i den givne 
VLWXDWLRQ�� / JHU� RJ� YLGHQVNDEVP QG� VLJHU� IRU�
eksempel, at vi kvinder dufter os til en forel-
VNHOVH��'XIWHU��+HOW�XEHYLGVW�EOLYHU�YL�SnYLUNHGH�
DI� IHURPRQHU��VRP�EODQGW�DQGHW�HU� L�P QGHQHV�
sved. De fortæller vores krop, om mandens gener 
passer til vores. 

Det er ikke den mest romantiske tanke, at 
NYLQGHU�JnU�XG�RJ�Y OJHU�GHUHV�P QG�PHG�KHQE-
lik på at få et overlevelsesdygtigt afkom. Desværre 
har jeg nok ikke andet valg end at acceptere viden-
VNDEVP QGHQHV� WDOULJH�XQGHUV¡JHOVHU��0HQ�KYLV�
meningen med dét, vi kalder forelskelsen, er,  at 
kvindens næse skal dufte til mandens gener for at 
se, om de passer til hendes, hvad så med alt det 
andet? Alt det uforklarlige som får det hele til at 
give mening? Jeg tror, at en af de største forcer ved 
netop kærligheden er, at vi ikke kan forklare den. 
2J�GHUIRU�Y OJHU�YL�RJVn�WLO�WLGHU�DW�GHOH�YRUHV�OLY�
og tilværelse med partnere på trods af, at de gang 
på gang kan såre os og gøre os ulykkelige. Fordi 
YL�DI�HQ�XIRUNODUOLJ�JUXQG�HU�EXQGHW�WLO�GHP��+YLV�
IRUHOVNHOVHQ�RJ�N UOLJKHGHQ�NDQ�EHVNULYHV�VRP�HQ�
kemisk reaktion (hvis jeg valgte min kæreste, for-
di hans sved lugtede på den rigtige måde), ja, har 
MHJ�Vn�RYHUKRYHGHW�O\VW�WLO�DW�YLGH�GHW"�(OOHU�YLO�GHW�
EORW�GU EH�GU¡PPHQ�RP�GHQ�XIRUNODUOLJH�O\NNH�RJ�
NRUWO JJH�PLJ�VRP�HQ�VLPSHO�VODYH�DI�PLQ�ELRORJL"�����
 
Musik på recept 
Jeg lukker øjnene og føler for første gang i denne 
uge, at jeg giver slip på tankerne som tager alt 
pladsen i min dagligdag. Tankerne om de travle 
DUEHMGVXJHU� IRUXGH��RP�À\WQLQJHQ� L�ZHHNHQGHQ�
og om de uforklarlige drømme og mareridt, der 
har spøgt i mit sind i nattetimerne. Lyset er sluk-
NHW�RJ���1HZ�2UGHU�QXPPHUHW�“Vanishing Point´�
EUDJHU�IRU�K¡MHVWH�YROXPHQ�L�PLQH�¡UHU��LJHQQHP�
PLQ�NURS�KHOW�QHG�L�EHQHQH��-HJ�HU�OLJH�KHU��'HW�
I¡OHV�VRP�HQ�EODQGLQJ�DI�DW�Y UH�L�WRWDO�NRQWDNW�
med sit selv og samtidig fuldstændig uden for 
U NNHYLGGH�� 'HW� KHOH� YLEUHUHU� LJHQ� L� PLJ�� RJ�
jeg mærker følelsen, jeg kender så godt; tilst-
HGHY UHOVHQ�L�QXHW��EHIULHOVHQ�L�DW�NXQQH�IRUVYLQ-
de ind i universet med manglende facit. 

Jeg læste for nyligt, at det amerikanske magasin 
1HXUR,PDJH�L������SXEOLFHUHGH�QRJOH�¿QVNH�IRU-
skeres studie af, hvad der sker med hjernen, når 
vi lytter til musik. De har fundet frem til præcis 
KYLONH� RPUnGHU�� GHU� EOLYHU� VWLPXOHUHW� RJ� DNWLY-
eret ved at lytte til f.eks. en tango. Når vi lytter til 
HW�PXVLNQXPPHU�EOLYHU�YRUHV�DXGLWLYH�RPUnGHU�L�
KMHUQHQ�VWLPXOHUHW��RJ�GH�VnNDOGWH�OLPELVNH�RP-
UnGHU��VRP�EODQGW�DQGHW�VW\UHU�YRUHV�I¡OHOVHU�RJ�
KXNRPPHOVH��EHKDQGOHU�U\WPHQ�RJ�WRQHQ�L�QXP-
meret. 

3HWHU� 9XXVW� IUD� $DUKXV� 8QLYHUVLWHWV� &HQWHU�
IRU� )XQNWLRQHOW� ,QWHJUDWLY� 1HXURYLGHQVNDE� IRU-
sker i musikkens mange påvirkninger af os og 
vores hjerner. Vuust mener, at vi en dag vil kunne 
gå ned på apoteket med en recept på musik. 
,� 'DQVNHUQHV� $NDGHPL� Sn� 3�� IRUW OOHU� 9XXVW��
hvordan »Musikken spiller godt sammen med 
hjernen. For hjernen kan forudsige fremtiden 
RJ� L�GHQ�KHU� IRUELQGHOVH�QRJHW� L�PXVLNNHQ��1nU�
WRQHUQH�VWLJHU�Sn�HQ�EHVWHPW�PnGH�HQ�JDQJ��J¡U�
de det måske også næste gang, og der kan være 
pauser i musikken, som går igen. Der kan være 
temaer, som gentages gang på gang. Hjernen 
IRUXGVHU�DOWVn�IUHPWLGHQ���RJ�Vn�InU�YL�HQ�EHO¡Q-
ning - et skud dopamin til hjernen, så vi virkelig 
nyder musikken.«  
 
/\NNHQ�¿QGHV�L�SLOOHIRUP�
Denne - efter min mening - skræmmende 
WLOJDQJ� WLO� PHQQHVNHWV� SV\NH� HU� EOHYHW� HQ� MDJ-
ende påmindelse i mit liv, efter jeg læste vi-
GHQVNDEVMRXUQDOLVWHQ� /RQH� )UDQNV� ERJ� Mit 
Smukke Genom�� ,� ERJHQ� IRUV¡JHU� )UDQN� DW�
¿QGH� IUHP� WLO�� KYRUYLGW� KHQGHV� OLY� KDU� IRUPHW�
og vil forme sig udelukkende set ud fra  
hendes genom – altså den samlede arvemasse i 
hende – som organisme. 

Hver weekend skriver Frank artikler til 
Weekendavisen, hvor hun udfordrer min for-
estilling om, at vi som mennesker ikke kun kan 
EOLYH�RSJMRUW�L�PROHN\OHU��GQD�RJ�EDVHU��+XQ�LQG-
prenter tanken om, at jeg har arvet min mors in-
telligens, at min manglende koncentrationsevne 
RJ�WUDQJHQ�WLO�NRQVWDQW�VHOVNDE�HU�QRJHW��VRP�MHJ�
LNNH� NDQ�  QGUH�� IRUGL� GHW� HU� JHQHWLVN� EHVWHPW�
sådan. Selvfølgelig skal hjerneforskere og vid-
HQVNDEVMRXUQDOLVWHU� OHGH� HIWHU� VYDU� Sn�� KYRUIRU�
YL�HU�KHU��+YRUGDQ�YL�HU�EOHYHW�WLO�GHP��YL�HU��RJ�

Hvis
forelskel-
sen og
kælighed-
en kan 
beskrives 
som en 
kemisk 
reaktion,
 ja har jeg 
så overho-
vedet lyst 
til at
vide det?

Emma Leth
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hvorfor vi gør de ting, vi gør. Hvis vi virkelig kan 
kortlægge et helt menneske udelukkende ud fra 
GHWV�GQD���SU FLV�VRP�PHG�HQ�EORPVW���VNDO�YL�Vn�
LNNH�J¡UH�GHW"�,�)UDQNV�ERJ�OHGHU�KXQ�HIWHU�VYDUHW�
på det største spørgsmål af dem alle; Hvordan 
EOLYHU�MHJ�O\NNHOLJ"�+HQGHV�IDU�YDU�GLDJQRVWLFHUHW�
maniodepressiv, og hendes mor røg ud og ind af 
depressioner gennem hele sit liv. Da Lone Frank 
L���¶HUQH�¿N�VLW�I¡UVWH�VWRUH�VDPPHQEUXG��RJ�EH-
gyndte at tage medicin mod depressionen, så det 
ud til at være den første vej mod lykken.

�ª'HW�YDU�YLUNHOLJ�HQ�nEHQEDULQJ��DW�GHW� LNNH�
EDUH�YDU�YHUGHQ��GHU�YDU�GXP�©�KDU�MHJ�O VW�KHQGH�
udtale sig i et interview hos Psykiatrifonden. 

»Selvfølgelig var der ting i mit liv, som jeg 
syntes var rædselsfulde; ulykkelige forelskel-
VHU�RJ�XWLOIUHGVKHG�PHG�PLW�DUEHMGH��0HQ�GD�MHJ�
VSLVWH�SLOOHUQH�RJ�¿N�GHW�EHGUH��JLN�GHW�RS�IRU�PLJ��
at der ikke var sket en ændring i min situation. 
'HU�YDU�EDUH�U\NNHW�YHG�PLQ�NHPL�©

Hvad man ikke ved…
+YLV� JHQHWLNNHQ� HU�PLW� VNHOHW�� Vn� KnEHU� MHJ�� DW�
min tankeverden stvyres af min socialitet og min 
psykologi. Tanken om at også dét alt sammen 
NRPPHU� IUD� QRJHQ� IRUNODUOLJH� YLGHQVNDEHOLJH�
PHNDQLNNHU��J¡U�PLJ�U G��-HJ�EOLYHU�EDQJH��QnU�
jeg forestiller mig, at også tankerne kan komme 
IUD�QRJOH�IRUNODUOLJH�YLGHQVNDEHOLJH�PHNDQLNNHU�
8GHQ� DW� MHJ� WURU� Sn� VN EQHQ� HOOHU� DQGHQ�
metafysik, er der stadig en fortrøstningsfuld vær-
di i, at jeg ikke kan gøres genetisk op. Fortrøst-
ningsfuld fordi jeg helt ærligt ikke ville kunne se 
en mening i at starte hver dag, føle hver følelse, 
mærke kys, sorg og vrede, hvis jeg ikke har en 
fri vilje. Hvis medicin kan hive mine forskellige 
indtryk og udtryk i de retninger, jeg eller andre 
mennesker vælger. 

Jeg har en forkærlighed for at kigge på teg-
QLQJHU�RJ�ELOOHGHU�DI�PHQQHVNHKMHUQHQ��'HU�HU�HQ�
fængslende skønhed over det ormelignende or-
JDQ��6RP�HQ�ODE\ULQW���GHU�Sn�GHQ�HQH�VLGH�V\QHV�
QHP�DW�O¡VH�PHG�VLQH�EO¡GH�VPXWYHMH���RJ�Sn�GHQ�
anden side svær, fordi det ikke er til at vide, hvad 
der gemmer sig indeni ormene. 

'HW� ODGHU� WLO� DW� In� VS¡UJVPnO� YLO� IRUEOLYH�
XEHVYDUHGH�� 0HQ� MR� W WWHUH� YL� NRPPHU� Sn� HW�
VYDU��GHVWR�IDWWLJHUH�EOLYHU�YL��'HW�GHU�VNHU�L�YRUHV�
hjerner er, at molekyler hele tiden dannes; når 
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vi oplever, når vi føler, når vi smager, når vi ser. 
Molekylerne er med til at give os meninger, der 
SnYLUNHU�YRUHV�VLQG��2J�GHQ�VLQGVWLOVWDQG�GDQQHU�
igen molekyler. 

Mon vi på et tidspunkt vil kunne tage en 
SLOOH� PRG� DQJVWHQ� IRU�� DW� YL� EORW� HU� HW� VLPSHOW�
SURGXNW�DI�YRUHV�ELRORJL"�'HW� VLGVWH� VS¡UJVPnO��
der presser sig på, er derfor, om de lykkelige i vir-
keligheden er de uvidende? 

Fortrøst-
ningsfuld 

fordi jeg 
helt ærligt 

ikke ville 
kunne se en 
mening i at 
starte hver 

dag, føle 
hver følelse, 
mærke kys, 

sorg og 
vrede, hvis 

jeg ikke har 
en fri vilje

MELLEM LINJERNE BØR 
DER KUN VÆRE TOMHED
Den russiske forfatter Vladimir Sorokin kan ikke længere holde ud at 
indånde den rådne totalitære luft i sit hjemland, hvor homo sovjeticus 
lever videre i bedste velgående. Hans svar er anti-utopiske bøger, lit-
teraturens universalitet og en lille hund, der tisser i sneen.Illustration: Kenny Frölich.
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%HUOLQ�KDU�PDQJH�ÀRWWH�RSJDQJH��'HQ-
ne her er ingen undtagelse. Luftig. 
Matteret glas. Det er den slags opgang, 
hvor historien slikker dig i øret - og så 
HU�HMHQGRPPHQ�RYHQLN¡EHW� W W�Sn�GHW�
russiske supermarked, som Anna, min 
WRON�� EHP UNHU�� (Q� O¡EHU� SOHMHGH� DW�
slange sig hele vejen ned af trappen. 
Den er fjernet nu. Man kan se det, for 
træet er lysere, der hvor tæppet plejede 
at ligge. Vi er på vej op på tredje sal for 
at tale med den russiske forfatter Vla-
GLPLU� 6RURNLQ�� VRP� ERU� KHU�� QnU� KDQ�
ikke er i sin svenskergule dacha et halvt 
hundrede kilometer uden for Moskva. 

Sorokin selv er sølvfarvet. Hår. 
7U¡MH�� %XNVHU�� �MQHQH� PDUURQ�� ,QGH� L�
KDQV�DUEHMGVY UHOVH�EOLYHU�YL�SODFHUHW�L�
en sofa. Rummet er næsten tomt. Det 
vender ud mod gaden. Han henter en 
stol i spisestuen, hvor vi først hilste 
på en kvinde, som derefter forsvandt, 
og fjerner derefter – meget forsigtigt 
±�VNDNEULNNHUQH��GHU�VWnU�Sn�VSLOOHSOD-
GHQ�DI�PDUPRU��Vn�YL�NDQ�EUXJH�GHW�VRP�
ERUG��7DOH��%HY JHOVH�� ,QWHW�YHG�6RUR-
kin er forhastet. Han er som en maler 
i færd med at planlægge sit næste por-
træt og de to piger i sofaen hans motiv. 

»I am a shy guy.« konstaterer 
6RURNLQ�� VRP� YDU� EODQGW� GH� QRPLQH-
UHGH�WLO�GHWWH�nUV�0DQ�%RRNHU�3UL]H�»I 
forgot my English.« Intonationen er 
let stødende, og det er som om hans 
sætningers lyd altid forskydes en lille 
VPXOH�IUD�GHW�¡MHEOLN��GH�EOLYHU�XGWDOW��
Han starter gerne med en sætning på 
HQJHOVN�� /\GHU� OLGW� VRP� HQ� 0DUOERUR�
0DQ�� /¡EHU� Vn� W¡U� IRU� RUG�� 'HUHIWHU�
russisk. Han er syvoghalvtreds år 
gammel. Meget interesseret i at kende 
IRUPDWHW� Sn� GHWWH� PDJDVLQ�� %OHY� XG-
GDQQHW� LQJHQL¡U�� PHQ� EHJ\QGWH� DO-
lerede kort tid efter universitetet at 
DUEHMGH� IRU�HW�VRYMHWLVN� WLGVVNULIW� VRP�
NXQVWUHGDNW¡U��'RJ� EOHY� KDQ� DIVNHGL-
JHW��GD�KDQ�Q JWHGH�DW�EOLYH�PHGOHP�DI�
.RPVRPRO��)¡UVW�HIWHU� �����EHJ\QGWH�
forfatteren, som ofte sammenlignes 
PHG� +RXHOOHEHFT� RJ� *RJRO� Sn� JUXQG�
DI�VLQ�EUXJ�DI�SDVWLFKH��VDWLUH�RJ�DQWL�
utopiske visioner, at få sine ting udgi-
vet i Rusland. 

Dine bøger beskrives ofte som anti-
utopiske. Hvordan synes du selv, at 
dette begreb beskriver dit arbejde? 

»Du kan kalde is-trilogien anti-
utopisk. Jeg har ikke noget imod det, 
PHQ� GHW� YDU� LNNH� PLQ� DPELWLRQ�� 0LW�
IRUPnO�PHG�ERJHQ�YDU�DW�XQGHUV¡JH�GHW�
tyvende-århundrede, men fra et overra-
skende perspektiv.« 

Her indsætter Sorokin sit første »da«, 
VRP�KDQ�JHUQH�EUXJHU��QnU�KDQ�YLO�XQ-
GHUVWUHJH�VLQH�HJQH�XGVDJQ�HOOHU�EHNU I-
te tolkens oversættelse. 

ª'D��(W�Q VWHQ�XPHQQHVNHOLJW�SHU-
spektiv. Set gennem øjnene af sektens 
medlemmer. Først og fremmest ville jeg 
dog lave en gave til mig selv. Det tyvende 
århundredes historie har så mange kli-
cheer. Du kan ikke længere se det klart. 
'HUIRU� YDU� GHW� Q¡GYHQGLJW�� DW� ¿QGH� HQ�
måde at se det fra et nyt perspektiv. Til 
det var meteoren en stor hjælp.« 

I et interview du gav til Der Spiegel i 
2007, beskrev du, hvordan du som hi-
storiefortæller var blev påvirket at 
Moskvas undergrund, hvor det var 
normalt at være a-politisk. Idealet var, 
som du selv beskrev, Picasso, som sad 
og malede æbler da de tyske tropper 

gik ind i Paris. Nu citerer jeg bare: »Jeg 
holdt fast i det princip indtil jeg fyldte 
halvtreds. Nu er borgeren i mig kom-
met til live.«  Da jeg læste det, kunne 
jeg ikke lade være med at spekulere på, 
KYDG�GHU�¿N�GLJ�WLO�DW� QGUH�PHQLQJ�

»Det skete efter Is-trilogien. Vi æn-
drer os alle sammen. Jeg forandrer mig 
også. Selvfølgelig påvirkede det, der 
sker i Rusland, også min holdning. Det 
EULQJHU�pQ�WLOEDJH�WLO�WLGHQ�XQGHU�%UHVM�
nev. Jeg kan ikke længere holde ud at 
indånde denne rådne totalitære luft. 
'HUXGRYHU�¡QVNHU�MHJ�PHG�KYHU�Q\�ERJ��
MHJ�VNULYHU��DW�nEQH�RS�IRU�QRJHW�Q\W��'HW�
HU�RJVn�GHUIRU��DW�PLQH�E¡JHU�HU�Vn�IRU-
skellige. Det er mit princip. Med hver ny 
ERJ�IRUDQGUHV�MHJ�RJVn�VHOY�HQ�OLOOH�VPX-
le. Jaaaa. Forandres. Jeg kommer ikke 
til at skrive på denne her måde fra nu 
af (Sorokin peger på et eksemplar af En 
opritjniks dag.��(IWHU� GHQ� VNUHY� MHJ� HQ�
ERJ�� VRP� YDU� IXOGNRPPHQ� DQGHUOHGHV��
Den hedder Snestormen. Det er en stille 
ERJ��'HQ� HU� OLJHVRP�HQ� ODQJ�RJ�KnEO¡V�
russisk vinter.«

+DQ�UHMVHU�VLJ�RS�RJ�JnU�KHQ�WLO�ERJ-
UHROHQ��KYRU�KDQ�¿QGHU�GHQ�W\VNH�XGJD-
YH�DI�ERJHQ��VRP�KDQ�YLVHU�WLO�RV���

Hvordan begyndte du egentlig at skri-
ve? 

(W� VWRUW� VW¡Q� Vn� HW� VSUXGOHQGH�JULQ��
Sorokins øjne lyser op, og han retter sig 
op i stolen. Man kan se, at han skal til at 
fortælle en historie. 

ª'HW�EHJ\QGWH�DOOHUHGH�L�VNROHQ��'HW�
VNHWH�IDNWLVN�UHW�SOXGVHOLJW��0LQ�EHGVWH-
IDU�YDU�VNRYIRJHG��(Q�IDPLOLH�DI� M JHUH��
+YHU�VRPPHU�WLOEUDJWH�MHJ�ODQJW�Y N�IUD�
0RVNYD� L� .DOXVKND� UHJLRQHQ�� -HJ� EOHY�
fuldkomment opslugt af livet der. Sko-
ven. Jeg gik på jagt. Min første historie 
handlede om en vildgås. Nej vent.« 

6RURNLQ� KLYHU� IDW� L� WRONHQV� EORN� RJ�
EHJ\QGHU�DW�WHJQH��

»Leg black. White there. Red.«
»En urfugl?«, Siger Anna. 
»Da Da Da Da Da. Det var en histo-

ULH� RP�GHQQH� XUIXJO�� VRP� EOHY� VnUHW� DI�
en jæger og skulle overleve en hel vinter. 
'HW�JMRUGH�KDQ�RJ�À¡M�LJHQ��3n�VDPPH�WLG�
var der i skolen – ved du, at der i Sovjet-
unionen var censur? Der var en fyr, som 
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WRJ� HQ� ERJ� I\OGW�PHG� HURWLVNH� KLVWRULHU�
med, som han havde fundet et eller an-
det sted og kopieret. Alle var ivrige efter 
at læse dem, så han tjente gode penge på 
det. Det ville jeg også, så jeg skrev min 
egen historie – også erotisk – men jeg 
sagde til alle, at jeg havde oversat den fra 
engelsk. Det utrolige var, at de troede på 
PLJ��$OOH�YLOOH�O VH�GHQ��'HQ�EOHY�PHJHW�
populær. Da da da. Så forsvandt den. 
Der var kun én kopi. Det var den første 
DQHUNHQGHOVH��MHJ�¿N�IRU�PLW�DUEHMGH�©

Hvor ironisk når du nu netop er blev 
anklaget af det Putin-venlige ung-
GRPVSDUWL� Ɠ,GXVFKLH� 9PHVWH¶� IRU� DW�
være pornograf. Hvad var egentlig 
titlen på historien. Kan du huske det? 

ª�EOH�� 'HW� HU� XQGHUOLJW�� 'HW� JLN� Vn�
nemt. Dengang troede jeg, at jeg skulle 
være maler. Jeg tegnede, malede og 
glemte alt om litteratur. Det var først 
GD�MHJ�EOHY�HQ�GHO�DI�XQGHUJUXQGHQ�8Q-
dergrunden, at jeg kom i tanke om det 
igen. 

+YRU�GHW�EOHY�VHUL¡VW�©�

Hvem skriver du for?
»Først og fremmest for mig selv. 

Derudover den intelligente læser, som 
forstår hvad litteratur er. ,W�LV�GL̇FXOW�
to say for whom.«  

Bliver dit arbejde modtaget forskelligt i 
og udenfor Rusland?

»I de seneste år er min læserskare 

uden for Rusland vokset stødt. De vig-
tigste læsere for mig er dog stadig i Rus-
ODQG��PHQ�GHW�EHW\GHU�LNNH��DW�MHJ�HU�OL-
JHJODG�PHG�GH�DQGUH��0LQH�E¡JHU�HU�YHO�
efterhånden oversat til femogtyve sprog. 
Det er så interessant at se, hvordan de 
modtages forskellige steder. Snestor-
men er for eksempel allerede udkommet 
i Tyskland, og næste år udkommer den 
også i Amerika.«

Hvad sagde tyskerne til den? 
Sorokin rejser sig endnu engang op 

RJ�JnU�KHQ�WLO�ERJUHROHQ��KYRU�KDQ�¿Q-
der den tyske udgave af Snestormen 
IUHP� LJHQ�� +DQ� EODGUHU� L� GHQ�� 6OnU� RS�
Sn�WLWHOEODGHWV�EDJVLGH�RJ�SHJHU��'HW�HU�
fjerde oplag. 

»Da da da�� 'HQ� HU� EOHYHW� PHJHW�
populær her, men sådan skal det også 
være. Litteratur er universelt. Ligesom 
valuta skal den kunne veksles hvor som 
KHOVW��)RU�H[DPSOH��7ROVWRM�RJ�'RVWRMHY-
skij. Da da�� (QJDQJ� EHIDQGW� MHJ� PLJ� L�
*XDGDODMDUD�L�0H[LFR��-HJ�NRP�IRUEL�HQ�
OLOOH�ERJKDQGHO��,�YLQGXHW�VWRG�Anna Ka-
renina YHG�VLGHQ�DI�HQ�KHO�PDVVH�PH[L-
FDQVNH�E¡JHU��'HW�HU��KYDG�YL�E¡U�VWU EH�
efter.«
 
Jeg deltog engang i et debatarran-
gement, hvor det blev foreslået at det 
samarbejde –den integration– som har 
fundet sted i Europa efter 2. Verdens-
krig bør betragtes som en parentes i en 
meget lang (og ofte blodig) historie, og 
at det vi nu ser er en tilbagevending til 
status quo. Kan man sige det samme 
om Rusland?

ª0DQ� NDQ� EHGVW� EHVYDUH� GHWWH�
spørgsmål med lidt afstand. Rusland, 
i modsætning til Tyskland, har aldrig 
EHJUDYHW� VLQ� IRUWLG�� (IWHU� $QGHQ� 9HU-
denskrig gravede tyskerne et kæmpe 
hul (han demonstrerer med hænderne) 
VNXEEHGH�DOW�GHUQHG�RJ�ODJGH�DVIDOW��'H�
VNDEWH� HQ�Q\� YHUGHQ��Bright new wor-
ld. Nu er Tyskland den stærke mand i 
(XURSD�� 'HQ� PHVW� GHPRNUDWLVNH�� 6HOY�
min franske udgiver siger det – og han 
HU� RYHQ� L� N¡EHW� IUDQVN�� 'HW� HU� HW� WHJQ��
Det gjorde Rusland til gengæld ikke. 
8QGHU�-HOWVLQ�YDU�GHU�HW�PRPHQWXP��(Q�
mulighed for at gøre det, men folkene 

»Derfor endte det, 
som det gjorde. 
De er alle sammen 
tilbage igen. På den 
ene side er der en 
masse unge, som 
rejser til Vesten og 
ser, hvordan andre 
mennesker lever, 
men i provinserne 
forbliver de Homo 
Sovjeticus. Det er 
dem, magten hviler 
på. Fortidens inerti 
viste sig at være ved-
holdende.«
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IUD�.*%��IUD�SDUWLHW��IUD�UHJHULQJHQV�DS-
parat forsvandt ikke. De ville for alt i 
verden holde fast i magten. Derfor endte 
det, som det gjorde. De er alle sammen 
WLOEDJH� LJHQ��3n�GHQ�HQH� VLGH�HU�GHU�HQ�
masse unge, som rejser til Vesten og ser, 
hvordan andre mennesker lever, men 
L� SURYLQVHUQH� IRUEOLYHU� GH� +RPR� 6RY-
jeticus. Det er dem, magten hviler på. 
Fortidens inerti viste sig at være vedhol-
dende.« 

Kender du George Orwells essay Why 
I Write ? 

ª<HV�\HV�©�

,I¡OJH�2UZHOO� HU�GHU�¿UH�JUXQGH� WLO�� DW�
folk skriver: 1) Ren egoisme. 2) Æste-
tisk entusiasme. 3) Historisk impuls. 4) 
Politisk formål. Hvilke passer på dig? 

Sorokin griner. 
ª2UZHOO� YDU� HQ� MRXUQDOLVW� L� NURS�RJ�

sjæl. Der er et femte punkt – selvfølgelig 
– og det er skønheden ved den litterære 
proces. Litteratur som et narkotika. Hvis 
PDQ�WDJHU�1DERNRY�IRU�HNVHPSHO��(OOHU�
Kafka. De var forelskede; fascinerede af 
OLWWHUDWXU��%¡JHU�VNDO�VWLOOH�VS¡UJVPnO�RJ�
dernæst leve deres eget liv. Der må være 
et femte punkt: spørgsmålet. Faktisk 
PHQHU�MHJ�LNNH��DW�GHW�HU�HQ�IRUIDWWHUV�MRE�
at give svar. Han skal stille spørgsmål. 
Store spørgsmål.« 

'HW�HU�VMRYW��DW�GX�Q YQHU�1DERNRY�
og spørgsmålet om mening. Jeg har 
netop læst et essay af Zadie Smith, hvor 
KXQ�VDPPHQOLJQHU�%DUWKHV�RJ�1DERNRY��
6RP�XQJ�YDU�KXQ�YLOG�PHG�%DUWKHV��RJ�
hans invitation til at tilskrive enhver 
WHNVW� VLQ� HJHQ�PHQLQJ�� 1DERNRY�� GHUL-
PRG�� EHVNULYHU� KXQ� VRP� HQ� IRUIDWWHU��
GHU�PHG�KYHU�Q\�ERJ�LQYLWHUHU�VLQ�O VHU�
ind i et nyt hus – hans hus vel at mærke 
– fyldt med fælder, hints og ironi, som 
det er op til læseren at opdage. Hvor læ-
seren Zadie satte pris på den appropria-
WLRQ�� %DUWKHV� JDY�PXOLJKHG� IRU�� KROGHU�
forfatteren Zadie Smith af tanken om, at 
man kan kommunikere med sin læser. 
At forfatteren ikke er helt død.   

»Den ideelle læser forstår disse 
WLQJ��PHQ� VDJHQ� HU� GHQ�� DW� HQKYHU� ERJ�
kan læses lige som man ønsker. Der vil 
altid eksistere en masse lag. Jeg kørte 

HQJDQJ�L� WD[L� L�0RVNYD��'HW�YDU�HQ�XQJ�
PDQG� EDJ� UDWWHW�� -HJ� NXQQH� VH�� DW� KDQ�
KDYGH� HQ� ERJ��Lolita� DI�1DERNRY��+DQ�
KDYGH� InHW� GHQ� DI� HQ� YHQLQGH�� Ɠ+DU� GX�
O VW�GHQ"¶�Ɠ-D��(Q�VPXOH�¶�Ɠ+YDG�KDQGOHU�
GHQ�Vn�RP"¶�Ɠ'HQ�KDQGOHU�RP�HQ�SURIHV-
sor, som knalder en ung pige.’ Da for-
stod jeg, at man også kan læse Lolita på 
den måde; at han var i sin fulde ret til 
at gøre det. Ha ha ha. Kender du Gogol? 
,�6RYMHW�EOHY�YL� WYXQJHW� WLO�DW� O VH�KDP�
som en satiriker, men han er mere end 
det. Han er en metafysiker. Det er den 
IRUP�IRU�O VQLQJ��PDQ�E¡U�VWU EH�HIWHU��
Til de kvindelige studerende, som ikke 
IRUVWRG�GHWWH�� SOHMHGH�1DERNRY� DW� VLJH��
Min kære. I stedet for at studere littera-
WXU�EXUGH�GX�QRN�EOLYH�JLIW�©

Ha ha ha. . .
ª,�GDJ�YLOOH�GHW�VHOYI¡OJHOLJ�Y UH�HQ�G\EW�
SUREOHPDWLVN�WLQJ�DW�VLJH�©

Amerikansk Pen organiserede i 2011 en 
samtale mellem dig og den russisk-ame-
rikanske forfatter og journalist Keith 
Gessen, hvor han meget rigtigt gør op-
mærksom på, hvor underholdende det 
er, at beskrive dine bøger for én, som 
endnu ikke har læst dem. Hvordan for-
klarer man for eksempel denne scene fra 
Ɠ(Q�RSULWMQLNV�GDJ¶�

ª(IWHUKnQGHQ� VDPOHV� RJ� VDPPHQ-
føjes opritjniklarven. Der lyder støn og 
JU\QWHQ� EDJ� PLJ�� (IWHU� EURGHUVNDEHWV�
ORYH� VNDO� YHQVWUHÀ¡MHQV� RJ� K¡MUHÀ¡MHQV�
opritknikker sammenføjes skiftevis, og 
I¡UVW�GHUHIWHU�NREOHV�GH�XQJH�Sn��6nGDQ�
er det skik hos lillefar. Gud være lovet...
Skrig og støn fortæller mig, at turen nu 
er kommet til de unge. Lillefar opmun-
trer dem: - Nu ikke generte, mine små. 
'H�XQJH�J¡U�GHUHV�EHGVWH��SUHVVHU�VLJ�LQG�
i de snævre røvhuller. De får hjælp af de 
P¡UNODJWH�EDGHPHVWUH��VRP�UHWWHU�LQG�RJ�
understøtter. Nu skriger den næstsidste 
op, mens den sidste grynter, og så er 
larven færdig. Den er sammenføjet i alle 
led. Vi står helt stille.
»Lige da Is-trilogien var udkommet i 
Rusland, tog jeg til frisøren.«

6RURNLQ� SHJHU� Sn� VLW� KnU�� (Q� \GHUVW�
velplejet hjelm af sølv. 

ª'HW�YDU�HQ�¿Q�VDORQ��(Q�DI�SLJHUQH��
VRP� DUEHMGHGH� GHU�� JHQNHQGWH�PLJ�� Ɠ+U�

6RURNLQ�� -HJ� KDU� O VW� GLQ� ERJ�¶� 6DJGH�
KXQ��Ɠ(U�GHW�ULJWLJW��DW�KYLV�PDQ�ODYHU�HQ�
LVKDPPHU�RJ�KDPUHU�GHQ�LQG�L�HQV�EU\VW��
at man så kan vække hjertet?’ Jeg fortalte 
hende, at jeg ikke har prøvet. She was se-
rious. The power of literature. I Rusland 
er der gudskelov stadig nogle ærlige og 
nEQH�O VHUH��'HW�HU�YLGXQGHUOLJW��Da da 
da da da da da.« 

/HR�6WUDXVV��GHQ�SROLWLVNH�¿ORVRI��XQGHU-
søger i et essay Persecution and the Art 
RI�:ULWLQJ��KYRUGDQ�¿ORVR̆HU�L�PLGGHO-
alderen gjorde brug af bestemte litteræ-
re teknikker for at sløre påstande, som 

var kontroversielle og derfor muligvis 
kunne bringe dem i fare. Han kalder det 
“at skrive mellem linjerne”. I et interview 
har du beskrevet, hvordan du plejede at 
VLGGH� L�PHWURHQ�RJ� O VH�2UZHOOV� Ɠ����¶��
som på det tidspunkt var forbudt, og at 
GX�GHUYHG�I¡OWH��DW�KDQ�³WDOWH´�VSHFL¿NW�WLO�
dig. Appellerer ideen om at “skrive mel-
lem linjerne” stadig til dig?

»Ahhh. Hmmmm. Det er et meget 
alvorligt spørgsmål.«

Stilhed. Interviewets længste. 

»For tyve år siden ville jeg have været 
helt enig med Leo Strauss, men med ti-
den er jeg kommet til at foretrække gen-
nemsigtighed. Jo mere gennemsigtig jo 
EHGUH��0HOOHP�OLQMHUQH�E¡U�GHU�NXQ�Y UH�
tomhed. Det var det, jeg prøvede at gøre 
med Snestormen. Da da da da da. I den 
er kun teksten. Nu om dage kan jeg for 
HNVHPSHO� LNNH� O VH� 8PEHUWR� (FR�� VRP�
WDOHU�RP�IRUELQGHOVHQ�PHOOHP�¿ORVR¿�RJ�
OLWWHUDWXU��(QKYHU�VNDO�SDVVH�VLW� MRE��-HJ�

»Jeg voksede op i et 
totalitært samfund. 
Volden var alle veg-
ne. En ting var den 
fysiske vold og dens 
mange variationer, 
men det var ikke det 
mest uhyggelige.«
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På trods af vi er fem år inde i den dybeste økonomiske krise siden 30erne, har den domine-
rende økonomiske tænkning ændret sig meget lidt. Men ser man udenfor den økonomiske 
mainstream, er der alternative tilgange til forståelsen af krisen og vores økonomiske system.
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,� VWDUWHQ� DI� nUWXVLQGHW� YDU� GHW� HQ� XGEUHGW� IRU-
estilling, at vi levede i en periode af hidtil uhørt 
¡NRQRPLVN� VWDELOLWHW�� ,� HQ� WDOH� L� ����� EHVNUHY�
%HQ�%HUQDQNH��VHQHUH�SU VLGHQW�IRU�GHQ�DPHUL-
NDQVNH� QDWLRQDOEDQN� )HGHUDO� 5HVHUYH�� KYRUGDQ�
YL� VLGHQ� ����HUQH� KDYGH� RSOHYHW� GHQ� VnNDOGWH�
Great Moderation�� KYRU� HQ� NRPELQDWLRQ� DI� ¿-
QDQVLHO�GHUHJXOHULQJ�RJ�ODY�LQÀDWLRQ�EHW¡G��DW�YL�
ikke længere oplevede de kriser og makroøkono-
miske udsving som vi havde set tidligere i histo-
ULHQ��'D�GHQ�¿QDQVLHOOH�NULVH�UDPWH�L�������EOHY�
denne forestilling sprængt i stumper og stykker. 
�NRQRPLHQ�YDU�DOOLJHYHO�LNNH�Vn�VWDELO�VRP�PRG-
HOOHUQH�KDYGH�EHVNUHYHW�

Neoliberalismens ikke-død
Alligevel har ændringerne indenfor den økono-
miske mainstreamtænkning ikke været sær-
ligt vidtgående. Der undervises stadig efter de 
VDPPH�WHNVWE¡JHU��RJ��GHW�HU�GH�VDPPH�JHQHUHOOH�
OLJHY JWVPRGHOOHU��VRP�EUXJHV�WLO�DW�EHVNULYH�RJ�
forudsige den økonomiske udvikling.  Denne sta-
ELOLWHW�HU�IDNWLVN�UHW�RYHUUDVNHQGH��KYLV�PDQ�VHU�Sn�
GHQ�¡NRQRPLVNH�KLVWRULH��)RU�G\EH�¡NRQRPLVNH�
kriser har normalt indvarslet radikale ændringer 
i vores syn på økonomien. Den store depression 
L� ����� EHW¡G� IUHPNRPVWHQ� DI� -RKQ� 0D\QDUG�
Keynes’ ideer om en aktiv konjunkturpolitik, 
GHU�nEQHGH�RS� IRU�HQ� ODQJW�VW¡UUH�UROOH� IRU�VWDW-
slig intervention i økonomien, med det formål at 
VLNUH�IXOG�EHVN IWLJHOVH�����nU�VHQHUH�EHW¡G�GHQ�
¡NRQRPLVNH�VWDJQDWLRQ�L�����HUQH��EHJ\QGHOVHQ�
Sn� HQ� PRGEHY JHOVH�� KYRU� UHJHULQJHU�� XQGHU�
LQGÀ\GHOVH� DI� OLEHUDOH� ¡NRQRPHU� VRP� 0LOWRQ�
)ULHGPDQ�RJ�5REHUW�/XFDV��IRUV¡JWH�DW�UHGXFHUH�
statens direkte rolle i økonomien til fordel for de 
frie markedskræfter, gennem en lang række re-
former, privatiseringer og dereguleringer. Derfor 
kunne man med rette havde en forventning om, 
DW�GHQ�¿QDQVLHOOH�NULVH��YLOOH�EHW\GH�HQ�Q\�YHQG-
LQJ� Y N� IUD� GHQ�¡NRQRPLVNH� OLEHUDOLVHULQJ� VRP�
vi har set i de seneste årtier. Men indtil videre 
er det ikke sket – et paradoks som den engelske 
SURIHVVRU�&ROLQ�&URXFK�KDU�EHVNUHYHW� VRP�»the 
strange non-death of neoliberalism«.
 
Indenfor og udenfor mainstream
Den økonomiske mainstream foregår inden-
IRU�HW�QHRNODVVLVN�SDUDGLJPH��'HW�HU�EDVHUHW�Sn�
IRUHVWLOOLQJHQ�RP��DW�¡NRQRPLHQ�EHGVW�EHVNULYHV�

som en række rationelle individer, der er egen-
nyttemaksimerende og forsøger at følge deres 
præferencer. Når disse individer udveksler med 
hinanden på et marked, vil fri prisdannelse sørge 
IRU�� DW� GHU� HU� EDODQFH� PHOOHP� XGEXG� RJ� HIWHU-
VS¡UJVHO��'HUIRU�YLO�PDUNHGHU�Sn� ODQJ�VLJW�¿QGH�
OLJHY JW�� KYLV� EDUH� SULVHQ� HU� ULJWLJ�� %DVHUHW� Sn�
disse antagelser, er det muligt at lave matema-
WLVNH� PRGHOOHU� IRU� ¡NRQRPLVN� DGI UG� Sn� EnGH�
LQGLYLGXHOW� RJ� VDPIXQGVQLYHDX�� (QLJKHGHQ� RP�
GLVVH� JUXQGSULQFLSSHU� EHW\GHU� GRJ� LNNH�� DW� GHU�
LNNH�HU�XHQLJKHGHU��&KLFDJRVNROH�¡NRQRPHU�VRP�
)ULHGPDQ�PHQHU��DW�PDUNHGHW�DOWLG�YLO�¿QGH�GHQ�
optimale løsning, og at statslig intervention vil 
skade mere, end det gavner. I modsætning hertil 
står en nykeynesiansk økonom som Paul Krug-
man, der ikke tror på markedets selvregulerende 
evne på kort sigt og i stedet derfor mener, at 
VWDWHQ�NDQ�RJ�VNDO�JULEH�WLO�R̆HQWOLJH�LQYHVWHULQJ-
HU�RJ�OnQWDJQLQJ�IRU�DW�EHJU QVH�DUEHMGVO¡VKHGHQ�
i krisetider.
Uden for den økonomiske mainstream, er der 
LPLGOHUWLG�HQ�U NNH�¡NRQRPLVNH�VNROHU��GHU�EU\-
der med grundantagelserne i neoklassisk økono-
PL� RJ� SU VHQWHUHU� HW� UDGLNDOW� DQGHW� ELOOHGH� DI�
økonomien og samfundet. 

Mainstreamøkonomi:
gæld eller beskæftigelse
8QGHU�GHQ�VWRUH�PRGHUDWLRQ�L���HUQH�RJ�QXOOHUQH�
EHY JHGH�GHQ�¡NRQRPLVNH�PDLQVWUHDP��VLJ�PRG�
HQ�VW¡UUH�RJ�VW¡UUH�HQLJKHG��EnGH�QnU�GHW�KDQGOHU�
om teori og politiske implikationer. Den konsen-
VXV�HU� LPLGOHUWLG�EOHYHW�U\VWHW�DI�GHQ�¿QDQVLHOOH�
krise, og gamle uenigheder er trådt tydeligere 
IUHP�� 'HQ� Y VHQWOLJVWH� GHEDW� LQGHQIRU� JnU� Sn�
spørgsmålet om statens rolle i forhold til at 
genoprette økonomien. Keynesiansk inspirerede 
økonomer som Paul Krugman og Joseph Stiglitz 
DUJXPHQWHUHU�IRU�VWRUVWLOHGH�R̆HQWOLJH�LQYHVWHU-
LQJHU�IRU�DW�DIKM OSH�GHQ�PDVVLYH�DUEHMGVO¡VKHG�
IRU� VW¡UUH� UHJXOHULQJ� DI�GH�¿QDQVLHOOH�PDUNHGHU�
for at undgå nye kriser i fremtiden
På den anden side har vi økonomer som  
5REHUW�%DUUR�HOOHU�.HQQHWK�5RJR̆��GHU� DIYLVHU��
DW�VWDWVOLJ�LQGEODQGLQJ�NDQ�KDYH�HQ�SRVLWLY�H̆HNW��
og i stedet taler for at staterne skal føre spare-
SROLWLN� IRU� DW� QHGEULQJH� J OG� RJ� ODGH�PDUNHGHW�
RUGQH�DUEHMGVO¡VKHGHQ��

Rune Stahl 
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NOGET OM HELTE
Engang fandtes der rigtige helte. I dag er det mere kompliceret. Vores 
nutidsforestillinger om fremtidshelte følger med tiden.

»A pussy generation«. 6nGDQ� EHVNUHY� &OLQW�
(DVWZRRG� GHQ� PRGHUQH� YHUGHQ� L� HW� LQWHUYLHZ�
PHG�GHW�DPHULNDQVNH�PDQGHEODG�Esquire Ma-
gazine L�������'HQ�KnUGNRJWH�+ROO\ZRRGOHJHQ-
GH�VDJGH�EODQGW�DQGHW�

»My father had a couple of kids at the be-
ginning of the Depression. There was not much 
employment. Not much welfare. People barely 
got by. People were tougher then. We live in 
more of a pussy generation now, where every-
body’s become used to saying, “Well, how do we 
handle it psychologically?” In those days, you 
just punched the bully back and duked it out (…) 
I don’t know if I can tell you exactly when the 
pussy generation started. Maybe when people 
started asking about the meaning of life.«

3n�XQGHU�����nU�HU�YL�L�I¡OJH�&OLQWHQ�JnHW�IUD�
tough til pussy��6HOY�HU�KDQ�DI�GHQ�JDPOH�¿OP-

helteskole, der ikke 
EUXJWH�WLG�Sn�SODGGHU-
humanistisk ævl, som 
Dirty Harry der hver-
ken kendte til tvivl, 
angst eller eksisten-
tiel usikkerhed. Så-
dan er det ikke i dag. 
(Q� DQDO\VH� DI� HQ� XG-
valgt håndfuld dysto-
SLVNH�¿OPIRUW OOLQJHU�
– Total Recall, Blade 
Runner, The Matrix 

og Batman Begins – viser, at nutidens helte 
ODQJW�IUD�HMHU�&OLQWHQV�VWnOIDVWH�EOLN�RJ�XURNNH-
OLJH�SV\NH��0RGHUQH�¿OPKHOWH�VRP�%UXFH�:D\QH�
L�%DWPDQ�HOOHU�1HR�L�The Matrix er tvivlende og 
UHÀHNWHUHQGH�RJ�HU�Q¡GW�WLO�DW�JHQQHPJn�PLQGUH�
WHUDSLIRUO¡E��LQGHQ�GH�I¡OHU�VLJ�NODU�WLO�DW�VYLQJH�
kappen over skulderen og redde verden. De er 
QRJOH�EO¡GG\U�±�D�SXVV\�JHQHUDWLRQ�±�PHQ�GHW�
har sine grunde.

Kastet ud i friheden
,�:DFKRZVNL�EU¡GUHQHV�The Matrix� ������� VOX-
ger hovedpersonen Neo en rød pille og opdager, 
at den verden han lever i, i virkeligheden er en il-
OXVLRQ��(W�JLJDQWLVN�FRPSXWHUSURJUDP��The Ma-
trix���GHU�LQ¿OWUHUHU�DOOH�PHQQHVNHUV�EHYLGVWKHG�

RJ�PDVNHUHU��DW�PHWDOOLVNH��EO NVSUXWWHOLJQHQGH�
maskiner har overtaget verden og udnytter men-
neskeheden som elektrisk energikilde. 

(IWHU� VLQ� EHIULHOVH� IUD� The Matrix� EOLYHU�
Neo oprører, en guerillakriger der kæmper for 
DW�EHIUL�PHQQHVNHKHGHQ�IUD�GHQ�IDOVNH�EHYLGVW-
hed. The Matrix�HU�HQ�RSU¡UV¿OP��HQ�PHWDIRULVN�
RSIRUGULQJ� WLO� LNNH� DW� Jn� EHYLGVWO¡VW� LJHQQHP�
livet, der minder om 68’ernes oprør imod mid-
GHONODVVHQV�EHG¡YHQGH�LQGKROGVO¡VH�SDUFHOKXV-
WLOY UHOVH��0nOHW�HU�DW�VPDGUH�GHW�EHVWnHQGH�IRU�
DW�EORWO JJH�GHW�YLUNHOLJH��GHW�VDQGH��GHW�DXWHQ-
WLVNH�OLY��GHU�OXUHU�XQGHU�RYHUÀDGHQ��0HQQHVNHW�
skal sættes fri.

Men det er ikke alle, der synes om at være 
NDVWHW� KRYHGNXOGV� XG� WLO� IULKHGHQ�� &\SKHU�� HQ�
DI�GH�EHIULHGH�RSU¡UHUH�L�¿OPHQ��KDU�InHW�QRN�DI�
GHW�EHVNLGWH�NULJHUOLY�RJ�YLO�VOn�HQ�KDQGHO�DI�PHG�
PDVNLQHUQH� IRU� DW� NRPPH� WLOEDJH� L� FRPSXWHU-
SURJUDPPHW���WLOEDJH�WLO�LOOXVLRQHQ��
»Ignorance is bliss«, som han siger. »I don’t 
want to remember nothing. Nothing! You un-
derstand? And I want to be rich. Someone im-
portant. Like an actor.« 

&\SKHUV�NDUDNWHU�HU�EnGH�IRUGUXNNHQ��OLGHU-
lig og kynisk, og hans projekt går selvfølgelig 
galt. Men han er et eksempel på, at al den fri-
KHG�RJVn�NDQ�EOLYH�IRU�PHJHW��IRU�RYHUY OGHQGH��
)ULKHG�NDQ�EOLYH�WLO�WRPKHG��Vn�PDQ�InU�O\VW�WLO�
DW� NU\EH� WLOEDJH� L� GH� IDVWH� UDPPHU�� WLOEDJH� WLO�
dengang ydre autoriteter som kirke, slægt og 
ORNDOVDPIXQG� GH¿QHUHGH� JU QVHUQH� IRU� PHQ-
QHVNHOLJ� XGIROGHOVH� �� VRP� &\SKHU�� GHU� O QJHV�
WLOEDJH� WLO� GHQ� WU\JJH�� XEHN\PUHGH� WLOY UHOVH�
i The Matrix�� )RU� IULKHG� HU�KnUGW� DUEHMGH��'HW�
NU YHU�RPVWLOOLQJVSDUDWKHG�� UHÀHNVLRQ�RJ�SHU-
sonligt initiativ at operere med vide rammer, og 
det kan hurtigt ende med mindreværd, stress 
og angst, hvis man ikke er vaks. Derfor er det er 
V\QG��DW�:DFKRZVNL�EU¡GUHQH�KDU�JMRUW�&\SKHUV�
NDUDNWHU� ÀDG� RJ� pQGLPHQVLRQHO�� IRU� XO\VWHQ� WLO�
friheden er en naturlig del af det moderne men-
neskes psyke. 

Den indre kamp
,� ERJHQ�Modernitetens ubehag – Autenticite-
tens etik IUD�������JLYHU�¿ORVR̆HQ�&KDUOHV�7D\-

Keanu Reeves som Neo i 
The Matrix.
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ORU� HQ� NDUDNWHULVWLN� DI� GHW�� KDQ� NDOGHU� ³DXWHQ-
WLFLWHWHQV�NXOWXU �́�'H�\GUH�DXWRULWHWHUV� IDOG�KDU�
VNDEW� HW� EHKRY� IRU� Q\H� EHG¡PPHOVHVNULWHULHU��
GHU�NDQ�GH¿QHUH�ULJWLJW�RJ�IRUNHUW��JRGW�RJ�VNLGW��
sandt og falsk, så det hele ikke ender med nihili-
stisk kaos. I dag, skriver Taylor, lever vi med en 
»autenticitetens moral,« der foreskriver et liv i 
overensstemmelse med vores »indre stemme«. 
I den moderne verden er moral ikke et ydre 
SnEXG��PHQ� HQ� LQGUH� Q¡GYHQGLJKHG��0DQ� VNDO�
være »tro imod sig selv«. 

»Kend dig selv.« Sådan stod der i antikken 
RYHU�2UDNOHW� L�'HO¿��RJ�GH� VDPPH�RUG�GLQJOHU�
på en træskilt i køkkenet hos The Oracle i The 
Matrix��GD�1HR�EHV¡JHU�KHQGH�IRU�DW�In�UnG��)RU�
at kunne rede verden fra maskinerne er Neo 
Q¡GW�WLO�DW�NHQGH�VLJ�VHOY��6RP�GHW�]HQEXGGKL-
VWLVNH� EDUQ� Sn� 2UDNOHWV� JXOYW SSH� IRUW OOHU�
1HR��GD�KDQ�PHG�WDQNHV�NUDIW�IRUV¡JHU�DW�E¡MH�
en metalske: 

»Try to realize the truth. There is no spoon. 
Then you’ll see, it is not the spoon that bends, it 
is only your self.« Neos kamp er en indre kamp, 
der ikke (i første omgang) kan løses med råstyr-
NH�RJ�PDVNLQSLVWROHU��)¡U�KDQ�NDQ�JULEH�WLO�Yn-
EHQ��Pn�KDQ�NXQQH�EHVYDUH�VS¡UJVPnOHW��»hvem 
er jeg?«. 

Den autentiske helt
Neo er ikke den eneste moderne helt, der må 
VOnV�PHG�HNVLVWHQWLHOOH�VS¡UJVPnO��)RU�KHOWH¿JX-
UHU�VRP�'DQLHO�&UDLJV�
mørke udgave af 
-DPHV�%RQG�HOOHU�GHQ�
KXNRPPHOVHVWDEV-
UDPWH� -DVRQ� %RXUQH�
er førsteprioritet ikke 
at fange bad guys, 
PHQ� DW� JUDYH� G\EW� L�
deres egen dunkle 
psyke efter et skjult, 
autentisk jeg. Deres 
heltemod udspringer 
LNNH�IUD�HW�\GUH�SnEXG��
men er forankret i en 
indre, personlig og 
autentisk nødvendig-
hed. Sådan er det også 
L� &KULVWRSKHU� 1RODQV� Batman Begins� ��������
KYRU�%UXFH�:D\QH�YHQGHU�DOW�RJ�DOOH� U\JJHQ�RJ�
UHMVHU�WLO�$VLHQ�IRU�DW�¿QGH�VLJ�VHOY�±�HQ�VODJV�HNV-
WUHP�EDFNSDFNHUUHMVH��

»You must journey inwards,« fortæller men-
WRUHQ�5D¶V�$O�*KXO�GHQ�XQJH�%UXFH�XQGHU�KDQV�
ophold hos den ninja-lignende organisation The 
League of Shadows. »To manipulate the fear in 
RWKHUV��\RX�PXVW�¿UVW�PDVWHU�\RXU�RZQ��:KDW�

you really fear is inside yourself,« siger Al Guhl.
Helt i stil med tidens krav om selvudvikling gen-
QHPJnU�%UXFH�:D\QH�HQ�NRPELQDWLRQ�DI�QLQMD�
GU EHUWU QLQJ�RJ�NRJQLWLY�WHUDSL�G\EW�RJ�K¡MW�L�
+LPDOD\DV�EMHUJH��)¡UVW����PLQXWWHU� LQGH� L�¿O-
PHQ�KDU�:D\QH���RPJLYHW�DI�WLWXVLQG�ÀDJHUPXV�
i The Bat Cave - fundet sit autentiske jeg, og er 
klar til at indtage rollen som kappeklædt hæv-
ner og redde Gotham City. Han suger nu mod 
og energi fra den samme kilde, som tidligere 
fyldte ham med angst: Flagermusen. Måske er 
GHW�KHU��HQ�WUHGMHGHO�LQGH�L�¿OPHQ��KYRU�GH�¿VVH-
EO¡GH�RYHUYHMHOVHU�RP�HNVLVWHQV�RJ�SV\NRORJL�HU�
vel overstået, og den egentlige kamp mod fjen-
GHQ�HQGHOLJ�NDQ�VWDUWH��DW�&OLQW�(DVWZRRG�YLOOH�
EHJ\QGH�DW�VH�PHG��+YLV�KDQ�GD� LNNH�KHOW�YLOOH�
fravælge Nolans univers til fordel for en mere 
traditionel, omnipotent helteskikkelse: Arnold 
Schwarzenegger.

At pløkke psykosen
$UQROG�¿OPHQ� Total Recall (Paul Verhoeven, 
������HU�EDVHUHW�Sn�HQ�QRYHOOH�DI�GHQ�IXOGH��VN YH�
RJ�SV\NLVN�XVWDELOH� NXOWIRUIDWWHU�3KLOLS�.��'LFN�
IUD�������'LFN�VDJGH�VHOY��DW�GH�WR�WLQJ��GHU�RSWRJ�
ham mest var spørgsmålene »hvad er virkelig-
heden?«, og »hvad er et autentisk menneske?«, 
altså den slags forvirrede tanker om meningen 
PHG� GHW� KHOH�� VRP�&OLQWHQ� L� (VTXLUH�0DJD]LQH�
DQNODJHU�IRU�DW�KDYH�EO¡GJMRUW�RV�DOOH�VDPPHQ�

0HQ�GH�¿ORVR¿VNH�RYHUYHMHOVHU�InU�LNNH�PH-

JHQ� SODGV� L� ¿OPHQ�� +RYHGSHUVRQHQ� 'RXJODV�
Quaid (Schwarzenegger) lever i en fremtidsver-
GHQ��KYRU�GHW�HU�EOHYHW�PXOLJW�DW� LQGV WWH�NXQ-
VWLJH�PLQGHU�L�PHQQHVNHUV�EHYLGVWKHG��4XDLG�HU�
WU W�DI�VLQ�NHGHOLJH�WLOY UHOVH�VRP�MRUG��RJ�EHWRQ-
DUEHMGHU�RJ�EHVOXWWHU�DW�VSLFH�VLW�OLY�RS�YHG�DW�In�
LQGSODQWHUHW�HW�RSGLJWHW�PLQGH��(Q�UHMVH�WLO�0DUV�
med ham selv i rollen som hemmelig agent, der 
UHGGHU�YHUGHQ��GU EHU�EDG�JX\V�RJ�VFRUHU�GU¡P-

Arnold Schwarzenegger i 
¿OPHQ�7RWDO�5HFDOO�
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+RV�PHODQNROLNHUHQ�¿QGHU�PDQ�HQ�UHVLJQDWLRQ��
(Q�EHJU GHOVH�RYHU�QRJHW��GHU�PDQJOHU��DOOHUHGH�
I¡U�GHW�HU�WDEW��+YRU�GHQ��GHU�V¡UJHU��HU�LQGVNUH-
YHW� L� HQ�SURFHV��GHU� WDJHU� DIVNHG�PHG�GHW� WDEWH�
REMHNW�IRU�Sn�VLJW�DW�O JJH�GHW�EDJ�VLJ��QnU�PHODQ-
NROLNHUHQ�LNNH�HQJDQJ�DW�VWLIWH�EHNHQGWVNDE�PHG�
GHW��'HW�HU�LNNH�HW�WDE��PHQ�HQ�DEVWUDNW�PDQJHO�
RJ�GHUPHG�HQ�O QJVHO�HIWHU�QRJHW��GHU�DOGULJ�EOL-
ver opfyldt. For når solen endelig skinner, plages 
melankolikeren kun af visheden om, at regnen 
kommer før eller siden.

+RV�-R\�'LYLVLRQ�¿QGHU�YL�HNVHPSOHW�Sn�PH-
lankolidyrkelsen af manglen, og hvordan den 
indtager universel skikkelse af fremmedgørelse 
og ultimativ resignation. I Love will tear us 
apart er kærligheden dømt umulig, inden den 
når sin udfoldelse. 

Det moderne samfund har taget kærlighe-
den som gidsel i formålsrationalitetens logik, og 
den vil derfor aldrig kunne leve op til sine egne 
standarder. Des mere overskud vi har, des højere 
NUDY�VWLOOHU�YL��RJ�GHV�VY UHUH�EOLYHU�GHW�DW�OHYH�RS�
til. Kærlighedens største fjende er kærligheden.

Tynd kærlighed
%RQ�,YHU�KDU�RJVn�PHODQNROLHQ�VRP�I¡OJHVYHQG�

i et tilsvarende ønske om at udtrykke kærlighe-
dens smerte. I Skinny Love� EHJU GHU� IURQW¿-
JXUHQ�-XVWLQ�9HUQRQ��DW�HW� IRUKROG�EOHY� WDEW�Sn�
gulvet: »And now all your love is wasted / And 
who the hell was I? / I’m breaking at the bridges 
/ And at the end of all your lines«. Det var en af 
GHQ�VODJV�IRUKROG��GHU�YDU�VSLOG�DI�EHJJH�SDUWHUV�
tid og kræfter, fordi Vernon ikke havde sig selv 
med i det – det manglede tyngde, som han selv 
KDU�IRUNODUHW�VRP�VYDU�WLO�SXEOLNXPV�VLGVWH�EULN�
L�HQ�ELRJUD¿VN�IRUWRONQLQJ��

I I can’t make you love me får vi et par år 
VHQHUH�LQGEOLN�L�VDPPH�G\UWEHWDOWH�YHPRG�RYHU�
HW�IRUOLVW�IRUKROG���EDUH�L�HQ�UHFLSURN�XGJDYH��+HU�
var det Vernon selv, der var parat til at hengive 
VLJ��PHQ� JHQVWDQGHQ� IRU� KDQV� EHWDJHOVH� EHWDN-
kede sig: »I will lay down my heart / I feel the 
power but you don’t / No, you don’t / Cause I 
can’t make you love me, If you don’t.«�%HO UW�DI�
fortidens oplevelse med tynd kærlighed på egen 
krop, er Vernon dog helt på det rene med, at 
GHU�HU�LNNH�HU�KnE�IRU�GHW�IRUKROG���Vn� UJUHOVHQ�
NDQ� IRUHO¡ELJ� IRUO¡VHV� L� HQ�RPJDQJ�PHODQNROVN�
katarsisrock. Men muligheden for ultimativ for-
løsning – the power ±�¿QGHV�VWDGLJ�GHUXGH��RJ�
IURQW¿JXUHQ�NDQ�XVSROHUHW� IRUWV WWH� MDJWHQ�Sn�
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en ny og gensidig kærlighed. Det står stadig 
klart, at summen af førstnævnte og sidstnævn-
te erfaring med kærligheden efterlader mulig-
heden for den power-fulde syntese, Vernon – 
og sikkert en del af hans fans – længes efter.

9L�¿QGHU�DOWVn�KRV�%RQ�,YHU�HQ�G\UNHOVH�DI�
VRUJ� IRUNO GW� VRP� PHODQNROL�� (Q� PHODQNROVN�
GY OHQ�YHG�VRUJHQ�RYHU�WDE��GHU�HU�VRYVHW�LQG�L�
IURQW¿JXUHQV�NYDEDEEHOVHU�Sn�GHQ�VPHUWHIXOGH�
vej mod egen romantisk forløsning.

Melankolsk forløsning
$QGHUOHGHV� VXEVWDQV� InU� PHODQNROLHQV� GRP�
over kærlighedens utopi, når den kommer over 
/DQD� 'HO� 5H\V� VLOLNRQHSXPSHGH� O EHU� »So-
metimes love is not enough and the road gets 
tough / I don’t know why«, konstaterer hun re-
signeret i nummeret Born to die, der på ægte 
melankolsk vis dømmer kærligheden for umu-
lig, allerede før den har nået sin forløsning – 
»Cause you and I /We were born to die«.

Men hvor Vernon nøjes med – fra sit eksil 
L� MDJWK\WWHQ±� DW� VY OJH� L� HJHQ� IRUELWUHOVH� RYHU�
KLGWLO� XHUIDUHW� N UOLJKHGVIRUO¡VQLQJ�� EUXJHU�
del Rey melankolien som afsæt til midlertidig 
forløsning. »Try to have fun in the meantime« 
WLOVN\QGHU�KXQ�IUD�PHODQNROLHQV� MHUQJUHE�VRP�
en sidste opfordring til at dulme smerten med 
JOLPWYLV��HURWLVN��EHUXVHOVH��»Come and take a 
walk on the wild side / Let me kiss you hard in 
the pouring rain«.

Den store mangel og det lille tab
I romanen Tilværelsens ulidelige lethed afdæk-
ker Milan Kundera manglen på ægte engage-
ment i såvel kærlighed som politik. Han undres 
RYHU�PHQQHVNHWV� IRUEO¡̆HQGH� WLOE¡MHOLJKHG� WLO�
ikke at drage lærdom af hverken historiens fejl-
tagelser eller deres egne. I melankolien dyrkes 
GHQQH�PDQJHO��RJ�QnU�GHQ�EOLYHU�IRUO¡VW�L�NXQ-
sten, kan den indirekte give næring til en på-
mindelse om utopier. 

%DJ�UHVLJQDWLRQHQ�VSRUHV�QHPOLJ�HW�XGVOXNW�
KnE�RP�RSU¡U�RJ� WUDQVFHQGHQV��(Q�VnGDQ�PH-
ODQNROVN�UHVLJQDWLRQ�¿QGHU�YL�KRV���¶HUQHV�EUL-
tiske singer-songwriter Nick Drake, der i Cello 
Song�KDU�PHOGW�VLJ�XG�DI�I OOHVVNDEHW���»So for-
get this cruel world / Where I belong / I’ll just 
sit and wait / And sing my song«. 

Melankolien indtager her skikkelse af et 
resigneret oprør, der skriver sig ind i samme 
samfundskritiske tradition som punken ved 
indirekte at påkalde sig nødvendigheden af 
IRUDQGULQJ� �� EORW� L� HQ� WLOEDJHWUXNNHW� HUNHQ-
GHOVH� DI� RSJDYHQV� XPXOLJKHG�� (Q� XPXOLJKHG��
der går igen i samme kunstners River man, 
KYRU�IRUO¡VQLQJHQ�DIVOnV�Sn�JUXQG�DI�VXEMHNWHWV�

utilstrækkelighed: If he tells me all he knows / 
$ERXW�WKH�ZD\�KLV�ULYHU�ÀRZV���,�GRQ¶W�VXSSRVH�
/ It’s meant for me.

Som kontrast til sorgen over den store man-
JHO�� VWnU�%RQ� ,YHUV�PHODQNROVNH�VNX̆HOVH�RYHU�
GHW�OLOOH�WDE�DI�PXOLJKHG�IRU�HJHQ�DXWHQWLVN�VHOY-
UHDOLVHULQJ�� 0HODQNROLHQ� EOLYHU� KRV� %RQ� ,YHU�
VQDUHUH�HW�EHK QGLJW�UHGVNDE�WLO�VY OJHQ�L�SUL-
YDWH�WUXPPHUXPPHU��(Q�O QJVHO�HIWHU�HNVN -
UHVWHQ��GHU� VNUHG��HQ� IRUEDQGHOVH�DI�N UOLJKH-
GHQ��GHU�DOGULJ�EOHY� IRUO¡VW�� IRUGL� LQJHQ�NXQQH�
OHYH� RS� WLO� GU¡PPHQ�� HOOHU� HQ� VRUJ� RYHU� WDEHW�
DI�HQ�PXOLJKHG��GHU�YDU�GHU��PHQ�VRP�LNNH�EOHY�
JUHEHW��

Nødvendig melankoli
-R\�'LYLVLRQ�EHJU GHU��DW�DXWHQWLVN�N UOLJKHG�
LNNH�¿QGHV��RJ�1LFN�'UDNH�DW�IRUDQGULQJ�LNNH�HU�
PXOLJ��%HJJH�XGWU\NNHU�GH�HW�UHVLJQHUHW�RSU¡U�
mod autenticitetens utopi, som den viser sig i 
den store mangel på ægte relationer i kærlighed 
RJ�SROLWLN��%RQ�,YHUV� IURQW¿JXU�V¡UJHU�RYHU��DW�
GHQ�N UOLJKHG��KDQ�IRUHO¡ELJ�KDU�Y UHW�EHVNn-
ret, ikke var autentisk nok, mens Lana del Rey 
L�GHW�PLQGVWH�IRUV¡JHU�DW�YULGH�OLGW�EHUXVHOVH�XG�
af kærlighedens utopi.

Den som taler om kærlighed, mangler kær-
lighed, noterede Kierkegaard i sin tid, og måske 
kan samme kritik rettes mod tendenser inden 
for melankolidyrkelsen i kontemporær poprock-
musik. Når melankolien dyrkes så ekstrovert og 
eksplicit, er det måske, fordi der mangler en – 
ja, autentisk - kerne af indre nødvendighed. 

Melankolien kommer til at manifestere sig i 
HQ�VHOYRSN¡UW�G\UNHOVH�DI�GHW�NRQNUHWH�WDE�IUHP�
IRU� HQ� XQLYHUVHO� EHJU GHOVH� DI� GHQ� DEVWUDNWH�
mangel. Faren kunne være, at den sande melan-
koli ender med at drukne i en forkælet svælgen i 
XIRUO¡VWH�GU¡PPH��)UHP�IRU�DW�Y UH� IRUEHKROGW�
en resigneret vemod over verdensfreden, kær-
OLJKHGHQ�RJ�I OOHVVNDEHWV�XWRSLHU��2J�GHW�NXQQH�
måske i længden komme til at skurre i ørene hos 
GHW� JWH�DXWHQWLFLWHWVKXQJUHQGH�SXEOLNXP�

Den som taler 
om kærlighed, 
mangler kær-
lighed, noterede 
Kierkegaard i 
sin tid, og måske 
kan samme 
kritik rettes 
mod tendenser 
inden for mel-
ankolidyrkelsen 
i kontemporær 
poprock-musik
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Mange singler drømmer om en partner. Mange partnere drømmer om 
at være single. Måske er svaret at være alene sammen med andre. 

»Han elsker at være alene, så længe jeg er hjemme«

&LWDWHW�HU�KHQWHW�IUD�GHQ�QRUVNH�IRUIDWWHU�7RPDV�
(VSHGDOV�mod naturen. For nogen – mest folk 
uden partner – er det monogane parforhold 
PnOHW�PHG� OLYHW��0DQ�KDU� HW�EU QGHQGH�¡QVNH�
RP�DW�OHYH�O\NNHOLJW�WLO�VLQH�GDJHV�HQGH��(OOHU�PDQ�
EOLYHU�O\NNHOLJ��QnU�PDQ�¿QGHU�GHQ�ULJWLJH�SDUW-
QHU��%H¿QGHU�PDQ�VLJ� L�HW�SDUIRUKROG��YHG�PDQ�
godt, at det er en utopisk forestilling. Var man 
ulykkelig alene, så er man det højst sandsynligt 
også, når man får en kæreste. Måske ikke i den 
første tid, men når forelskelsen har lagt sig og 
KYHUGDJHQ�YLVHU�VLW�PLGGHOPnGLJH�DQVLJW�EDQNHU�
WULVWHVVHQ� Sn� LJHQ�� 6n� EHJ\QGHU� DUEHMGHW� PHG�
DW� ERNVH� KLQDQGHQ� Sn� SODGV� RJ� PRGHOOHUH� Q\H�
VLGHU�DI�VLJ�VHOY�IUHP��5HVXOWDWHW�NDQ�EOLYH�JRGW�
eller mindre godt afhængig af hvem man er, og 
KYDG�PDQ�NDQ�Q¡MHV�PHG��)DNWXP�HU�GRJ��DW����
SURFHQW� DI� DOOH�  JWHVNDEHU� L� 'DQPDUN� HQGHU� L�
skilsmisse. Det vidner om, hvor svært det er at 
leve sammen to og to. Men hvorfor?

6X]DQQH�%U¡JJHU�VNUHY�L�VLQH�\QJUH�GDJH��DW�
ªYL�KDU� JMRUW� N UOLJKHGHQ� WLO� HW�GRJPH�� HQ� ƓWR-
somhed’, der ikke er en union, men snarere en 
eksklusion af andre,« og tilføjer senere; »Men 
hvis tosomheden ikke giver os mere frihed end 
ensomheden, kan vi lige så godt leve alene.«

'HW� EOLYHU�PHUH� RJ�PHUH� SRSXO UW�PHG� DO-
WHUQDWLYHU�WLO�GHW�PRQRJDPH�SDUIRUKROG��(Q�JRG�
veninde erklærede sig for nylig polyamorøs. 
Hun er forelsket i sin kæreste (og han i hende), 
men de tillader hinanden at forelske sig i an-
GUH��6DJW�PHG�DQGUH�RUG��Vn�NDQ�PDQ�KDYH�ÀHUH�
N UHVWHU� Sn� VDPPH� WLG�� (W� DQGHW� HNVHPSHO� HU�
VNXHVSLOOHUHQ�7LOGD�6ZLQWRQ��+XQ�OHYHU�PnVNH�
måske ikke i et polyamorøst forhold. Swinton 
har tvillinger med den 68årige kunstner John 
%\UQH�RJ�ERU�PHG�KDP�L�6NRWODQG��0HQ�QnU�KXQ�
UHMVHU�� HU� GHW� VDPPHQ� PHG� N UHVWHQ�� GHQ� ���

nULJH� 6DQGUR� .RSS�� 6ZLQWRQ� KDU� DOGULJ� R̆HQ-
tligt kaldt sig polyamorøs. Men hun har udtalt, 
DW�KXQ�KDU�G\EH�I¡OHOVHU�IRU�EHJJH�P QG��RJ�KXQ�
HU�NHG�DI��DW�IRON�¿QGHU�GHW�Vn�HNVRWLVN��

Fordi størstedelen af os er programmerede 
til at søge det monogame, kan vi stadig forarges 
eller imponeres, når folk vælger anderledes. 

Men hvad sker der, når man helt ekskluderer 
sin seksualitet? Franske Sophie Fontanel er ak-
WXHO�PHG�ERJHQ�The Art of Sleeping Alone��%R-
JHQ�KDQGOHU�RP�)RQWDQHOV�WROY�nU�L�F¡OLEDW�PHG�
DUJXPHQWHW��KHOOHUH�LQJHQ�VH[�HQG�GnUOLJ�VH[�

»I mange år – jeg ønsker ikke rigtig at af-
sløre hvornår det var eller hvor mange år der 
egentlig er tale om – valgte jeg det mest respek-
WO¡VH��PDQ� NDQ� L� YRUHV� WLG�� $W� OHYH� XGHQ� VH[�©�
indleder hun. 

Det kan lyde som et ekstremt (fra)valg, men 
DW�G¡PPH�HIWHU�SRSXODULWHWHQ��RJ�GHQ�GHEDW�ER-
gen har medført, så har Fontanel påtalt noget, 

GHU�IRU�PDQJH�NYLQGHU�HU�HW�WDEX��,�)UDQNULJ�VRO-
JWH�ERJHQ�RYHU���������HNVHPSODUHU�GHQ�I¡UVWH�
XJH��RJ�VLGHQ�HU�)RQWDQHO�EOHYHW�EnGH�K\OGHW�RJ�
forhadt. Hyldet fordi hun tør påtale det upåtalte 
RJ� IRUKDGW�� IRUGL� GHQ� K\SH� ERJHQ� KDU�PHGI¡UW�
VSDUNHU�NYLQGHUV� VH[OLY� WLOEDJH� WLO� ELHGHUPHLHU��
Mange (mænd) frygter, at hendes fromhed 
VSUHGHU�VLJ�WLO�HQ�WUHQG�EODQGW�NYLQGHU��

Fontanels historie vækker opsigt, fordi den 
kommer som et modstykke til den erotiske 

Det moderne menneske 
har en trang til frihed. 
Vi er vokset op med, at 
vi kan gemme kagen og 
spise den samtidig.

Maria Marvqvard Jensen

tsunami, der har ramt litteraturen det seneste 
KDOYDQGHW� nU��+HU� HU�GHQ�NYLQGHOLJH� O\VW�EOHYHW�
marineret i alle afskygninger. Men måske skal 
GHW� LQWHUHVVDQWH� LNNH� ¿QGHV� L� IUDYDOJHW� DI� VH[��
men (til)valget af sig selv.

ª$W� VRYH�DOHQH� L� HQ� VWRU� VHQJ��$W� VWn�Sn� VNL�
PHG�PLJ�VHOY��L�PLW�HJHW�WHPSR��'X�NDQ�LNNH�IRU-
estille dig, hvor lykkelig jeg var.« 

)RU�)RQWDQHO�YDU�GHW�EHIULHQGH�DW� V WWH� VLQ�
VHNVXDOLWHW� Sn� VWDQG� E\��'HW� NDQ� Y UH� IRUVW\U-
UHQGH�DW� OHYH�HOVNH�VRYH�VDPPHQ�PHG�HW�DQGHW�
menneske, fordi man skal forholde sig til hi-
nanden. Det moderne menneske har en trang 
til frihed. Vi er vokset op med, at vi kan gemme 
kagen og spise den samtidig. Det gør det svært at 
vælge en partner for livet, især fordi den måde, 
vi lever sammen på, minder om den måde vores 
IRU OGUH�OHYHU�OHYHGH�VDPPHQ�Sn��)RUPOHQ�KXV��
ELO��E¡UQ�RJ�MRE�HU�OLJ�PHG�IDPLOLH��OLJHVRP�GHQ�
var det for hundrede år siden. Det er ikke så 
P UNHOLJW�� DW� HQ�GHO�¿QGHU�SDUIRUKROGHW�NODXV-
WURIRELVN�RJ�GHUIRU�V¡JHU�HW�DOWHUQDWLY��

2J�GRJ��
Lad os slå en streg over det hele og vende 

WLOEDJH�WLO�GHW�LQGOHGHQGH�FLWDW�DI�(VSHGDO��)RU�
hvad er det så tosomheden kan? 

»Han elsker at være alene, så længe jeg er 
KMHPPH�©�VLJHU�NRQHQ�0DULW��RP�VLQ�PDQG�2OH�
5REHUW��(VSHGDO�DQDO\VHUHU�V WQLQJHQ�PHG�I¡O-
gende ord: 

ª'HU�ERU�HW�ODQJW�N UOLJKHGVIRUKROG�L�GHQQH�
enkle konstatering, en helt særegen skønhed i 
GHWWH� XGVDJQ�� GHU� ERU� HQ� VWRU� N UOLJKHGVKLV-
torie i denne hverdagssituation; han elsker at 
være alene så længe hun er hjemme.«

'HW�HU�HW�SULYLOHJLXP�DW�ER�VDPPHQ�PHG�HW�
andet menneske, hvor man accepterer hinan-
dens trang til frihed. Hvor man tør påtale den, 
OLJHVRP�2OH�5REHUW�RJ�0DULW�J¡U�GHW��+YRU�GHU�
er plads til at sige, at man gerne vil være alene 
uden at såre hinanden. Måske er det den form 
for frihed – mere end nogen anden – der man-
gler i det moderne parforhold. At erkende det 
XQ¡GYHQGLJH�L�DW�ELQGH�KLQDQGHQ�Sn�K QGHU�RJ�
fødder og smelte sammen til os i stedet for jeg. 
0RQ� LNNH� VnGDQ� HQ� HUNHQGHOVH� YLO� JLYH� � GH� ���
SURFHQW�NQDS�Vn�VWRUW�HW�EHKRY�IRU�DW�VNLOOH�GLJ�
fra mig senere hen i livet. 
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