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PORTRÆT

›

»MAN DØR LANGSOMT,
 MEN DET ER IKKE 

UBEHAGELIGT«

Geir Angell Øygarden er nået til tredje bind i sin 
brydekamp med velfærdsstaten. Ligesom bedstevennen 

Karl Ove Knausgård kæmper den norske forfatter og 
sociolog med den maskulineidentitet i en moderligt 

omfavnende skandinavisk virkelighed. Efter en tur som 
bombeskjold i Irak og tre år i stockholmske bokseklubber 

er han nået til en slags forsoning for, som han siger,
»modstanden siver ud med alderen.« 

ydskånes solbeskin-
nede landskab er et 
orgie af funktionalitet. 
Rullende bakker med 
perfekt grøn agerjord 
patruljeret af skinnen-
de grønne og blå trak-
torer. Velordnede huse 
og rene, halvtomme 
og hurtige landeveje 
i denne den sydligste 
spids af Sverige. 

I den lille landsby 
Glemmingebro vogter en kæmpe rund 
kløvet sten vejen ind til byen, og danske 
forestillinger om forsømte og forladte 
udkantsbyer synes lige så langt væk som, 
ja, Danmark. Ved byens herberg er en lokal 
ved at tømme bagagerummet på sin bil og 
inviterer de udenlandske gæster indenfor 
og se udstillingen med »vattenfärger«. 

Hotellets ejer er selv kommet udenfor, 
da vi et øjeblik efter kommer rådvilde til-
bage den samme vej. Han ved godt, hvor 
i hvert fald én af byens kendte tilflyttere 
bor, »oppe over bakken og til højre ved 
den første gård«. Men inden har han et 
spørgsmål til de danske gæster:

»Kan I måske hjælpe mig til asyl i 
Danmark?« spørger han ætsende. »Jeg 
mener, jeg har vel den rette farve, jeg 
er jo hvid,« siger han og kigger tavst og 
umisforståeligt fjendtligt på os, da vi 
sætter os ind i bilen igen for at følge hans 
rutevejledning.

Geir Angell Øygarden slår en høj og 
overrumplende ukontrolleret latter op, da 
han lidt senere hører historien, efter at vi 
har fundet ham på toppen af en bakke i en 
stor landejendom med udsigt ud over de 
velordnede marker.

»I Sverige repræsenterer Danmark 
alt det, man ikke taler om. De hader det 
virkelig. Dybt,« konstaterer han, da han 
er færdig med at grine. 

»Danmark er for svenskere et fascistisk 
samfund. Hver gang jeg forsvarer Dan-
mark, mister jeg venner. I Sverige kan 
du ikke have venner med divergerende 
holdninger, no way,« forklarer han og re-
fererer til byens anden udefrakommende, 
norske tilflytter.

»Karl Ove skriver om det et sted i en 
af sine bøger. De har en diskussion om 
Israel eller Palæstina på hans arbejdskon-
tor, han syntes ikke, det var så voldsom 
en debat. Efterfølgende var der flere, der 
valgte at opsige deres pladser i kontor-
fællesskabet på grund af en samtale, som 
Karl Ove ikke engang havde registreret 
var ophedet,« fortæller han. 

»Jeg bliver meget træt af Sverige, men 
det er måske, fordi jeg bor her. Hvis jeg 
boede i Danmark, ville det sikkert være 
det samme. Men i Sverige er der de her 
helt utrolige begrænsninger på, hvad man 
kan sige, og hvad man ikke kan sige. Nog-
le ting taler man ikke om, man må slet 
ikke bringe dem op. Det er et slemt sted at 
bo, forfærdeligt, faktisk. Men på en måde 

har danskerne jo, som Carsten Jensen 
vist skriver et sted, også givet op. Opgivet 
håbet og overgivet sig helt til kynismen,« 
siger han. 

Karl Ove hedder også Knausgård til 
efternavn, og er, ud over at være byens 
anden norske forfatter og Geir Angell 
Øygardens bedste ven, nok den primære 
årsag til, at danske læsere måske genken-
der Øygardens navn. I Knausgårds Min 
Kamp-bøger lærer læseren Øygarden at 
kende som en romanfigur og betroet ven. 
Og som en person, der, måske endnu mere 
end Knausgård selv, vandrer rundt som 
det, han beskriver som en »rasende norsk 
attenhundredetalsmand« i det 21. århund-
rede i Sveriges veldresserede lighedssam-
fund. Blot uden Knausgårds selverklærede 
trang til at glatte tingene ud og ikke gøre 
folk vrede eller skuffede.

Den 47-årige forfatter er blevet kaldt 
gonzo-sociolog efter sin første bog Den 
brækkedes næses æstetik, hvor han 
tilbragte tre år i stockholmske bokseklub-
ber, og efterfølgeren Baghdad Indigo, en 
knap 1200 sider lang beretning om hans 
oplevelser som menneskeskjold i Bagdad 
under den amerikanske invasion af Irak 
i 2003 samt en efterfølgende rundrejse 
med et marineinfanterikompagni. Alt 
sammen som del af sit ph.d-feltarbejde 
som sociolog på Stockholms Universi-
tet. En rundrejse med en samling af den 
aktivistiske venstrefløjs randeksistenser, 
der tog til Bagdad i en rød London-dob-
beltdækkerbus i tiden op til det amerikan-
ske bombardement af byen for med deres 
kroppe at beskytte vigtige installationer 
som vandværker, hospitaler, kommunika-
tionscentraler og lignende imod de ame-
rikanske bomber. Alt sammen i et orgie af 
skænderier, ego-kampe, druk, kærlighed 
og anarki, som Øygarden selv sammenlig-
ner med Ken Keseys berømte og berygtede 
Merry Pranksters syrebustrip hen over 
USA. En rejse ind i krige, som Øygarden 
tog, ikke fordi han havde nogen speciel in-
teresse i eller protest mod selve angrebet, 
men for at studere folk under pres.

»For mig var det egentlig bare et 
naturligt næste skridt efter Den brækkede 
næses æstetik. Det var en anden slags 
boksering, bare en, der var lidt større, 
og en kamp med lidt flere involverede,« 
forklarer han i sit bibliotek, som ligger 
i et udhus ved siden af et nykonstrueret 
bokselokale.

»Jeg kan godt lide at studere folk under 
pres, jeg tror ikke på folk, før jeg har set 
dem under pres. Jeg vil gerne studere 
dem, når de har ryggen mod muren. Nok 
fordi det i det civiliserede samfund er me-
get nemt at gemme sig,« forklarer han. 

Af Tobias Havmand  ⋅  Foto Frederik Korfix

»Min metode er meget enkel, jeg 
finder en situation med ekstremt pres, 
venter på, at folk bryder sammen, og så 
putter jeg en mikrofon hen under næsen 
på dem og interviewer dem. En krigszone 
er et fantastisk sted til den slags. Det er 
meget romantisk. Kvinderne er smuk-
kere, venskaberne dybere. Når alting 
er truet, er alting essentielt og vitalt,« 
konstaterer han. 

»Jeg var overhovedet ikke bange, da 
jeg var i Bagdad. Jeg var meget glad hele 
tiden, ekstremt glad,« forklarer han om 
de cirka fire måneder, han befandt sig 
i Irak forud for krigen, under bombar-
dementerne og invasionen, og i tiden 
bagefter.

»På den måde var det et fantastisk 
sted. De folk, jeg levede sammen med, 
reagerede meget stærkt på amerikaner-
nes shock and awe. Men selv var jeg 
ekstremt glad, og det var mange af de 
levende skjold også. Da jeg hørte mine 
bånd igennem, kunne jeg høre ekstasen,« 
konstaterer han.

Det er i sig selv et udsagn, der er 
provokerende. Krig er per definition 
forfærdeligt. Det er en af de første ting, 
vi lærer. Det er imprægneret i os, at vold 
er forkert. I hvert fald hvis man tilhører 
segmentet af mere eller mindre velud-
dannede middelklasseborgere af social-
demokratisk tilsnit i et nordeuropæisk 
velfærdssamfund, hvilket vel mere eller 
mindre vil sige os alle sammen.

Derfor står Geir Angell Øygardens bøger 
da også ud som et knortet fremmedobjekt i 
den samfundsgruppe af intellektuelle, hu-
manister og forskere, han selv kommer fra. 

Begge bøger er en udforskning af et 
maskulint univers, og begge provokerede, 
da de kom frem. Øygarden refererer selv i 
starten af krigsbogen Baghdad Indigo en 
forlagsafvisning på den foregående bog, 
der for så vidt ikke har noget at gøre med 
selve bogen, men snarere dens menne-
skesyn og det univers, den beskriver.

»Selv gør han et imponerende og 
tiltalende indtryk som person,« skrev den 
afvisende forlagsredaktør om Øygarden. 
»Dette hindrer dog ikke, at jeg finder me-
get af det, jeg forstår (og det er virkelig 
ikke alt, de hel- og halvreligiøse indslag 
er mig f.eks. totalt fremmede) dybt mod-
bydeligt. Jeg har altid reageret allergisk 
mod Jüngers og Heideggers foragt for det 
’uegentlige’ og ’trivielle’ liv og optagelsen 
af livsintensitet, offer og smerte som det 
egentlige liv.«

 Det er temaer, Geir Angell Øygarden 
ikke søger at skjule sin fascination af. 
Baghdad Indigo er en blanding af socio-
logiske interviews, naiv rejseberetning ›
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t Omid Shams ikke kan 
vende tilbage til Iran lige 
foreløbig, skyldes blandt 
andet et stykke installa-
tionskunst, han har lavet 
med sin kone, Parissa 
Jamali, og som er udstillet 
på Godsbanen i Aarhus, 
The Tree of Locks of Hair. 

Umiddelbart ser værket ellers harmløst 
ud: Et træ af papmaché og cement, der 
slog sig under transporten fra værkstedet 
i Brabrand, så ståltråd nu titter frem fra 
en af rødderne. Om stammen smyger sig 
et spraglet tæppe, grenene er viklet ind i 
pangfarvet garn, og på dem hænger det, 
der har vakt furore hos de klerikale: Små 
fine lokker af i alt 50 forskellige kvinders 
hår, alle sammen iranere.

I et land, hvor en YouTube-dans til 
Pharrell-hittet Happy fører til fængsels-
straf og/eller piskeslag, er træet med sin 
kritiske kommentar til den obligatoriske 
hijab langtfra ufarligt, særligt ikke når 
det via en omtale i den tyske radio- og 
tv-station Deutsche Welle er vokset til en 
større historie i Iran. Men for 32-årige 
Omid Shams – forfatter, digter og litterat 
med et politisk engagement, man mær-
ker med det samme - er det alt sammen 
prisen værd, for livet går ud på at stille 
spørgsmål. Til det, ingen andre vil tale 
om. Til de religiøse doktriner i Iran. Og 
til ytringsfrihedsdebatten i Danmark. 
Hvor der, ifølge Omid Shams, gjaldes 
om retten til at sige sin mening, mens få 
interesserer sig for uligheden i, hvem der 
får mulighed for at blive hørt.

Det er et år siden, han kom til Aarhus 
som såkaldt fribyforfatter – eller et år 
og to dage, som han præciserer. For når 
ordningen, der giver forfulgte forfattere 
husly, arbejdsro og økonomisk støtte i 
to år, løber ud om 363 dage, vil han og 
Parissa Jamali igen være på udkig efter 
et land at være i. Medmindre Parissa 
rammer en guldåre med sin designer-
virksomhed, eller han får opfyldt drøm-
men om en ph.d.-stilling på et dansk 
universitet. 

Indtil da udnytter han arbejdsroen 
til at få en stribe projekter fra hån-
den, blandt andet et teaterstykke med 
udgangspunkt i egne oplevelser med den 
iranske efterretningstjeneste: to uger 
indespærret i et forhørslokale, tævet og 
underkastet psykisk tortur. Som eksem-
pel klikker han en lækket YouTube-video 
frem på computeren: En kvinde bliver 
pisket uden for skærmbilledet, efter at 
hun er blevet tvunget til i detaljer at for-
tælle om seksuelle eskapader, som hun 
grædende insisterer på aldrig har fundet 

Af Jakob Dybro Johansen  ⋅  Foto Kasper Palsnov

KUNSTEN ER EN SLAGMARK

Det politiske begynder i sproget, mener den iranske forfatter Omid Shams, hvis digte, 
romaner og avisartikler har skaffet ham dødstrusler på halsen og tvunget ham i 

aarhusiansk eksil. Men med kunsten følger pligten til den farlige ytring.

sted. Sådan gør man, siger Omid Shams, og han ved det, for han 
er selv blevet arresteret en håndfuld gange.

Han husker, da han i et essay skrev om Miladtårnet i Teheran 
som fallossymbol, hvorefter avisen, der havde publiceret det, 
blev sagsøgt af kommunen. Han fortæller, hvordan alene et 
digts uortodokse syntaks kan provokere præstestyret, fordi 
sprog er magt, og med kontrollen over sproget står og falder 
teokratiet. Sidste gang han blev afhørt, lød beskeden, at han 
enten kunne forlade Iran, hvad myndighederne med glæde ville 
hjælpe ham med, eller blive. Blev han, ville hans forældre blive 
fyret fra deres arbejde, og familiens hverdag gjort til et mare-
ridt. En besked ledsaget af Koran-referencer, hvor henrettelse 
nævntes som passende modsvar på opsætsighed.

Det er den opsætsighed, som har bragt Omid Shams til 
Danmark. I lejligheden ved Vesterbro Torv har han og Parissa 
Jamali et arbejdsværelse med to små kroge: et med hendes sy-
maskine, og et med hans noter og manuskripter, samt værker af 
de amerikanske beat-forbilleder Ginsberg og Burroughs. En bog 
af en af parrets venner, Shahriar Mandanipour, Censoring an 
Iranian Love Story, ligger der også – »men du kan næsten sige 
dig selv ud fra titlen, at den kun er udgivet uden for Iran«.

I stuen sidder Parissa Jamali med benene over kors og ryger; 

PROFIL

hun har løsthængende hår og ballerinaer på fødderne; Omid 
Shams skænker whisky og specialøl, inden han smutter i Super-
Brugsen efter en svinemørbrad. Han griner forbløffet, hvis man 
spørger, om han er muslim, og kalder religion over en kam for 
»autoritært humbug«. Han elsker Søren Kierkegaard, identifice-
rer sig med den idealistiske læge i Ibsens En folkefiende og følger 
med i de danske medier via Google Translate. Stiller man et 
upræcist spørgsmål, oversætter han det straks til noget, der kan 
svares på med samme præcision og nuance, som han tilstræber 
i sine tekster: Ét er institutionaliseret religion, selvfølgelig, 
noget andet selve det at tro.

Selv finder han mening i kunsten, hvis forpligtelse til sam-
fundsmæssigt engagement nær havde sendt ham til Kobani i 
kamp mod Islamisk Stat i efteråret – inspireret af dem, der som 
Gustaf Munch-Petersen faldt under Den Spanske Borgerkrig. 
»Heldigvis fik Parissa talt mig fra det,« siger han og smiler med 
en mildhed, der gør det vanskeligt at se ham for sig på nogen 
form for slagmark. Men et sted inde bagved fornemmer man en 
alvor. Det er den, der alligevel giver ordene vægt.

tildelt de eftertragtede 5 mikrofoner, og 
The Notorious B.I.G, også kaldet Biggie, 
som var i stald hos Puff Daddys Bad Boy 
Entertainment. De to rappere var til 
prisuddelingen i 1995 nomineret i mange 
af de samme kategorier, og Nas var 
mødt op selvsikker og klar til at modtage 
branchens hæder i en skinnende ny, lidt 
for stor Tommy Hilfiger trøje, som han 
havde lånt penge til af sit pladeselskab. 
Men til hiphoppens begravelse løb Biggie 
med alle priserne. Dette skyldtes, mener 
Questlove, at mens Illmatic var et godt 
gammeldags stykke solidt hiphop-hånd-
værk, var Biggies debutplade, Ready to 
Die, fremstillet under kyndig vejledning 
af Puff Daddy med det formål at klare 
sig godt på markedet. Der var bl.a. taget 
højde for, at albummet skulle indeholde 
et par oplagte singlehits af mere kom-
merciel karakter, båret af letgenkendelige 
soulsamplinger. Til prisuddelingen den 
sommeraften i 1995 høstede Biggie frug-
ten af Puff Daddys markedsstrategiske 
sans, imens Nas sad tilbage, desillusio-
neret i sin store mærkevaretrøje købt for 
lånte penge. Året efter åbnede Nas’ anden 
plade, It Was Written, for en sikkerheds 
skyld med et Sting-sample.

The Roots var selv nomineret til en 
Source Award i 1995 i kategorien ”bedste 
live act”, men den pris tog Biggie også. 
Måske det kan forklare hvorfor Questlove 
har et horn i siden på Puff Daddy, men 
så igen, det var der rigtig mange, der 
havde på det tidspunkt. Puffys åbenlyse 
forkastelse af hiphoppens grundværdier 
banede i 90’erne vejen for en nærmest 
puritansk modkultur inden for kulturen 
selv, fuld af indignation over yuppie-rap-
perens monopolsøgende griskhed og 
den skamløse, men effektive markeds-

føring, som fandt sted af hiphoppens rå ghetto-stereotyper til 
det købelystne hvide marked. Selvom det var en dag med Public 
Enemy i høretelefonerne, som inspirerede Questlove til at sige 
sit job op på den 50’er inspirerede diner, hvor han arbejdede, har 
han aldrig helt kunne genkende sig selv i de hardcore rapperes 
fremstillinger af ghettolivet. Han har aldrig solgt stoffer eller 
båret våben, og kun få gange er han blevet stoppet af politiet - én 
gang fordi det virkede mistænkeligt, at han kørte rundt og hørte 
U2 på fuld blæs. Han oplevede i 80’erne heller ikke trangen til 
at anskaffe sig guld og personsøgere, men var fint tilfreds med at 
kunne købe sig en Prince-plade i ny og næ.

Sammen med navne som Common, Mos Def og neo-soul 
sangerinden Erykah Badu var The Roots blandt de førende navne 
i hiphoppens kulturelle vækkelse i 90’erne. Det var dog svært for 
bevægelsen at finde ordentligt fodfæste i mainstreamen. Det var 
på trods af at være udpræget u-hvid og gennem sin identifikation 
med old school rap og tidligere årtiers Black is Beautiful-dogma-
tikker i princippet var lige så ekskluderende som den hårde rap. 
Men måske netop fordi bevægelsen afspejlede en række værdier 
frem for en her-og-nu virkelighed, var det svært at se den som 
andet end en ideologi, der - ligesom punkens nihilistiske doktri-
ner - ikke var i stand til at tilfredsstillede voyeur-fanens behov 
for ægte spænding. Forestil dig, at du er taget ud for at lure ind 
ad vinduet i en swingerklub, men den aften står swingerne og 
taler om, hvor fed swingerbevægelsen var i gamle dage. Du bliver 
ikke så længe. Puritaner-bevægelsen brød pagten med de hvide 
fans, som uanset hvordan man vender og drejer det, er nødven-
dige, hvis man vil sælge plader.

I Signifying Rappers spørger Wallace og Costello, hvor 
erkendelsen af hiphoppens indgroede hvidhed - accepten af, at 
din fjende i virkeligheden er din allierede - engang vil efterlade 
kulturen og de profeterer, at Public Enemy højst sandsynligt vil 
ende deres dage som Public Friend, rappende nationalsangen 
før en baseballfinale. Og profetien har måske ikke ramt helt ved 
siden af. Siden bogen udkom i 1989 har vi set Questlove give den 
som den sorte Paul Shaffer på Jimmy Fallons talkshow, fx iført 
hawaiiskjorte sammen med Madonna i en opførsel af pop-dron-
ningens hit Holiday; vi har set Common på Sesame Street; The 
Fresh Prince i sin egen sitcom; Ice Cube som Eames-entusiast 
på Youtube; Eazy-E til middag med George Bush Sr. i Det Hvide 
Hus; og hvad med Public Enemy? Tjo, Chuck D er æresdoktor 
ved New Yorks Adelphi University, Flavor Flav blev gift med Git-
te Stallones forvoksede patter og har efterfølgende været deltager 
i utallige reality-tv programmer. Det er uvist, om Terminator X 
stadig er på randen af panik.

80’er-rapperne yuppier, men i så fald 
mindre hykleriske yuppier.

I 90’erne kulminerede yuppie-rappen 
med Puff Daddy (senere P. Diddy, senere 
Diddy), en Harlem-født rapper/forret-
ningsmand, der med linjer som »I don’t 
write rhymes, I write checks« fastholdt, 
at penge kunne erstatte talent. Dette stod 
i skarp kontrast til 80’er-scenen, hvor 
legitimitet inden for kulturen var betinget 
af teknisk dygtighed eller en stil så unik, 
at den umuligt kunne kopieres af andre, 
selvom de prøvede nok så hårdt.

I 2013 udkom en slags selvbiografi, 
Mo Meta Blues: The World According 
to Questlove, af trommeslageren Ahmir 
Thompson, som under pseudonymet 
Questlove debuterede med gruppen The 
Roots omkring samtidig med Puff Daddy. 
Som navnet antyder, var gruppen - ulig 
Puff Daddy - tro mod hiphoppens gamle 
dyder. Ud over verdens bedste trom-
meslager bestod gruppen af en af verdens 
teknisk dygtigste rappere, Black Thought, 
og også på et tidspunkt verdens bedste 
human-beatboxer, Rahzel. Gruppens 
tekster var socialt bevidste og kan ses som 
en slags protestmusik mod den gren af 
genren, Puff Daddy tilhørte.

Det gode ved moderne selvbiografier 
er, at man sagtens kan skrive dem, mens 
man stadig er ung, og ens erindringer 
endnu ikke er indhyllet i nostalgiens 
lyserøde tåger. Hvis der er én ting, Quest- 
love husker tydeligt, er det hiphoppens 
begravelse, prisuddelingen The Source 
Awards i 1995.

The Source er et toneangivende hip-
hop-magasin, der i 1994 havde bebudet, 
at hiphoppens fremtid lå i hænderne på 
især to unge rappere: Nas, hvis debut-
album, Illmatic, af magasinet var blevet 

David Foster 
Wallace & Mark 
Costello, 
Signifying Rap-
pers, Back Bay 
Books

Ahmir Thompson, 
Mo' Meta Blues: 
The World Accor-
ding to Questlove, 
Grand Central 
Publishing
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ESSAY ESSAY

et begyndte sådan her. I efteråret 
1932 udgav en hidtil ukendt debu-
tant romanen Rejse til nattens ende. 
Timingen var perfekt – juryen bag 
l’Académie Goncourt, Frankrigs 
mest prestigefulde litteraturpris, 
mødtes kort tid efter udgivelsen og 
diskuterede, hvem der skulle mod-
tage årets pris og de dertilhørende 
500.000 franc. Flere af jurymedlem-
merne havde modtaget et brev, hvori 
en Louis Destouches præsenterede 
sig som forfatteren bag Rejse til 

nattens ende: »Jeg er læge i en kommunal lægeklinik, 
det er én metier blandt tyve andre, født i 1894 i Courbe-
voie Seine – militærmedalje, en smule invalid – 38 år 
gammel.« Over for sine nærmeste garderede han sig mod 
et nederlag. Han kunne ikke vinde, bogen var »for anar-
kistisk«. Men i brevene til Goncourt-medlemmerne præ-
senterede han sig som værdig kandidat til prisen, og to af 
jurymedlemmerne, forfatterne Lucien Descaves og Léon 
Daudet (som hjalp Proust med at vinde samme pris), var 
enige med ham – her har vi årets vinder. I slutningen 
af november fik de ved et forberedende møde overbevist 
resten af juryen, og den 7. december 1932 blev der afgivet 
stemmer over en frokost. Vinderen af Goncourt-prisen 
1932 blev … 

... LES LOUPS! AF GUY MAZELINE!
Descaves smed sin serviet på bordet og forlod selskabet 
i vrede. Til stor medieopstandelse. Forfatteren bag Rejse 
til nattens ende, der gik under pseudonymet Céline, 
forvandlede sig med ét fra anonym læge til sensationens 
hovedperson og blev opsøgt af journalister i sin lægekli-
nik. Drømmen om anonymitet brast, og efter mindre end 
tre måneder som publiceret forfatter, blev Célines navn 
synonymt med skandale.

Men balladen om Goncourt-prisen overskygges i dag 
af en større og mere langstrakt skandale, der klistrer sig 
til Célines eftermæle som brændende hvid fosfor. Da det 
franske kulturministerium i 2011 ville føje Céline til en 
liste over franskmænd, der fortjente national fejring det 
år – 50-året for hans død – protesterede en forening for 
efterkommere af deporterede jøder. Céline var antisemit, 
og den slags fejrer man ikke. Således blev navnet fjernet, 
festen aflyst. 

For at forstå denne reaktion er man nødt til igen at 
skrue tiden tilbage til 1930’erne, hvor Céline kun fem år 
efter skandalen om debutromanen, pludselig stod frem 
som racistisk tænker: I årene op til og under krigen ud-
gav han en række racistiske pamfletter – Bagatelles pour 
un massacre (1937), L’École des cadavres (1938) og Les 
Beaux Draps (1941) – der alle rettede sig mod jøder.

Biografister, venner, bekendte, forskere og læsere har i 
årtier undret sig over denne chokerende drejning i forfat-
terskabet. Céline hører til den tvivlsomme gruppe af for-
fattere og tænkere, der i mellemkrigstidens ideologiske 
helvede blev radikaliserede og gjorde sig til fortalere for 
fascismens, racismens, nazismens eller antisemitismens 
sag – og efterfølgende fandt sig selv på den forkerte side 
af skellet. Det gælder blandt andre Hamsun og Heideg-
ger, der for tiden begge oplever fornyet granskning og 

kritik af deres ideologiske forbrydelser. Interessen bund-
er i det paradoks, at alle disse forfattere hver især var 
og er anerkendt for dyb indsigt i menneskets komplekse 
natur og samtidig lod sig forføre af en banal racisme – 
eller, som Jean-Paul Sartre formulerer det, havde »valgt 
hadet, fordi hadet er en tro«.

Men hvordan kunne det i Célines tilfælde gå til, at han 
blev poetisk propagandist for antisemitismens hæslige 
sag? Var han momentant sindssyg? Var det, fordi hans 
kæreste forlod ham for en jødisk mand? Fordi Hollywood 
ikke ville filmatisere Rejse til nattens ende? Fordi han 
var blevet smittet af en slags antisemitisk mikrobe, som 
en af hans venner senere forklarede, der fandt en særligt 
receptiv modtager i Célines krop og sind, som var svæk-
ket af smerter og kronisk søvnløshed? Eller var det hele 
bare en stor vittighed? Ved udgivelsen af den første af 
pamfletterne virkede sidstnævnte måske ikke utænkeligt. 
Om bogen var der et mavebælte, hvorpå der stod: »For 
at få et godt grin i skyttegravene.« Selvom pamfletten 
chokerede de fleste anmeldere, da den udkom, indtog 
André Gide, forfatter og nobelprisvinder, det ledige 
standpunkt, at man skulle læse bogen som en vittighed 
– som en parafrasering af andre racister. Den knap 400 
sider lange pamflet var så åbenlyst, rasende og rablende 
antisemitisk, totalt usammenhængende i sine anklager 
mod jøder; dette nærmest psykotiske skrift med samme 
vulgære sprog, argot og stil som de foregående romaner 
… Hvordan kunne det være andet? 

»Når Céline taler om en slags fortielsens konspiration, 
om en koalition, der forhindrer salget af hans bøger, er 
det indlysende, at han vil grine. Og når han gør Jøden 
ansvarlig for nedturen, siger det sig selv, at det er en 
vittighed. Og hvis det ikke var en vittighed, så ville han, 
Céline, være fuldstændig tosset,« skrev Gide. 

Dette kan være svært at tro, når anmelderne i de 
radikalt højreorienterede aviser tog bogen så alvorligt, 
at den blev centrum for en slags ritual på redaktionen af 
fascistbladet Je suis partout: »At sige, at vi har læst den, 
siger ingenting. Vi reciterer den, vi forkynder den (...) Vi 
vil alle læse Céline i kor.«

Da Céline blev født på højden af La Belle Époque, 
begyndte ikke bare hans, men landets rejse mod 
antisemitismen. Det var en opfindelsernes, kunstens, 
teknologiens og fredens tid. Epoken som vi kender den 
fra Marcel Prousts romanprojekt På sporet af den tabte 
tid (1913-1927): Det franske borgerskab og de uendelige, 
intrigante middagsselskaber. Men midt i alt dette også en 
begyndelse på noget andet, en tendens der ikke forbigik 
Prousts seismiske sanseapparat. Det var en tid, hvor man 
så begyndelsen på en rædselsfuld ideologi, en folkestem-
ning selv bourgeoisiet opfattede mellem serveringerne: 
antisemitismen.

Jødehadet voksede med en række offentlige skandaler 
og affærer i det unge, franske demokrati. I flere tilfælde 
fik jøder skylden, og som forfatteren Emile Zola formule-
rede det i sit åbne brev J’accuse: Frankrig var »beskæm-
met« af »jagten på ‘beskidte jøder’«. 

Antisemitismen forgrenede sig ud i litteraturen, og en 
racistisk litterær tradition opstod med en af periodens 
største bestsellere, Édouard Drumonts 1.200-sider lange 
smædeskrift mod jøder, La France Juive: essai d’histoire 
contemporaine (1886). Heri tilskrev Drumont epokens 

mange opfindelser den ariske mand, som den jødiske 
mand, semitten, lukrerede på som en parasit: »Semitten 
er merkantil, pengegrisk, intrigant, spidsfindig, snu; 
Arieren er entusiastisk, heroisk, ridderlig, uselvisk, op-
rigtig, tillidsfuld indtil det naive (...) Semitten har ingen 
skabende evner; i modsætning opfinder Arieren; ikke den 
mindste opfindelse er lavet af en Semit. Denne derimod 
udnytter, organiserer, producerer på den skabende Ariers 
opfindelse gevinster, som han ganske naturligt vogter for 
ham.« 

Og midt i alt dette fødtes et helt andet raseri, en lille 
dreng der senere blev kendt under sit litterære nom de 
guerre Céline, men indtil videre bare hed Louis-Ferdi-
nand Destouches. Dagen efter hans fødsel blev han døbt 
og placeret hos en amme i Puteaux i det nordvestlige 
Paris, hvor han tilbragte de første år af sit liv. Hans far, 
Fernand Destouches, arbejdede i et forsikringsselskab, 
og moderen, Marguerite Guillou, solgte kniplinger og 
kuriositeter i parrets butik i Passage Choiseul, hvor lille 
Louis efterfølgende tilbragte det meste af sin barndom 
(fiktionaliseret i romanen Død på kredit (1936)). En af 
de vigtigste personer i barndommen var den driftige bed-
stemoder Céline Lesjean (gift Guillou), der tog den unge 
Louis med i biografen og forsynede ham med illustrerede 
blade. Da hun døde i december 1904, var det en stor sorg 
for drengen, og mange år senere, da han debuterede, var 
det hendes fornavn, han gjorde til sit forfatternavn. 

Den antisemitiske tidsånd undgik heller ikke familien 
Destouches. Louis’ far læste La Patrie, en avis fyldt med 
antisemitisme, påpeger flere biografister. Henri Godard 
bemærker i sin biografi fra 2011, at Louis som barn læste 
mange af de encyklopædiske blade, der var populære 
på den tid – blade med videnskab og samfundsforhold 
formidlet i børnehøjde, og en iboende racisme og anti-
semitisme. Godard citerer en symptomatisk passage fra 
Je sais tout fra januar 1906: »Japanerne, Englænderne, 
Jøderne, er de ikke ét og samme folkeslag, eller snarere 
tre grene, der nedstemmer fra den antikke hebræiske 
stamme?« Det er samtidig fra disse illustrerede og ency-
klopædiske blade, at Céline senere hentede illustrationer 
til genudgivelserne af sine pamfletter under besættelsen: 
billeder af jøder, afrikanere og russiske kommunister. 

 
DEN STORE KRIG
Da Céline var 18 år gammel, meldte han sig frivilligt i det 
12. kyrassérregiment i den franske hær. I første omgang 
skrev han kontrakt på tre år, men så kom Den Store Krig. 
Et afgørende punkt i Célines liv og forfatterskab – det er 
krigens rædsler, der inspirerer til Rejse til nattens ende – 
men det er også vigtigt at bemærke, at det er med denne 
krig og disse rædsler i baghovedet, at han senere skrev 
sine pamfletter – for at undgå, at det slagteri, han havde 
set, skulle gentage sig. 

Igen er det i brevene, vi får det bedste indtryk af, hvor-
dan begivenhederne påvirkede den nu unge kyrassér. Til 
sine forældre talte han om hele byer, der var utilnærme-
lige på grund af stanken af død og ligene i byens brønde. 
Døde soldater, der løbende blev skiftet ud med levende, 
som stakkene af lig voksede. Krigen som »en meget stor 
bageovn, hvor man opsluger de levende styrker fra to 
nationer, og hvor den mindst udasede af de to forbliver 
herskerinden«. 

Den franske forfatter Céline var en provokatør. Derfor var det oplagt at tro, at der var tale om en joke, 
da han i 1930'erne udgav en række rasende og rablende antisemitiske pamfletter. Men pamfletterne var ikke for sjov. 

ATLAS fortæller historien om én af fransk litteraturs største stjerner, der, ud over at være anerkendt for sin dybe indsigt i 
menneskets komplekse natur, også er en af de forfattere fra mellemkrigstiden, der lod sig forføre af en banal racisme.

REJSE TIL HADETS ENDE
Af Mads Kjeldgaard

D
Som tiden gik, blev brevene til foræl-

drene kun mere grusomme, og omtrent 
samtidig med at Cèline selv blev såret, 
modtog forældrene et brev, der i sig selv 
rummede hele krigens galskab. Den 
26. oktober, 1914 beskrev han et korps 
bestående af 5.000 indiske dværge, der 
sov i træerne og myrdede med kniv om 
natten, og »en familie på 14 personer, 
civile uden forsvar, er blevet dræbt med 
lansestød, hvoraf den ældste bedstemor 
var 78 år, og hvoraf den yngste var 15 
dage… For ikke at tælle den gravide moder, 
som en soldat havde åbnet bugen på«.  

Det næste brev, forældrene modtog, 
var fra en officer, der informerede dem 
om, at deres søn var blevet såret. Office-
ren roste i næste brev deres søn for hans 
mod: »Siden begyndelsen af krigen har 
man desuden fundet ham overalt, hvor 
der er fare, det er hans glæde (...)«

Han blev såret, da han havde meldt 
sig frivilligt og deltaget i en forbindel-
sesmission mellem to regimenter af 
infanterister ved Poelkapelle, Belgien. 
Ifølge Henri Godard var det rent faktisk 
to skader – den første, da en eksplosion 
slyngede ham ind i et træ og gav ham hjer-
nerystelse, en granatsplint ramte ham i 
tindingebenet. Senere blev han ramt af en 
kugle i højre arm, som splintrede knog-
len og voldte den unge soldat voldsomme 
smerter.  ›

Eftervirkningerne plagede ham resten af livet: støj i det ene 
øre, delvis lammelse i højre arm, svimmelhed. I 1914 beskrev 
hans far over for sin bror, hvordan skaden havde påvirket den 
unge mand psykisk – han sov højst en time her, en time der og 
vågnede badet i sved. Nærdødsoplevelsen havde manifesteret sig 
som en surexcitation nerveuse, nervøs overophidselse: »Synet 
af alle rædslerne, som han har været vidne til, løber konstant 
gennem hans hjerne.«

LENINGRAD TUR-RETUR
1936 lader til at være det afgørende år for opbygningen af Célines 
racistiske konspirationsteori. Først og fremmest følte han sig 
mere end nogensinde fast besluttet på at skrive og få opført en 
ballet. Han forsøgte sig først på l’Opera de Paris. Afslag. Han 
forsøgte i Monte-Carlo. Ingenting. Han gik endda så langt som til 
at sende den til Igor Stravinsky. Lige meget nyttede det. Céline 
kunne simpelthen ikke trænge igennem til balletverden, på trods 
af hans iver, på trods af hans relative berømmelse, på trods af at 
han, Céline, var forfatter til Rejse til nattens ende! 

Alle disse personlige nederlag samlede sig langsomt til den 
konspirationsteori, som Gide senere troede var en vittighed. 
Operaen i Paris, kultursiderne i de store aviser. Det var alt sam-
men, i Célines optik, styret af jøder, der forsøgte at spærre for 
ikke-jøders (det vil sige hans) adgang til institutionerne.

I sensommeren 1936 tog han på eget initiativ til Sovjetunio-
nen. Målet for rejsen var dels at indkassere royalties for den rus-
siske oversættelse af Rejsen, der, til Célines store chok, viste sig 
at være udsat for censur. Céline tog afsted som turist, og vi ved i 
dag ikke ret meget om, hvad det var, han så og oplevede i sin tid 
i Sovjetunionen. Men han sendte ét postkort fra Leningrad, og af 
det fremgår det ret tydeligt, hvad han syntes om kommunismens 
virkelighed: »Lort! Hvis det er det, der er fremtiden, bør vi nyde 
vores beskidte forhold. Hvilken rædsel!« 

SOVJETTERNE FARSERER BÆ
Da han kom hjem, skrev han en pam-
flet, en lille sag om kommunismen, som 
blev skrevet om mindst fire gange, før 
han i slutningen af året kunne aflevere 
den til Denoël, som udgav den i et bind 
sammen med Célines afhandling om 
lægen Semmelweiss. Mea Culpa (1936) 
hed pamfletten, som tog sit navn fra en 
katolsk syndsbekendelse, og som rettede 
sig mod kommunister og Sovjetunionen 
(mea culpa er latin for »min skyld«). 
Sammenlignet med de antisemitiske 
murbrokker, der fulgte den, fremstod 
Mea Culpa ikke umiddelbart af meget 
med sine 20 sider. Men den fungerer 
som et præludium til Célines racisme, og 
modstanden over for kommunismen var 
for ham – og nazisterne – en vigtig brik 
i racehadet. Céline mente, at han havde 
opdaget et mønster: den kommunistiske 
centralkomité. Frankrigs venstresnoede 
regering. Teatrene. Det hele begyndte lige 
så stille at give mening for Céline. Der var 
én fællesnævner, tænkte han, for alle disse 
onder: jøder. For Céline eksisterede der 
nu »en trussel i form af jødisk overherre-
dømme«, som Godard forklarer det. 

I pamfletten lyder det blandt andet, at 
sovjetterne »forsøger at farsere bæ, at få 
det til at fremstå som karamel«. Kommu-
nismen er et hyklerisk bluffnummer, som 
fylder proletariatet – eller Prolovitch, 
som Céline kalder det – med søde løgne-
historier, som dækker over, at kommuni-
sterne er lige så grådige og blodtørstige 
som det borgerskab, de har erstattet: 
»Se kæften på store Marx, opsvulmet!« 
Alt i Sovjetunionen er korrumperet af 
rasende egoisme, der kommer til udtryk 
i formen »materialistisk kommunisme«, 
hvor den herskende til enhver tid er 
den, der er »den mest kyniske, den mest 
listige, den mest brutale.« Ifølge Céline 
har de erstattet Gud med mekanik, der 
i fremskridtets og proletariatets navn 
forgifter, dødsdømmer og dræber alle, 
der nærmer sig. 

Og da Céline retter blikket mod Frank-
rig, er det ikke et hak bedre. Prolovitch 
– det vil sige Front Populaire og dets 
tilhængere – er en borgerlig dovenlars, 
der drikker whisky og går i biografen. Det 
hele er kort sagt en kæmpestor illusion – 
mennesket er, uanset revolutioner, altid 
undertrykt; det er dets egen tyran. Og 
hvad er årsagen til det hele? Katalysato-
ren bag alle disse rædsler? Lykke, mener 
Céline. Man kan ikke love arbejderne en 
lykkelig fremtid, for lykke findes ikke, og 
det er, når mennesket i sin selvindbildsk-
hed efterstræber den, at det går galt. At 
døden gør sit indtog.

Ω Det kan undre, at 
den hadefulde for-
fatter til de rablende 
og usammenhæn-
gende angreb på 
jøder, er den samme 
som forfatteren til 
mesterværket Rejsen 
til nattens ende.
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1950 drømte den unge forfatter 
Tage Skou-Hansen om en anden 
litteratur. I essayet Forsvar for 
Prosaen rettede han kritik mod den 
poesi, som havde hegemoniseret og 
defineret det litterære miljø i Dan-
mark efter Anden Verdenskrig. Da 
de ydre strukturer brød sammen, 
ledte poeterne efter mening i det ek-
sistentielle og det nære, det intime, 
det abstrakte og poesien.

»Lyrikeren behøver ikke at have 
noget positivt forhold til sine med-

mennesker, når blot han har et inderligt 
forhold til sig selv,« skrev den unge, harm-
dirrende Skou-Hansen.

»Dét vi behøver, samtidig med at vi 
begynder, er modet til at anerkende ikke 
blot sjælen, men også det ydre. Mod til 
at akceptere den bogstavelige moderne 
virkelighed, ikke som en anfægtelse der 
skal overvindes eller som en anledning til 
at vende sig indad, men som det absolut-
te element, vi er sat ind i og skal leve i. 
Martin A. Hansen er størst dér, hvor han 
giver afkald på sine reserver af almuesind 
og historisk indsigt og forudsætningsløst 
begynder midt i det moderne liv.«

Denne forudsætningsløshed er et nøgle-
begreb i essayets poetik. Det indikerer, at 
litteraturen må skrives med afsæt i en bred 
genkendelig virkelighed. En virkelighed, 
som vækker resonans hos mere end ét 
samfundslag, hos mere end én gruppering. 
En virkelighed, som er genkendelig uden 
for en specifik social kontekst.

Midt i det moderne liv vrimler det en 
søndag i april. Det vrimler med forfattere, 
forlæggere, kritikere og læsere på Søren 
Kierkegaards Plads i København. De 
valfarter ind i Dome of Visions, hvor små 
forlag sirligt har opstillet boder med bøger 
langs rummets kanter – og hulter til bulter 
i resten af halvkuplen. Det er anden dagen 
for festivalen Lille Bogdag, som hylder 
nye danske forlag og forfattere. For der 
sker noget i dansk litteratur i disse år, det 
er alle enige om – men hvad der egentlig 
sker, er et langt mere prekært spørgsmål.

uegnet til at anmelde samme forfatter 
igen. Og debatterne er nødvendige, mener 
Bukdahl.

 
-Olga Ravn skrev sidste år i kronikken 
Sorry Mallarmé, at du er ved at miste 
magten. Hvilken magt tilskriver hun dig?

»På en kunstscene er der en dagsor-
densmagt, man forsøger at tage ud fra 
ens egen idé om, hvor man skal tale om 
litteratur fra. Hvor skal kvaliteterne være? 
Hvem vil man skrive om? Som ung skal 
man ofte kæmpe mod andres magt til at 
danne kanoner, som jeg gjorde det mod 
80’er-generationens hierarkier – og når 
man har fået den, klynger man sig til den. 
Jeg forsøger stadig i høj grad at definere, 
hvad jeg synes er god litteratur, og det 
gider jeg jo ikke holde mund med, men 
det er vigtigt at blive udfordret. Kan du 
høre min repressive tolerance? ”Kom og 
skændes med mig!” står jeg og råber. Jeg 
mangler de diskussioner.«

De diskussioner, Bukdahl mangler, er 
diskussioner om litteraturens formål, og 
hvorvidt forfatterne i Danmark opfylder 
dette formål. Samt det, at man faktisk har 
en magt, hver gang man udtaler sig om 
litteratur i et medie. For der bliver man 
læst, hørt eller set og ofte af folk, som lader 
sig oplyse. Han efterlyser et litterært miljø, 
som tør være ærlige:

»Mange af de nye kritikere læser efter 
det politiske, det engagerede, det henven-
dende – og der adskiller de sig fra mig. Det 
er også årsagen til min frustration med 
hensyn til Olga. Jeg kan mærke, der er 
nogle konfliktlinjer, som jeg gerne vil have 
ekspliciteret! Vi skal have nogle kæmpe, 
fantastiske skænderier om det.«

»For mig er Olga det store, tabte kriti-
kerhåb, fordi hun blev bange for magten. 
Hun blev bange for at kritisere og et symp-
tom på, at politisk korrekthed og høflighed 
kan gøre én lam i hovedet. Hun er én af de 
mest magtfulde i den unge generation, for-
di hun er så synlig. Hun bliver spurgt hele 
tiden om alting og ytrer sig på Facebook. 
Hvis du insisterer på at tale, så har du 
magt – særligt hvis du insisterer på at tale 
alle de steder, hvor magten er. Og så kan 
man udtale sig ligeså meget, man vil om, 
at internettet er egalitært, men hvis man 
stadig udtaler sig i de store medier, aviser, 
på TV og i radio – og nu endda bag kulis-
serne som redaktør på Gyldendal – er det 
håbløst at kritisere avisanmelderens magt 
til at vurdere kvalitet for at være væmmelig 
og uetisk. Hvis du glad peger på nogen, er 
der jo automatisk, men usynligt, nogen, du 
ikke peger på, og voilá, magt er udøvet.«

Den politiske korrekthed, som Bukdahl 
refererer til, blev sidste år ekspliciteret 

gennem hvidhedsdebatten i danske me-
dier; debatten om, hvilken position man 
kan indtage som privilegeret, hvid skribent 
eller kritiker med alle de fordele, det giver. 

»Det blev så komisk,« sukker Buk-
dahl. »Der var en hel masse, som brugte 
deres talemagt til at tale om, hvem der er 
privilegeret, men ingen fik øje på, at de i 
fremhævelsen af de særligt politisk korrek-
te fuldstændig negligerede nogle andre.«

Han insisterer på, at et tæt miljø rum-
mer store fordele, fordi tætte forbindelser 
mellem forfattere, forlag og læsere giver 
en smittende entusiasme. En klubfølelse, 
kalder han det. Udfordringerne melder sig, 
når høfligheden sætter ind og kritikken må 
vige: »Et eksempel på, hvornår jeg har sav-
net en kvalitetsskelnen er i den del af den 
nye litteratur, som vil være generations- 
eller internetpoesi. Jeg savner her, at man 
kan skelne mellem de stærke digtere og 
de mindre stærke digtere. Mange af dem 
kender hinanden, og miljøet er omgivet 
af en høflighed, hvor det værste, man kan 
være, er en hater – og det bliver pludselig 
slået sammen med at være kritisk over 
for noget. Hvis du gør opmærksom på, at 
noget er svagt, bliver du pludselig gjort til 
en trold. Her kunne jeg godt savne mere 
diskussion om den litteratur, der bliver 
skrevet.«

-Kan man gøre op med den tendens?
»Det må være kritikernes pligt hele 

tiden at spørge til modedigterne – at 
spørge til, hvor rigtige de er. Jeg vil gerne 
hele tiden løfte den formanende pegefin-
ger: Prøv lige at tænke jer om og huske 
på, at I udøver magt hele tiden. Men det 
gider de jo ikke høre fra mig. Det kan man 
kun håbe på, at der kommer en bevidst-
hed om.«

»Og nu har vi jo ikke engang talt om de 
sociale mediers magt!« udbryder Bukdahl. 
Så det gør vi. Han udpeger dem som en 
alvorlig forhindring for kritikken, eftersom 
en stor del af den litterære debat mellem 
forfattere foregår på Facebook-vægge 
og blogs frem for i spalterne. Senest 
udfoldede der sig en censurdebat på 
forfatterne Asta Olivia Nordenhof og Sara 
Sommerfugls Facebook-sider. Ina Munch 
Christensen, som dette forår debuterede 
på Gyldendal, kritiserede en anden af for-
lagets bøger gennem et Instagram-opslag. 
Hendes projektleder fra forlaget sendte 
hende en irettesættende SMS, hvorefter en 
større debat, som involverede blandt andre 
Nordenhof, Sommerfugl, Christensen, 
Harald Voetmann, Olga Ravn, Caspar Eric 
og bemeldte Gyldendal-projektleder, ud-
foldede sig i Facebooks kommentarfelter. 
Debatten var vigtig – den handlede om, 

FEATURE

MELLEM BØRS
OG KATEDRAL

Af Simone Sefland  ⋅  Illustration Mari Kanstad Johnsen
Der sker noget i dansk litte-
ratur for tiden. En form for 

magtskifte, der både om-
handler smag, grupperinger 

og selve litteraturens rolle 
i samfundet. Men hvem der 

har magten, og hvem der 
definerer den gode smag, 
er der ikke enighed om.

NY POETIK – NY MAGT
»Mere end der er ved at ske et generati-
onsskifte i dansk litteratur, tror jeg, der er 
ved at ske et magtskifte,« skrev forfatteren 
Olga Ravn sidste år i en kronik i Dagbla-
det Information, da hun blev bedt om at 
forklare, hvad der foregår. »De mennesker, 
der taler meget, der har været med til at 
definere og foreslå, hvordan vi skulle forstå 
litteratur – Niels Frank, Jeppe Brixvold, 
Lars Bukdahl [...] – kritikerne, med andre 
ord, tænkerne, filosofferne, det kan føles, 
som om deres tid som ledende filosoffer er 
ved at være forbi.«

Kronikken hed Sorry Mallarmé 
med reference til den franske symbolist 
Stepháne Mallarmé, hvis digte skulle 
fremmane stemninger frem for at rumme 
et struktureret, udadvendt narrativ. »Der 
er så meget, de er så bange for. Der er så 
meget, kunsten ikke må være,« skrev hun 
og erklærede, at hun ikke tror på kunst for 
kunstens skyld – sorry, Mallarmé! I stedet 
for de gamle magter så hun en række 
jævnaldrende forfattere, som bærer på er-
faringen af en verden på vej i den forkerte 
retning, og som derfor fatter pennen. De 
griber til poesien, som Tage Skou-Hansens 
kolleger i den europæiske efterkrigstid. I 
poesien bearbejder de deres erfaringer.

I Dome of Visions står Jakob Sandvad 
fra Gladiator og taler smilende med Lea 
Løppenthin, lille og fin og gemt i et stort 
tørklæde. Hendes første digtsamling blev 
udgivet på Gladiator og hun skal læse 
op et par timer senere. Midt i rummet 
vugger Rolf Sparre Johansson rytmisk og 
insisterende en barnevogn ved siden af sin 
lille stand. Han prøver at få baby Gertrud 
til at sove, så han kan få syet sine OVBI-
DAT-tidsskrifter sammen, inden han skal 
betræde scenen efter Lea.

De er alle en del af den nye, danske 
litteratur. De er de skrivende, udgivende, 
redigerende og læsende. Ofte har de alle 
roller på én gang. Er det dem, der skal hive 
tæppet væk under de gamle magter? 

»VI SKAL HAVE NOGLE KÆMPE, FANTASTISKE 
SKÆNDERIER«
Hvervet som litteraturkritiker er behæftet 
med magt og pligt. Magten til at vælge, 
hvad der skal skrives om og pligten til at 
opsøge det mindre kendte. Det mener Lars 
Bukdahl, litteraturkritiker ved Weeken-
davisen, og han er gammel i gårde i dansk 
litteratur. Desuden har debatter om magt 
det med at involvere ham. Månedsma-
gasinet Press har kaldt ham »slagteren 
fra Pilestræde«, forfatteren Janus Kodal 
har hældt vand ud over ham, og han har 
skændtes med Ib Michael om, hvorvidt 
en negativ anmeldelse kan gøre kritikeren ›
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Hvad siger I til, at vi i morgen tidlig 
går ind i en boghandel og spørger om 
en bog, som vi ved ikke eksisterer?« 
Opfordringen kom fra den amerikan-
ske radiovært Jean Shepherd en sen 
nattetime i 1956. Shepherd var DJ 
og vært på radiokanalen WOR i New 
York fra klokken ét om natten til halv 
seks om morgenen. Det var det eneste 

ledige tidspunkt, han kunne få som nyansat på kanalen, 
men det passede Shepherd fint. Han var en natteravn og 
en del af det, han kaldte natfolket  - ligesom vennen Jack 
Kerouac og resten af beat-slænget i New York.

Det skæve tidspunkt gav Shepherd frie hænder til at 
udfordre det traditionelle radioformat. Han erstattede 
det instruerede program med lange monologer, hvor 
han talte om lige netop det, der faldt ham ind. Han 
foragtede populærkultur og det portræt af Amerika, som 
Hollywood skiltede med. Shepherd opbyggede hurtigt 
en fast skare af lyttere. Han indviede dem i et særligt 
fællesskab, hvor de søvnløse stod hævet over dagsfolkets 
trivialiteter. Det var om natten, det sande liv fandtes. 
Natfolket var kreative, frit tænkende individer, som stod 
uden for systemets normer og doktriner, mens dags-
folket var bundet til det materielle og underlagt andres 
forventninger.

I, LIBERTINE
Shepherd mente, at folk i New York var besat af lister. 
Der var bestsellerlister for musik, bøger og film, samt di-
verse top-ti-lister. Han forholdt sig skeptisk over for dis-
se statistikker, som han tilskrev dagsfolket. Aversionen 
blev drivkraften i den spøg, som Shepherd tilrettelagde 
sammen med sine lyttere en sen nattetime. Forinden 
havde han besøgt en boghandel, men uden at finde den 
bog, han søgte. Boghandleren mente ikke, at bogen ek-
sisterede, for den stod ikke på nogen forlagslister. Men 
bogen fandtes, Shepherd vidste det. I sin radioudsen-
delse harcelerede han over, hvordan forlæggere kunne 
manipulere med disse lister. 

»Er der nogen bedre måde at genskabe status quo på 
end ved at ryste dagsfolkets tro på deres organisation? 

FORFATTEREN, 
DER ALDRIG VAR

Der er næppe før eller siden foretaget 
en større spøg på den litterære indu-

stri end med bogen I, Libertine. En 
fiktiv bog af en fiktiv forfatter, som 
skulle illustrere det amerikanske 

samfunds overfladiskhed.  

Af Maria Marqvard

Og er der noget bedre sted at starte end hos boghandlere, 
som med deres lister er de mest organiserede af alle?«

Over for lytterne fremhævede han en vigtig pointe. 
De, der laver bestsellerlisterne, sover i radioprogram-
mets sendetid. Med andre ord var om natten, plottet 
mod dagsfolket skulle tilrettelægges. Og det blev det. 

Planen var simpel. Shepherd fabrikerede sammen 
med lytterne en fiktiv roman af en fiktiv forfatter. Heref-
ter gjaldt det om at efterspørge bogen hos boghandlere 
landet over for at skabe forvirring. Den fiktive forfatter 
hed Frederick R. Ewing. Han var pensioneret komman-
dør i den britiske flåde, gift og bosat i Rhodesia. Bogen 
var den første ud af en trilogi om erotik i 1800-tallet. 
Shepherd bad lytterne ringe ind med mulige titler og 
landede på I, Libertine, som havde den perfekte kom-
bination af slibrighed og arrogance. Jo mere lytterne 
kunne fortælle om I, Libertine og dens forfatter - og vig-
tigere endnu - jo flere, der efterspurgte bogen, des bedre 
ville spøgen være. Det handlede om at skabe et buzz. 

Bogen måtte naturligvis have et forlag, da alle bog-
handlerne ville efterspørge dette. I, Libertine udkom 
derfor på det fiktive forlag Excelsior, en gren af Cam-
bridge University Press. Sidstnævnte fik udgivelsen til at 
lyde mere officiel, mens ordet Excelsior var en hemmelig 
kode. »Excelsior, you fathead« var Shepherds natlige hil-
sen til lytterne og en fast del af programmet. Enhver der 
lyttede med, ville straks genkende udtrykket og derved 
kunne gennemskue joken. Men som Shepherd forudsag-
de, så sov folk i den kommercielle del af bogbranchen om 
natten, og I, Libertine spøgen greb hurtigt om sig. 

BANDLYST 
Natfolket morede sig. Lytterne adlød Shepherds 
anvisning om at sprede efterspørgslen overalt. Der 
blev spurgt efter I, Libertine i flere dele af USA og 
sågar Europa. Det virkede. Folk begyndte at tale om I, 
Libertine – og til endnu større morskab for natfolket 
begyndte udenforstående at tale med, som om de havde 
læst bogen. Spøgen udstillede folks angst for at fremstå 
dumme. Boghandlerne turde ikke længere affeje hen-
vendelserne, for når så mange spurgte efter I, Libertine 
af Frederick R. Ewing, så måtte bogen jo findes. I She-
pherds nattetimer fortalte lytterne om deres oplevel-
ser. Én boghandler skulle efter sigende have besvaret 
efterspørgslen med »Det er på tide, at folk får øjnene 
op for ham«. En studerende skrev en ni siders opgave 
om forfatteren, Frederick R. Ewing: Eclectic Historian, 
og fik et B+ samt ros for sin research. Det var endelig 
lykkedes de søvnløse at udstille den overfladiskhed, de 
hadede ved Amerika. 

En del af natfolket arbejde i mediebranchen, hvilket 
pustede yderligere liv i historien. I, Libertine blev anmeldt 
i et litterært weekendtillæg, og en kendt sladderjournalist 
skrev i sin klumme, at han havde spist middag med Frede-
rick R. Ewing og hans kone Marjorie, da de gjorde holdt i 
New York undervejs på deres rejse til Indien.  

Historien tog endnu en drejning, da bogen blev band-
lyst af en kirke i Boston. Det var en lytter, der gennem 
sit job ved kirken havde sørget for, at I, Libertine kom 
på listen over bøger, som kirken fordømte. Da først 
bogen stod på listen, turde ingen andre inden for kirken 
stille spørgsmålstegn ved det. Hvad der var tænkt som 
en joke, fik nu karakter af alvor. For episoden udstillede 

kirkens humbug: den havde fordømt en bog, som ikke 
eksisterede. Shepherd har senere udtalt, at han på dette 
tidspunkt blev nervøs for, om de var gået for langt. For 
hvad hvis præsidenten begyndte at tale om bogen? Så 
ville den amerikanske overfladiskhed blive udstillet på 
verdensplan. 

AFSLØRINGEN 
Shepherd var derfor klar til at afsløre spøgen, da en 
journalist fra The Wall Street Journal ringede og spurg-
te, om ikke det var på tide. Historien fik dog endnu et 
tvist. For en forlægger fra Ballantine Books havde forin-
den indgået en aftale med Shepherd og sci-fi-forfatteren 
Theodore Sturgeon om at gøre spøg til virkelighed og 
udgive I, Libertine på tryk. Da The Wall Street Journal 
afslørede historien den 1. august 1956, var det derfor 
med nyheden om, at den rigtige bog ville udkomme. 
Overskriften lød: Night People’s Hoax on Day People 
Makes Hit With Book Folks. 

En måned senere udkom I, Libertine på tryk, stadig 
med den fiktive Frederick R. Ewing som bogens forfat-
ter, men med et foto af Shepherd på bagsiden. Bogen 
udkom i 130.000 eksemplarer og omslaget var fyldt 
med humoristiske indforståetheder og skjulte referencer 
til Shepherds program. 

Europæerne elskede historien, og i Rusland kørte en 
artikel i Pravda. Alt salg af I, Libertine gik til velgøren-
de formål, og bogen solgte godt. Den kom oven i købet 
på bestsellerlisten. På alle måder en sejr for de søvnløse. 

HISTORIEPROFIL

HONG KONG TIL JEG DØR

Kunstneren Kacey Wong var en ledende skikkelse i ’Paraplyrevolutionen’ 
i Hong Kong sidste efterår. Wong erkender, at det er en kamp mod overmagten, 

men nægter at stoppe. Det er en demokratisk pligt, siger han.

Af Anton Willeman

et søvnigt industrikvarter syd for 
centrum af Hong Kong planlægger 
Kacey Wong sit næste kunstværk. I 
det højloftede galleri opmagasine-
rer han et utal af sine værker, når 
de ikke er på udstilling. Værker, der 
er en blanding af arkitektur, design 
og politiske budskaber, forklarer 
han. En af de mandshøje installa-
tioner er en række identiske gule 
huse i forskellige størrelser. Det 
største kan en person stå oprejst 
inden i. Det mindste er på størrelse 

med en tændstikæske. Husene skal få 
folk i Hong Kong til at diskutere de evigt 
stigende huslejepriser i et ekstremt ure-
guleret marked, forklarer Kacey Wong. 
Er det gule hus et hjem eller en bunke 
penge? 

»Arkitektur handler om mennesker. 
Det præger alle mine værker, og det 
kommer altid først, når jeg overvejer 
mit næste træk. Det er noget, der ligger 
dybt i mig, formentlig på̊ grund af min 
baggrund,« siger Kacey Wong.  

Kacey Wong laver kunst for at få folk 
til at indse, hvilket samfund de er en del 
af, og hvad der venter dem. »Vi er bun-
det på hænder og fødder. Den kinesiske 
regering strammer hvert år grebet om 
Hong Kong. Hvis vi ikke gør noget, går 
de næste generationer en sort fremtid 
i møde. Demonstrationerne i efteråret 
gjorde det ikke bedre, men forhåbentlig 
vågnede de unge.«

Kacey Wong blev født i Hong Kong 
i 1970. Hans forældre var begge travle 
forretningsfolk. I en tidlig alder lærte 
han derfor at klare sig selv. Inden han 
begyndte i grundskolen, mestrede han 
gadernes regler, »the law of the jungle,« 
som han kalder det.  

I 1982 blev den unge Kacey Wong 
sendt til New York for at gå i skole. Hong 
Kong var på vej tilbage på kinesiske 
hænder, og fremtiden var derfor usikker, 
mente Kaceys forældre. I New York blev 
den unge dreng fra Hong Kong mødt 
med nedstirrende blikke og verbale 
tæsk fra skolekammeraterne. Kacey var 
outsideren i den hvide amerikanske 
middelklasse. 

Efter high school blev han optaget 
på den prestigefyldte arkitekturlinje på 
Cornell University i New York. Da han 
nogle år efter stod med sit diplom i hån-
den, besluttede han sig for at rejse hjem 
til Hong Kong for at vise sine forældre, 
hvad han havde lært. 

Han fik job som arkitekt, men det var i 
sin fritid, at han levede sin interesse ud: 
de politiske kunstprojekter, der kom-
menterede livet i Hong Kong. Opmærk-

somheden omkring værkerne, der oftest omhandlede uligheden 
i hans hjemby, spredte sig som en steppebrand, og værkerne 
blev jævnligt udstillet på toneangivende gallerier i Hong Kong, 
Singapore, Korea og Japan.

Men det var først med ’Paraplyrevolutionen’ i efteråret 2014 
- en række demonstrationer i flere centrale dele af Hong Kong 
rettet mod den kinesiske regering i Beijings forsøg på at ændre 
valgloven for Hong Kong - at Wong opnåede global berømmelse.

Wong er citeret for at sige, at hans politiske vækkelse for alvor 
fandt sted i 2011 efter anholdelsen af den kinesiske kunstner Ai 
Weiwei. Da demonstrationerne i 2014 begyndte i Hong Kongs 
gader, sluttede Wong sig til demonstranterne mod, at regerin-
gen i Bejing, ifølge den nye valglov, skulle godkende enhver 
kandidat til positionen som regeringschef i Hong Kong. De 
seneste år har Wong ved siden af sit kunstneriske virke under-
vist på designskolen i Hong Kong. Men da protesterne startede, 
aflyste han sine timer og opfordrerede sine studerende til at 
deltage i demonstrationerne sammen med ham. 

En dag klædte han sig ud som politibetjent sammen med en 
gruppe venner, men opførte sig – i modsætning til Hong Kongs 
politi - fredeligt og gik smilende rundt og hilste på de andre 
demonstranter. En anden dag medbragte han en to meter høj, 
hjemmelavet robot, som var farvet rød som det kinesiske flag. 
Samtidigt udskrev han en konkurrence om at designe et logo 
til ’Paraplyrevolutionen’. Paraplylogoet gik viralt og er i dag 
symbolet på demonstrationerne. Billeder af hundredevis af 
paraplyer i alle regnbuens farver, der i en umulig kamp forsøger 
at danne mur mod massive politistyrkers køller, tåregas og 
panserskjold, gik verden rundt på CNN og BBC. 

»Det er en krig om kultur,« forklarer Wong. »Vi er ved at 
blive reduceret til en minoritet i et system, der i stadigt større 
grad bliver styret af Fastlandskina. Taber vi krigen, mister vi alt, 
hvad vi har. Vi mister vores sprog (kantonesisk, red.), vores sam-
menhold og demokratiske rettigheder. Jeg deltog, fordi jeg ville 
sænke farten på den proces.« Men ifølge Wong er udviklingen 
uundgåelig. »Vi kan umuligt vinde over Beijing. Det eneste, jeg 
kan gøre, er at kæmpe, til jeg dør, og blive ved med at råbe op.«

Kacey Wong erkender, at den kinesiske regering blot har 
strammet sit greb om Hong Kong efter de massive demonstra-
tioner. De vil nemlig gøre alt for at undgå den slags scener igen. 
»Det, der skete i efteråret 2014, var begyndelsen på noget stør-
re, håber jeg. Vi begik mange fejl. Vi var for voldsomme, vi var 
for naive, og vi burde have opereret på flere platforme. Jeg tror, 
at de unge generationer er langt mere politisk bevidste i dag på 
grund af demonstrationerne, og de værktøjer skal de bruge for 
at blive ved med at fortsætte kampen mod regeringen i Kina.« 

Men på langt sigt ser det sort ud for Hong Kong, mener 
Kacey Wong. 

»Jeg kan ikke se, hvordan det skal blive meget bedre. Jeg er 
formentlig død, når Kina endegyldigt overtager Hong Kong i 
2047, men jeg håber inderligt, at mine studerende har svaret. 
Det er vores demokratiske pligt at kæmpe med alt, hvad vi har 
mod det anti-demokratiske kinesiske system.« 
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Menneskets sindsstemning veksler i bund 
og grund kun mellem tre tilstande, påstod 
den franske renæssance-matematiker og 
filosof Blaise Pascal: Mismod, kedsomhed 
og beklemmelse. Denne dystre optik er 
langt fra den harmoni og lykke, selv-
hjælpsbøgerne og den positive psykologi 
lover os i forskellige afskygninger. Bøger-
ne overser, at lidelse og konflikt også er 
en nødvendig bestanddel af menneskelig 
eksistens. Harmoni står nemlig i vejen 
for den konflikt, som er en forudsætning 
for forandring og fremdrift. Frygten for 
konflikt er roden til undergang, som Ma-
chiavelli skrev tilbage i renæssancen. Det 
var for eksempel institutionaliseret kon-
flikt, der førte til Romerrigets succes i sin 

Ω Vilhelm Hammershøi, Stue i Strandgade med 
kunstnerens hustru, 1902 

yang-energi. Får man først bekæmpet sit 
fordømmende selvbillede og opnået kon-
trol over de seksuelle energier, er der rig 
belønning at hente i den anden ende: 

»Det kommer nok som noget af et chok 
for mange mennesker at få at vide, at både 
kvinder og mænd kan få en række orgas-
mer efter hinanden, det, som vi kalder for 
multiorgasmer.« 

I selvhjælpsbogen De fire leveregler af 
Don Miguel Ruiz er barren for det gode 
liv sat et noget mere pragmatisk sted. I 
stedet for at træne sig til multiorgasmer 
eller satse på at transcendere tid og rum 
i et åndeligt fællesskab, bør man snarere 
lære at se sig selv i øjnene. De fire leve-
regler guider os derfor til at navigere i et 
skepticistisk univers, hvor det at kunne 
stole på sig selv er en forudsætning for 
harmoni og frihed: 

»Du vil opdage, at du ikke har brug for 
at stole på andre, så meget som du har 
brug for at stole på dig selv for at træffe 
de rigtige valg«. 

I De fire leveregler er fremmedgø-
relse og ensomhed et grundvilkår, der 
også var gældende for det toltekiske 
folkefærd, som med succes og rigdom 
dominerede Mellemamerika i 1100-tallet, 
og som bogen henter sin visdom fra. Vi 
er fortvivlede og fremmedgjorte, fordi vi 
tillægger andre mennesker motiver og en 
magt over os, som der slet ikke er belæg 
for. Fortvivlelsen kan derfor ophæves ret 
nemt, hvis man sørger for at følge de fire 
enkle, kausalt forbundne regler: »Vær ren 
i dit ord«, »tag ikke noget personligt‹«, 
»lad være med at formode noget« og »gør 
altid dit bedste«. Frihed og harmoni opnås 
altså hverken med den rigtige sexpartner 
eller i et forestillet fællesskab. I stedet skal 
man betragte sig selv som en ensom helt, 
hvor indsatsen for at gøre sit bedste bærer 
lønnen i sig selv: »At gøre sit bedste er at 
udrette noget, fordi man elsker det, ikke 
fordi man forventer en belønning«. 

Det bedste er dog ikke nødvendigvis 
særlig godt, understreger den toltekiske 
guide. Det kan variere alt efter de givne 
omstændigheder, men så længe man bare 
har gjort det bedst mulige, slipper man for 
anger og selvbebrejdelser. »Great is great, 
but ok is fine« sagde en  jord- og beton-
arbejdende ven til mig engang. (»And if 
it’s not fine, it can be fixed« supplerede 
Samuel L. Jackson i den middelmådige 
thriller Black Out fra 2004.) Det sublime 
er lækkert, men mindre kan også gøre det, 
og med De fire leveregler ved hånden kan 
man overkomme den Sisyfos-tunge hver-
dag med den personlige integritet i behold. 

LYKKEN BIDER SIG SELV I HALEN

tid, mente han. Og toltekerne opnåede i 
øvrigt også kun overherredømme, fordi de 
bekrigede aztekerne. På samme måde er 
den rendyrkede harmoni mellem kønnene 
heller ikke attraktiv i det multiorgastiske 
univers: Her bygger tiltrækningen netop 
på en dynamisk modsætning mellem den 
feminine yin og maskuline yang som en 
altafgørende forudsætning for den seksu-
elle heling af splittelsen mellem krop og 
hjerne.

Hvorfor være lykkelig, når du kan være 
spændende? spørger den slovenske filosof 
Slavoj Žižek. I virkeligheden vil man nem-
lig slet ikke have det, man begærer, når  
først begæret er opfyldt, er hans pointe. 
For selvom begæret er den drivkraft, der 
får os til at stræbe efter det sublime, er 
problemet, at forløsningen bare vil afføde 
et nyt begær – og for foden af det venter 

en ny længsel og en ny livskrise. Uden 
splittelse og konflikt, intet begær, og uden 
begær ingen fremdrift.

DU ER DEN, DU SØGER
Selvhjælpsbøgerne beskyldes over en bred 
kam for at fremprovokere den narcissis-
me, der bygger samfundet op omkring 
individuel retfærdighed uden at skele til 
klodens øvrige tilstand af klimakrise, kon-
flikt og fattigdom. Omvendt er det også i 
selvhjælpsbøgerne, man finder konkrete 
forslag til, hvordan man overlever blandt 
andre narcissister i et samfund uden 
højere autoriteter eller fælles front mod 
urimeligheder. Den anden toltekiske leve-
regel – »tag ikke noget personligt« – går 
ud på at distancere sig fra det ego, som 
psykoanalytikerne forgæves forsøgte at 
frigøre gennem selvransagelse: Tag ikke 
noget personligt, for intet handler om dig. 
Andre menneskers ord og handlinger er 
en projektion af deres egen virkelighed, 
og du er ikke andet end et lærred for 
deres neuroser. 

Selvhjælpsbøgerne balancerer på en 
knivsæg mellem rendyrket egoisme og 
oprigtig integritet, men de narcissistiske 
sideeffekter afhænger snarere af, hvordan 
man forvalter deres råd. I de rigtige 
hænder er de et hjælpemiddel til at holde 
stien ren i en formålsrationel verden, hvor 
mistillid og paranoia truer kærlighed og 
fællesskab. I de gale hænder er de socio-
patiske manualer, der forvandler andre 
mennesker til statister i et selvdyrkende 
mikrokosmos.

Selvhjælpsbøgerne påstår ikke at løse 
verdens uretfærdighed, men i bedste fald 
kan den indre styrke, de opdyrker, vel ka-
naliseres over i kampen mod ydre proble-
mer som klimaforandringer, overbefolk-
ning og flygtningestrømme. Og i værste 
fald vil de selvsamme kræfter være nyttige 
til at dulme verdens undergang med læn-
gere orgasmer og sublimt nærvær.

Don Miguel Ruiz, De fire leveregler: En 
praktisk lære i personlig forvandling, 
Borgen

Mantak Chia, Den seksuelle puls, Ho-
vedland

Deepak Chopra, Hemmelighedernes bog 
– frigør de skjulte dimensioner i dit liv, 
Borgen
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M
ens den amerikanske litteraturelite 
stadig har to bind Knausgård til gode, 
har hypen så småt forladt Skandina-
vien; det »Knausgård til alle«-banner, 
der hang på tværs af Universitetsgaten i 
Oslo foran boghandlen Norli i efteråret 
2011, da sjette bind af Min kamp ud-
kom, er for længst forsvundet fra gade-
billedet, og nordmændene er begyndt 

at spørge sig selv om, hvad der egentlig sker i norsk litte-
ratur efter Knausgård. Måske er det norske bogpublikum 
ved at være klar til andre typer litteratur. Til det norske 
Kritikerlagets årlige december-status over bogåret i 2014 
udtalte Dagbladets kritiker Cathrine Krøger ligefrem, 
at hvis hun havde været litterær diktator, ville hun have 
nedlagt forbud mod mænd, som skriver selvbiografisk.

OPDATERINGSROMAN I FACEBOOK-FORMAT
En af de mest bemærkelsesværdige – og særegne – nyere 
bøger i norsk litteratur er Pål Norheims bog Oppdate-
ringer, som udkom i efteråret 2014. Den ville muligvis 
ikke være sluppet igennem Cathrine Krøgers forestillede 
litterære diktatur, for bogen består af en række Face-
book-opdateringer, som forfatteren har lavet mellem 
2012 og 2014. Umiddelbart er det svært at forestille sig et 
mere navlepillende, selvgranskende og selvudleverende 
medie end Facebook.

Det lidt besynderlige udgangspunkt til trods – kan 
man virkelig skabe original litteratur på de sociale 
mediers vilkår? Udnytter Norheim i Oppdateringer Face-
book på en måde, så han skaber en slags ideel litterær 
offentlighed.

Pål Norheim (f. 1962) debuterede i 1998 med den 
særegne roman Gottfrid von Baaders dagbok, som bliver 
fortalt af en aldrende, stum mand, som skriver om sin 
bogstjælende hverdag og sine besynderlige bogstavs-
synæstetiske drømme på et gammeldags norsk. I 2000 
udkom digtsamlingen Stemmegafler, hvor der er poeti-
ske anslag til aforismerne i Oppdateringer. I 2005 kom 
mini-bogen Z, som er en række optegnelser fra en rejse 
til Tanzania og Norheims barndoms Etiopien – en slags 
minimalistiske essaycyklusser, der udforsker forholdet 
mellem fortid og nutid fra den rejsendes perspektiv.

I 2012 overvandt han sin skriveblokering ved at opret-
te en Facebook-profil og bruge Facebook – som han i et 
interview i den norske avis Morgenbladet har omtalt som 
et »affaldsmedie« – som skriveredskab. Hans opdaterin-
ger er en blanding af rejseskildringer, politiske kommen-
tarer og private observationer – med en gennemgående 
poetisk og opmærksom fortællerstemme. Nogle af de 
bedste har aforistiske kvaliteter: 

»Som oftest lægger vi ikke mærke til, hvor tåbelige vi 
er« indledes en opdatering. Andre steder citerer han afo-
ristiske forbilleder, her et uddrag af tyske Lichtenbergs 
optegnelser fra 1789, der forbilledligt matcher dagsaktu-
elle sociale mediers tegnbegrænsning:

»April 1789. Så den første svale. 
27. april 1789: To. 
28. april 1789: Den første nattergal.
14. juli 1789: Revolution i Paris.
21. oktober 1789: Dårlig hele dagen.
28. november 1789: Usædvanligt kraftigt anfald.«

K . O. K N AVSG A A R D

Hvad sker der i norsk litteratur efter Knausgård? En særpræget forfatterstem-
me lader til at have fundet hjem på Facebook; en 20-årig debutant har udgivet 
en bog fra en forstadsghetto på kebabnorsk; og litteraturen vægrer sig tilsyne-
ladende mod for alvor at beskæftige sig med den enorme arbejdsindvandring, 
der sker til Norge i disse år. 

EFTER 
KNAUSGÅRD

Af Anne Kirstine Munk Christiansen   
Illustration Sune Christiansen
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Når Norheim er bedst, kommenterer 
han ideologiske samfundsændringer med 
en fin blanding af syrlighed og kort-
prosaakkuratesse: 

»Fremskridtsoptimismen og de store, 
samfundstransformerende projekter 
tilhører verden af i går. Kun Det Muslim-
ske Broderskab og Apple tror i dag at ting 
kan blive bedre i morgen. Vi andre lader 
os ikke narre.«

Norheim forholder sig ikke bare til ver-
den omkring sig, men også til det medie, 
han skriver i. En opdatering om langsom 
kommentering – af den filosofiske type, 
hvor der går århundreder, fra Platon lader 
Sokrates udtale sig om noget, til Plotin 
kommenterer det – opridser en accele-
rerende kommenteringshastighed, som 
stadig er lysår væk fra den dagsaktuelle 
mediestrøm. Heidegger kan kommentere 
Nietzsches tanker »kun nogen årtier« ef-
ter at Nietzsche selv har formuleret dem. 
Det er et opmærksomt og nænsomt kritisk 
perspektiv til her-og-nu-mediet Facebook 
(der »på sit bedste« kan være »et essayi-
stisk laboratorium i Robert Musils ånd«). 

Med sine 113 sider er Oppdateringer 
Norheims hidtil længste bog. På den måde 
er omfanget af noget, der næsten ligner 
en antitese til Knausgårds volumen. Mens 
Min kamp fylder intet mindre end 3.622 
sider, fylder Norheims fire publicerede 
bøger bare 317 sider. Men på de relativt 
få sider findes en helt særlig forfatter-
stemme.

TUNGE GARDINER: 
DEBUTANT PÅ ”KEBABNORSK"
Til gengæld har starten af 2015 budt på 
noget, der ifølge begejstrede anmeldere 
var et nybrud i norsk litteratur. Fredag 
den 29. januar bragte Dagsrevyen 19 – 
NRK’s tre kvarter lange hoved-tv-avis, 
som stadig har en relativt stor seerskare – 
et interview med den 20-årige litteratur-
studerende og debutant Maria Navarro 
Skaranger. Anledningen var udgivelsen 
af hendes bog Alle utlendinger har lukka 
gardiner, som blev rost af anmelderne 
for at være den første bog på dét, nogle 
anmeldere har kaldt »kebabnorsk«. 

Med høje terningkast (den norske 
pendant til danske avisers stjerne-/
hjerte-uddeling) og et bling-omslag i 
imiteret leopard og guld vakte den opsigt 
i et Norge, som tydeligvis har ventet på at 
få sin egen unge norsk-etniske litterære 
stemme. Sverige har sin Athena Farrokh-
zad som udgav Vitsvit i 2013; i Danmark 
har vi Yahya Hassan, som også er oversat 
til norsk og flittigt optræder i Norge. Det 
uudtalte spørgsmål er: Er Skaranger Nor-
ges nye litterære indvandrerstemme?

Udgivelsen på det finlitterære forlag 
Oktober – som også udgav Knausgård – 
viser i hvert fald en tørst efter litteratur 
fra andre perspektiver end det hvide, 
nationaldragtsklædte synspunkt. Men 
hvad giver Skaranger os bag den leopard-
gyldne forside? Romanen antager form 
af en slags dagbog med optegnelser i et 
slangfyldt ungdomssprog fra en ottende-
klasseselevs teenagehverdag i Romsås, en 
boligblokforstad i Østoslo med en beboer-
sammensætning, der rummer temmelig 
mange flere forskellige nationaliteter end 
den norske gennemsnitsforstad.

Det er selvfølgelig det, forlaget – og jeg 
har en mistanke om, at det lige så meget 
er forlaget som forfatteren – spiller på 
med titelbilledet med de lukkede gardi-
ner: Dette er et blik ind bag »blondegardi-
ner først og så de feiteste røde gardina bak 
med gull på«, som fortælleren Mariana 
beskriver et typisk vinduesparti i blokken 
(»gardina så ikke norske ut«). Der findes 
ligefrem en hel gardintypologi, som korre-
sponderer med nationalitet: Tyrkerne har 
»lukka gardiner med blonder«, gambierne 
»lukka gardiner i gull«, mens norsk-chi-
lenske Mariana kommer fra et »skikkelig 
norskinghus med liten tv og rotete og 
åbne gardiner.«

I Dagsrevy-interviewet udtalte Ska-
ranger selv, at hendes titel spiller på de 
fordomme, mange nordmænd har om 
udlændinge. Spørgsmålet er bare, om 
bogen udfordrer den fordom. Egentlig bor 
fortælleren Mariana bag et lige så fedt 
og tillukket gardin som de fleste andre 
i hendes alder – her taler vi bare om et 
hormonelt teenagegardin. 

Romanen handler om skole, hverdag og 
forelskelse. Og selvom der måske er lidt 
mere kriminalitet (en storebror i fængsel) 
og lidt mere center-hængeri og potentiel 
bandekonflikt, end der er for den skandi-
naviske gennemsnitsteenager, bliver det et 
underligt eksotisk blik at fremhæve sådan 
en hverdag som særlig etnisk. Tværtimod 
er der anslag i den, som sagtens kunne 
give mig en følelse af min teenagetid i 
Aarhus i halvfemserne.

Og det er det, der er romanens store 
styrke: Den er et troværdigt portræt af en 
ottendeklasseselev. Dens litterære kvali-
teter er ikke overvældende – der er et un-
derligt misforhold mellem de nøje arran-
gerede kortprosatekster og fortællerens 
lidt ubehjælpsomme slangsprog – men 
den er en fin skitse, og ganske troværdig i 
sin måde at mime ungdomsslang på.

FOKUS PÅ ARBEJDSINDVANDRINGEN
Hvis indvandringstemaet og etnicitets-
spørgsmålet er uforløst hos Skaranger, 

er det til gengæld så godt som fraværende i resten af den norske 
samtidslitteratur. I marts havde avisen Klassekampens bogma-
gasin et længere essay af journalist Silje Bekeng om den mang-
lende tematisering af arbejdsindvandring i norsk litteratur. 

Mens resten af Europa har oplevet en finanskrise, har Norge 
haft sine olieindtægter som finansiel buffer, og arbejdsindvan-
dringen er steget voldsomt. Den er gået fra at udgøre syv procent 
af den samlede indvandring i 1993 til at udgøre 47 procent i 2010. 
Alene i 2011 kom 11.500 polakker, 7500 litauere, 2800 svenskere 
og 2000 letter til Norge for at arbejde, og det sætter sine tydelige 
spor: Hvis man bestiller en kop kaffe i Oslo, er der stor sandsyn-
lighed for, at det er en svensker, der serverer den, og for hus-og-
have-ejere er engelsksprogede flyere fra polske håndværkere og 
lettiske altmuligmænd m/k en nærmest ugentlig begivenhed i 
postkassen. De laveste servicejob bestrides med andre ord sjæld-
nere og sjældnere af nordmænd.

Bekeng peger i sit essay på, at en så voldsom klasse- og ar-
bejdslivsændring burde være en guldgrube for forfattere, men at 
litteraturen oftere forholder sig til skyldsspørgsmålet – altså den 
lidt diffuse skyldfølelse, man kan føle over at bo i et af verdens 
rigeste lande – end til selve arbejdsindvandringen. Bekeng kan 
kun komme på to tilfælde af romaner, der forholder sig kritisk til 
den måde, nordmændene forholder sig til arbejdsindvandringen 
på: Merethe Lindstrøms Dager i stilhetens historie (2012) og 
Vigdis Hjorths Et norsk hus (2014), som hun modtog Brageprisen 
for samme år. 

Hjorth debuterede som ungdomsromanforfatter i 1983, og 
hendes forfatterskab har tidligere været anset for at være lidt 
pinligt og erotisk, i hvert fald ifølge Morgenbladets anmelder 
Bernhard Ellefsen. Med udgivelserne Leve posthornet! (2012) 
og Et norsk hus (2014), som begge to er romaner med en politisk 
agenda, er hun imidlertid blevet inviteret inden for i det gode 
litteraturselskab.

I Et norsk hus skriver Hjorth om tekstilkunstneren Almas an-
strengte forhold til sine polske lejere: Et ungt polsk par med barn 
på vej flytter ind i Almas lille udlejeende af huset og giver Alma 
anledning til at reflektere over, hvordan hun fremstår over for 
»de polske«, når hun kommer fuld hjem om aftenen og hyppigt 
sover til langt ud på dagen. 

Sideløbende skildres en både genkendelig og komisk barnlig 
irritabilitet over at lejerne bruger for meget varmt vand og for 
meget varme, og til trods for det åbenlyst ulige magtforhold 
kan Alma ikke styre sin irritation. Selv ikke da manden viser 
sig at være voldelig, og den polske kvinde bliver alene med sin 
datter, kan Alma for alvor sætte sig ud over det anstrengte 
lejeforhold. Det norske hus kan ikke rumme både polske lejere 
og norsk selvretfærdighed.

Måske peger et forfatterskab som Hjorths i retning af en type 
politisk roman, der forsøger at nå ud over den snævert selvopta-
gede og jeg-analyserende roman, som Knausgård dyrkede frem. 
Hun lader til at ramme et behov hos den ivrigt læsende norske 
befolkning. Gardinet er trukket fra i den norske litteratur – nu er 
det på tide at se efter, hvad der gemmer sig uden for det.

Pål Norheim, Opp-
dateringer, Kolon 
Forlag

Maria Navarro 
Skaranger,  Alle 
utlendinger har 
lukka gardiner, 
Oktober

Vigdis Hjorth, Et 
norsk hus, Cappe-
len Damm
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i skal mødes på Nationalmu-
seet, men Jacob Skyggebjerg 
er forsinket. Han har siddet 
oppe hele natten og skrevet 
på sin nye roman. Krøllet og 
iført en stor, poset vinterjak-
ke. Vi er på vej ind i museets 
børneudstilling, da en kusto-
de gør os opmærksom på, at 

man ikke må medbringe kaffe, og at de i 
øvrigt er ved at lukke.     

I stedet sætter vi os på nogle stole ude 
foran udstillingen. 

Da Skyggebjerg og jeg først aftalte at 
lave interviewet, blev vi enige om at lade 
det foregå steder, som betyder noget for 
os hver især. Jeg bad ham om at mødes i 
Nationalmuseets børneudstilling, fordi at 
udstillingen viser, hvordan folk bor for-
skellige steder i verden. Mange forskellige 
slags hjem. Og netop hjem, og beskrivelsen 
af hjem, er noget der fylder meget i Vor 
tids helt. 

»Mit hjem er altid som en camping-
plads. Nomadetilværelsen. Ligesom det 
der telt inde i udstillingen. Det er ikke 
bevidst, det sker, men så er der altid en 
sindssyg udlejer eller lignende. Det der 
med at have et hjem, det får jeg aldrig 
rigtig prøvet. Jeg er egentlig glad for der, 
hvor jeg bor lige nu, men på det sidste 
er der også begyndt at være ballade med 
viceværten.« 

-Så nu skal du snart videre?
»Sikkert. Men det er også fint. Jeg kan 

ikke holde det samme sted eller de sam-
me mennesker ud. For eksempel skiftede 
jeg HF tre gange.« 

-Hvad sad du og arbejdede på i nat? 
»I nat? Jeg er i gang med andet 

udkast. Det er sjovt. Jeg laver teksten 
om. Fortælleren er ved at blive skrevet 
ud af historien. Han er ubetydelig. Han 
gør ikke noget. Tænker ikke noget. Nu er 
han bare sådan en beskrivende karakter. 

-Føles det anderledes at skrive denne 
bog end den første?

»Ja! Jeg tænker meget mere over, 
hvad jeg gør. Da jeg skrev den første, 
vidste jeg slet ikke, hvad jeg lavede. 
Selvfølgelig sker der en masse ting med 
den her også, når jeg sidder og skriver, 
men idéen har været meget mere klar fra 
starten.« 

-Hvad fik dig til at skrive Vor tids helt? 
»Jeg gik på Vestjyllands Højskole. 

Hans Otto Jørgensen sagde til mig, at 
jeg bare skulle skrive i fem måneder og 
så komme til ham igen. Det gjorde jeg 
så. Det var skrevet meget i samme stil 
som Knut Hamsuns Sult. En fortæller 
går rundt og beskriver, hvad han laver. 
Ingen struktur eller formbevidsthed.«

-Hvornår begyndte du at omtale dig 
selv som kunstner? 

»Det gjorde jeg, da jeg blev optaget i 
Centeret.« 

-Centeret? 
»Det er et form for atelierfælleskab. 

Der er alle mulige kreative typer. Musike-
re, grafikere, tatovører. Jeg er en af dem, 
der bruger sproget, men jeg laver også 
musik deroppe. Når man er med der, er 
man kunstner. Ingen diskussion.« 

-Hvornår blev du optaget der? 
»I oktober.«

-Blev du glad, da de spurgte dig?
»Ja for satan! Jeg blev beæret. Der kom 

en ledig plads, og så blev jeg fandeme 
spurgt.«

-Hvorfor gjorde det dig glad? 
»Jamen Centeret, der er bare godt at 

være. Der sker rigtig meget dernede.« 

-Når du er i en skriveproces ligesom nu, 
føler du dig så usikker, eller ved du, hvad 
du skal gøre?

»Det kan indimellem godt virke uover-
skueligt. Der er simpelthen så meget, 
som skal laves om, men med de her night 
sessions klarer det op. For når uret først 
passerer fem om morgenen, begynder 
man at arbejde, som var det en opvask. 
Man gør det bare. Tæsker det igennem. 
Så bliver det faktisk som at sidde med lyd. 
Man drejer på den ene eller den anden 
knap - det kan man selvfølgelig ikke med 
teksten, men så gør man det i overført 
betydning.«

-Hvornår fandt du ud af det med sprog? 
At det glæder dig at sætte ord sammen. 

»Det fandt jeg ud af, da jeg var helt 
lille. Min farmor har fortalt, at jeg tit 
brugte udtryk, jeg havde samlet op rundt 
omkring. For eksempel ’gris på gaflen’. 

Engang sad vi og spiste frikadeller. Jeg 
samlede én op og spurgte hvad det var: 
”Svinekød,” fortalte de mig. ”Så er der gris 
på gaflen,” svarede jeg. Da har jeg været 
to år gammel, men allerede dengang ople-
vede jeg en stor fornøjelse ved ord.« 

-‘Fornøjelsen ved ord’. Kan du sige noget 
mere om det?

»Altså der er jo forskellige typer litte- 
ratur. Der er fortællingerne, hvori der 
ingen skriftglæde er, hverken i måden 
ordene står på, eller ved sprogets lyd. 
Det er ganske fint, men det bibringer 
ingen glæde, ud over at man får en masse 
information. Men så er der den slags 
litteratur, hvor forfatteren har villet mere 
end blot at fortælle. Dér fyldes sproget 
med allitterationer og rytmik, og det hele 
passer sammen som tetrisbrikker, og alle 
ordene bliver til sætninger eller linjer. 

DET FØRSTE DØGN
Af Kathrine Tschemerinsky  ⋅  Foto Mathias Christensen

Mens Jacob Skyggebjerg lægger sidste hånd på sin næste 
roman Hvad mener du med vi, taler ATLAS med rapperen, 
forfatteren, digteren, radioværten og feuilletonisten Skyg-

gebjerg om kunst, karriere, misbrug og kultureliten.

Det er det samme med rapmusikken. Det 
der med at have det sjovt med ord. Det er 
ikke tilfældet med det meste danske rap, 
men der bliver lavet nogle rigtig vilde ting 
nede i Centeret. Derfor ved man også, at 
når man er dér, er man verificeret. Dér er 
rappen kunst. Det er meget smukt.« 

-I Vor tids helt faldt jeg over en sætning, 
som jeg gerne ville have dig til at ud-
dybe: »Som barn kunne jeg ikke finde no-
gen anden forklaring på min intelligens, 
end at jeg skulle stamme fra rummet.«

»Ja. Sådan var det. Altså nu er vi jo 
nede i det der personlige, men jeg havde 
jo ikke noget som helst at gøre med de der 
folk, jeg boede sammen med.« 

-Din familie? 
»De var der bare. Hvad skulle jeg der? 

Hvorfor var jeg blevet sat der? Var det en 
straf for et eller andet, eller hvad handle-
de det om. Det med rummet var så en af 
teorierne. Jeg var ikke særlig gammel.« 

-Hvordan fandt du ud af, at andre verd-
ner eksisterer? Teorien om rummet går 
jo ud på, at man har en idé om, at der er 
noget andet et andet sted. 

»Jeg synes, det var spændende med 
ufoer. Folk siger jo det der med, at de har 
en højerestående intelligens. Det var en 
form for forklaring.« 

-Hvordan kunne du mærke, at du var 
mere intelligent? 

»Man får at vide, at man har arvet ens 
hår fra ens far og ens temperament fra 
ens mor, men så prøvede jeg at finde ud 
af, hvem jeg kunne identificere mig med 
i forhold til det der med at være så skarp. 
Det kunne jeg ikke. Der var ikke nogen 
lighedstegn.« 

-I hvilke situationer kom det til udtryk? 
»Det var i det hele. De var så lade og 

ligeglade med det hele. Det hele er jo så 
pisseligegyldigt. Man står op og går på 
arbejde. Ligger på sofaen og se fjernsyn. 
Være fuld. Sidder ved bordet og sove. 
Det hele var bare ligegyldigt. Livet skulle 
bare overstås. Der var ikke nogen mening 
med noget. Alt, hvad man har af tanker i 
hovedet, skal man bare skide på. Der skal 
helst ikke være nogle tanker. Men vi var i 
gang med at tale om fortælleren?«  

-Hvad sker der egentlig, når man ikke 
har nogen at spejle sig i? Får man brug 
for at finde det et andet sted, eller bliver 
man ligeglad med andre? 

»Så vil man gerne finde én, der er sej 
– og fejlfri. Det kan man jo ikke, så det 

stopper man også med. Man kaster sig 
over folk. “Det der var sgu da min biolo-
giske far.” Men man bliver smidt af. Det 
gider folk jo ikke …«

-De gider ikke én, der klamrer?
»Nej. En klammeraffe – en plageånd 

på tysk. Det gider de ikke.«

-Er du holdt op med det?
»Ja. Det gør jeg ikke mere. Nu er det 

mærkeligt, når man selv oplever det. Jeg 
har mange fans blandt efterskoleleverne 
– på grund af min musik. 18- og 19- åri-
ge drenge, som skal imponere mig. Det 
er irriterende. Så skal man være der for 
dem, og man kan ikke slappe af i deres 
selskab. Så kan jeg bedre lide at tage ned 
i Centeret.«

-Hvor tit tager du derned?
»Tre til fire gange om ugen. Det er trygt 

og godt at være dernede. Jeg kan drikke 
mig fuld uden at komme galt afsted. Jeg 
kommer ikke op at slås. Jeg møder ikke 
folk, som jeg ikke vil have noget med at 
gøre.«  

-Hvis du ikke var begyndt at skrive Vor 
tids helt, hvad havde du så lavet?

»Jeg havde nok rappet mere. Brugt 
mere energi på det. Koncerter, pladekon-
trakter. Men musikbranchen er latterlig. 
Nu laver jeg udelukkende musikken for 
at have det sjovt. Jeg er ikke interesse-
ret i at få den i radioen med alt det der 
børnemusik, de spiller. Tror de, at jeg er 
en syvendeklasse på vej til sodavandsdi-
skotek? Jeg vil ikke have noget med den 
verden at gøre.« 

-Foretrækker du at skrive? 
»Det skifter. Hvis jeg er i mit meget 

energiske humør, så kan jeg ikke sidde 
stille og arbejde med en tekst på den 
måde, men jeg kan godt lave rap.« 

-Hvornår er det? Når du er vred eller 
sur? 

»Det er forskellige påvirkninger. Det 
sociale liv stimulerer min energiske side. 
Det isolerede liv stimulerer sumpen. 
Det er også derfor, jeg har de her night 
sessions. Der er jeg ligeglad med andre 
mennesker. Jeg skal snart en uge til 
Jylland til min far, hvor jeg planlægger at 
arbejde mig igennem alle de der punkter, 
som jeg mangler.« 

-Fortæller du ham så om, hvad du laver? 
»Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Det ville 

være at ødelægge det. Han er demonstra-
tivt ligeglad. Hvis jeg fortale ham, hvad jeg 

lavede, ville han tage én seddel og skrive 
’nå’ med en sprittusch. Han ville ikke 
engang gide at sige det.« 

-Hvorfor tager du så over til ham?
»Derovre er der ikke hele tiden noget, 

der trækker i mig. Det er der i Køben-
havn. Fester, musikstudiet, folk der vil 
noget.«

Museet lukker, og vi sætter os ind på en 
nærliggende bodega. Skyggebjerg for-
tæller, at han gerne vil ud at rejse. Helst 
Hviderusland. Der vil han skrive den 
store digtsamling. Jeg spørger hvorfor:

»Fordi det er fedt at komme ud og 
opleve noget. ”Det er godt at rejse,” sagde 
Celine. ”Det sætter fantasien i gang.”«

-Sagde han virkelig det? 
»Ja, ja. Det skriver han i Rejse til 

nattens ende. Den er fucking fed. Både 
fortællingen, men også måden den er 
skrevet på. I starten var jeg lidt nervøs. 
Jeg havde lige læst Ernst Jünger, og 
jeg var bange for, at det var endnu en 
fortælling om 1.verdenskrig. granater og 
skyttegrave. Det bliver kedeligt i længden. 
Men i Célines roman handler det ikke 
om selve kampene; det handler om hans 
tilstand. Om at være i krigen. Nu er han i 
Afrika.« 

Forsiden af Vor tids helt forestiller en 
skovbund. Det er neongrønne blurbs, og 
titel samt forfatternavn er trykt med goti-
ske guldbogstaver. Lige i midten af siden 
står Jacob Skyggebjerg. Han er iført røde 
hængerøvsbukser, sorte boksershorts 
og en guldkæde. Han har bar overkrop. 
Rækker fuckfinger med den ene hånd og 
holder en joint i den anden. Badass-kli-
chéen overlader intet til fantasien. Jeg 
spørger Skyggebjerg, hvordan han har det 
med sin offentlige persona. 

»Folk har rigtig mange fordomme. Jeg 
har mange venner, hvor det er startet 
sådan. Jeg har en mur, som folk ser. Den 
kommer fra dem, og så laver jeg den. 
Mange har sådan en idé om, at jeg skulle 
være et svin.«

-Hvor kommer det fra? 
»Både fra andre, men også mig selv. 

Jeg er vant til folks fordomme, og med 
tiden har jeg taget dem til mig. Det kan 
tage et par år, før folk gennemskuer det, 
men så bliver jeg også rigtig gode venner 
med folk.« 

-Hvad er det for nogle fordomme?
»De ser mig som én, der vil ødelægge 

deres tilværelse. Forstyrre deres ro. For 
nyligt spillede jeg med i en film. En af 

de andre gennemskuede det fra starten. 
”Da jeg først mødte dig, troede jeg, at du 
var en idiot,” fortalte han mig. ”Men det 
tror jeg ikke, at du er.” Så fik jeg en kniv 
af ham. Sådan én, hans bedstefar havde 
brugt til at kastrere grise. Desværre blev 
jeg nødt til at smide den ud på et flytoilet 
på vej til Kina.« 

-Du virker selv ekstremt opmærksom på 
for eksempel klassemarkører og andre 
menneskers idiosynkrasier. Er du selv 
også meget fordomsfuld, eller er det 
anderledes? 

»Det er jeg. Men jeg forsøger ikke at 
forholde mig til det. For eksempel er 
det en virkelig dårlig idé at skrive på en 
fordom. Man skal ikke skue hunden på 
hårene, det vil jeg gerne sige. Det er virke-
lig irriterende, når folk ikke kan hæve sig 
over det.« 

- I en af anmeldelserne af Vor tids helt 
står der: »Han ser alt, har lidt under alt, 
men tilgiver og holder af.« Hvordan fin-
der man balancen mellem at være ærlig 
uden at blive hånende eller ironisk?

»Altså igen; man skal ikke skue hunden 
på hårene. Tag for eksempel Bo War-
ming, hvis kælder jeg boede i en periode. 
Man skal kende sin karakter; ikke bare 
udefra.« 

-Kunne du godt lide ham?
»Ja. Men han var jo også irriterende. 

Han ville gerne provokere folk, og så var 
han jo ulækker. Han stank. Grunden til, 
at jeg ikke blev boende, var, at han hele 
tiden kom på besøg. Forestil dig en nøgen 
gammel mand på 70 år, som kommer 
på besøg midt om natten og vil tale om 
robotbiler. Jeg sagde stop, og så blev jeg 
smidt ud. Han sendte både advokater og 
bøller efter mig.« 

-Og hvordan føles det så, når man endnu 
engang pakker sine ting og skal finde et 
nyt sted at bo? 

»Jeg føler stor frihed, hver gang jeg 
starter forfra. Det er selvfølgelig også et 
helvede at skulle spørge folk, om man må 
sove på deres sofa, men grundlæggende 
giver det mig mest energi. Det er langt 
bedre end at stå op og gøre det samme 
dag efter dag.« 

-Hvad kendetegner de ting, du laver, og 
som du interesserer dig for? 

Skyggebjerg vil først på toilettet, før 
han svarer. Han vender forventningsfuldt 
tilbage. Det er tydeligt, han har brugt 
tiden til at formulere et svar. 

»Form.«

INTERVIEW INTERVIEW

-Form?
»Jeg interesserede mig rigtig meget 

for biler, da jeg var lille. Jeg var ikke 
interesseret i teknikken, men i hvordan 
de så ud i forhold til hinanden. Særligt 
var jeg optaget af japanske biler. Samme 
ur, men en ekstra knap. Samme håndtag, 
men et lidt andet design. Uanset om der 
er tale om musik, lyd, ord eller tekst, 
handler det om, hvordan man vælger at 
forme ting.« 

Nogle uger efter aftaler vi at mødes 
i Centeret. Jeg tager en bus til Nordre 
Fasanvej ved ti-tiden om aftenen, og 
Skyggebjerg henter mig i en baggård og 
fører mig ned i kælderen, der ifølge ham 
selv lægger lokaler til byens svar på Andy 
Warhols The Factory. Der er tekøkken, 
og bag en lukket dør er nogen ved at lave 
en tatovering. Vi sætter os ind i loka-
let, der bliver brugt som musikstudie, 
Skyggebjerg serverer Nescafé og viser en 
ny musikvideo. I videoen går en vand-
kæmmet Skyggebjerg rundt ved Horsens 
Fjord, men som musikken intensiveres, 
erstattes solnedgangen af flimrende 
sort-hvid klip, hvori han danser, næsten 
dæmonisk, på en måde der får ham til at 
ligne et offer for delirium tremens. Han 
nikker tilfreds. 

Når Skyggebjerg ikke ryger, begynder 
han ofte at tegne, tromme med hænder-
ne eller ryste med det ene ben. Måske 
er det rastløshed, eller måske keder 
samtalen ham. Jeg spørger ham, om han 
kan illustrere, hvordan en typisk dag ser 
ud for ham. Han begynder at tegne en 
omvendt trekant, som han deler ind i tre 
underfelter. 

»Karriere, kunst, mis(brug). Det består 
min tid af. Hele sidste uge stod på druk. 
Det kan man godt kalde misbrug, men 
det handler om at balancere de her tre 
ting. Man skal ikke falde herover.«

Han peger på misbrugsfeltet. 
»For her får man ikke produceret no-

get, og det er det, man gerne vil.«
Men, som han tilføjer, er der også  

brug for det, han kalder misbruget ind- 
imellem. 

-Hvorfor er der brug for det? 
»Det renser ligesom ud i hovedet, og 

der kommer rigtig mange nye idéer og 
tanker.«

-Hvordan kommer man så ud af det her 
igen? 

»Ja …. Det er det svære. Det værste 
herovre for mig er alkohol. Det ødelægger 
rigtig meget for mig. Sådan har det altid 
været. Den lammer mig fuldstændig. Jeg ›
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kan tage alle andre stoffer, og det er bare 
godt. Der kommer intet dårligt ud af det, 
men alkohol gør mig sløv, dum, doven og 
aggressiv. Hvis jeg først får en øl, kan jeg 
ikke stoppe igen. Det har ødelagt rigtig 
mange ting. Menneskelige relationer, men 
også karrieremæssige muligheder.« 

-Er du bange for at gå i hundene, eller 
kan du godt styre det? 

»Nu er jeg jo gået fra Underdanmark 
til kultureliten. Så gider jeg ikke falde ned 
igen.« 

-Din bog udkom nogenlunde samtidig 
med Yahya Hassans digtsamling. Hvad 
synes du om den og hans budskab? 

»Jeg kender ikke hans digtsamling så 
godt. Jeg er ikke den store digtlæser, men 
jeg synes, at han er rigtig fin. Han bliver 
misforstået, gjort til grin og udstillet, men 
formår at stå imod og forblive sin egen 
person frem for deres maskot.«  

-Hvis maskot?
»Altså det, man kalder Politiken-seg-

mentet og alle de politiske korrekte, men 
også Dansk Folkepartis.«    

-Følte du selv, at du blev brugt som 
maskot?

»Altså for eksempel blev jeg hevet ind 
i Deadline, lige da bogen var udkommet 
for at tale om nye stemmer fra Underdan-
mark. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle tale 
om. Hva’ fanden; jeg har aldrig set Dead-
line. Men før jeg tog derind holdt jeg pres-
semøde med Jakob Sandvad fra Gladiator, 
hvor vi talte om, at det er irriterende, at 
man kommer til at udlevere sig selv på en 
måde, hvor de tegner et bestemt billede af 
én, så i stedet for at svare på deres spørgs-
mål, kørte jeg det bare over på samfunds-
kritik. ”Vi kører på kapitalismens kulsorte 
dødsrute” og sådan noget. Men det vil de 
jo ikke høre. De vil gerne høre en stemme 
fra Underdanmark, men når den så siger 
det, som stemmen fra Underdanmark har 
at sige med dens indsigter og sociale in-
dignation, lukker de ned for den. Det kan 
de ikke bruge. I hvert fald blev jeg aldrig 
inviteret igen.«  

Skyggebjerg tænker sig om et øjeblik, 
før han fortsætter. 

»Men altså, man rykker jo også ud af det 
og bliver i stedet en del af kultureliten.«

Man kan ikke høre på hans stemme, 
om han mener det seriøst. 

-Så du mener også, at du er en del af 
kultureliten nu?

»Ja, bestemt. Jeg skrev for nyligt et 
indlæg om, at ytringsfriheden er noget 

INTERVIEW PROFIL

overreklameret lort. En eller anden 
såkaldt professor (Erik Holstein politisk 
kommentator fra Altinget, red.) påstod i 
et modsvar, at kultureliten ikke er i stand 
til at forstå, hvad ytringsfrihed er. Et af 
eksemplerne, han brugte, var mig. Jeg 
er bare glad for, at han sætter mig i boks 
med kultureliten. Yes; kultureliten!«

 
-Hvad vil det sige at tilhøre kultureliten? 

»Det ved jeg heller ikke. Men det viser 
jo i hvert fald, at jeg ikke var en døgnflue. 
Jeg har i hvert fald overlevet det første 
døgn. Men selvfølgelig skal jeg fortsat 
kæmpe.« 

-Men hvad betyder det? 
»Det her har jeg også talt med andre 

om. Når man kommer fra en jordhule 
og så kommer op, så vil man gerne bo i 
Holte. Mennesket vil gerne stræbe opad. 
Hvis man bliver født i noget, der er nor-
malt, så stræber man måske ikke opad, 
men videre henad. Men os dernedefra, 
hvis vi først får mulighed for at komme 
op, så vil vi altid højere. Man har jo i 
hvert fald ikke levet forgæves, hvis man 
har taget sin families navn fra at være 
ingenting – en arbejder, der kunne blive 
sparket rundt af uduelige, uintelligente, 
grimme, dumme, fede chefer og man 
ved, at man ikke hører til der. Så er det 
klart, man gerne vil tilhøre kultureliten.« 

-Er drømmen en villa i Holte? 
»Nej. Ikke for mig, men det er det for 

andre. Min drøm handler om at have 
frihed til at rejse, så derfor er hverken en 
villa eller en bil, som man skal betale af 
på, drømmen.« 

-Er der kontinuitet i de mennesker du 
har i dit liv? 

»Nej. Jeg går altid videre til nogle 
andre. Jeg gider ikke blive ved med at 
hænge fast i noget, der ikke kommer 
nogen vegne. Man skal videre, så derfor 
bliver der selvfølgelig skrottet nogle 
mennesker, hver gang jeg flytter til en ny 
by. Men lige nu er det godt. Dem nede i 
Centeret kan jeg bruge til noget, og det 
samme gælder dem i litteraturmiljøet.«

-Kan du sige noget om din nye roman i 
forhold til den første? 

»I den første bog har man den uerfar-
ne forfatter, der skriver om sit eget liv. I 
den næste har man mere erfaring. Han 
ved, hvad han laver. Han er klar over, 
hvilke greb man kan bruge. Hvordan 
han kan strukturere den. Derudover er 
den også mere humoristisk. Det er en 
komedie.« 

-Tror du, at du bliver ved med at skrive 
bøger? 

»Ja. Men kun hvis der er interesse for 
det. Jeg vil ikke skrive noget, som ikke 
bliver læst.«

Skyggebjerg tænker sig om et øjeblik, 
før han fortsætter.  

»Men altså toeren er bestemt ikke bare 
en parentes. Det er nu, forfatteren for 
alvor folder sig ud. Jakob Skyggebjerg var 
ikke bare Vor tids helt-forfatteren, som 

lavede én bog, Nu træder han ind i de rig-
tige forfatteres rækker. Det er det samme 
med Yahya Hassan. Kan han lave andet 
end den digtsamling? Jeg glæder mig til 
at få den ud. Det bliver i slutningen af 
september. Lige efter sommerferien. Det 
er et godt tidspunkt til at få opmærk-
somhed, og så er den stadig aktuel til 
julesalget.« 

et kunne lyde som fiktion. 
Historien om en forfatter, 
der levede i mere end 100 
år, skrev over 50 bøger - af 
hvilke kun få blev udgivet - 
og som desuden var kendt 
for at have konstrueret over 
6000 palindromer, såsom, 
»Anita, la gorda lagartona, 

no traga la droga latina«. Men den vir-
kelige historie om Juan Filloy skylder ikke 
fiktionen noget. Han blev født i Córdoba 
i Argentina i 1894 og døde kort før sin 
106-års fødselsdag i 2000. Gennem sit 
lange liv som uddannet advokat og senere 
dommer skrev han uden ophør, omend 
kun et mindre antal bøger blev udgivet i 
hans levetid. De fleste på et privat forlag 
uden egentlig national udbredelse. Juan 
Filloys karriere som forfatter begyndte 
offentligt med følgende værker: Periplo 
(1931), Balumba (1933), Op Oloop (1934), 
Aquende (1936), Caterva (1937) og Fi-
nesse (1939). Mellem 1939 og 1967, hvor 
Filloy besad et embede som dommer i 
byen Rio Cuarto, gav forfatteren kun sine 
bøger til venner og interesserede læsere, 
selv om han skrev hver eneste dag. 
Trods denne udelukkende private distri-
bution vandt han anerkendelse blandt 
enkelte beundrere. Forfatteren Julio 
Cortázar omtalte Filloys værk i romanen 
Rayuelo og i essayeksperimentet La Vuel-
ta al día en ochenta Mundos. I fortællin-
gen Lejana begynder Cortázar med et af 
Filloys palindromer: »Atale, demoníaco 
Caín, o me delata.« Cortázar har haft stor 
betydning for, at Filloy ikke blev glemt af 
eftertiden.

Filloys maniske skriveri var ikke drevet 
af håbet om en litterær karriere - han 
skrev, fordi han ikke kunne lade være - og 
med en forbløffende systematisk rutine. 
Forfatterskabet omfatter alle genrer: 
romaner, fortællinger, teaterstykker, 
digte og journalisme - og han er i flere  
interviews citeret for at tage det engelske 
diktum publish or perish til sig som mot-
to. I sin ungdom dyrkede han boksning 
og fægtning, og han svømmede dagligt, 
indtil alderen satte en stopper for det. 
Vennen og forfatteren Mempo Giardi-
nelli fortæller, hvorledes Filloy var besat 
af at holde regnskab med, hvor mange 
sider han skrev, hvor mange kilometer 
han svømmede og spadserede dagligt og 
hvor meget vin han indtog (Filloy havde 
en vane med at drikke en flaske hver dag 
mellem frokost og middag). 

I sin ungdom tegnede han karikaturer 
til den lokale avis, og gennem 70 år skrev 
han dagligt en kommentar i avisen El 
Pueblo. I 1918 deltog han som advokat i 

den nationale skolereform. Senere grund-
lagde han fodboldklubben Club Atlético 
Talleres de Córdoba, selvom han ikke selv 
dyrkede denne sportsgren. I stedet var 
han i en periode medlem af det argentin-
ske bokseforbund. Filloy var en afgørende 
initiativtager til stiftelsen af kunstmuseet 
i Río Cuarto og golfklubben i samme by, 
til trods for at han sværgede, han aldrig 
havde haft en golkølle i hånden.

I 30'erne - under sin mest produkti-
ve periode - blev Filloy penneven med 
Sigmund Freud, med hvem han udveks-
lede en korrespondance fuld af gensidig 
beundring. Den kendte mexicanske 
kritiker Alfonso Reyes fremhævede også 
Filloy som en forfatter, der ville sætte sit 
aftryk på den fremtidige latinamerikan-
ske litteratur. Successen udeblev dog i 
Filloys egen levetid. Først nu begynder 
genudgivelsen af hans mange bøger, og 
kritikernes opmærksomhed er tiltagende, 
der findes dog meget få studier af Filloy 
og ingen, der reelt indskriver ham i den 
nationale litteraturhistorie.

Til gengæld vækker kuriositerne 
omkring værkernes form større opmærk-
somhed. For eksempel det faktum, at 

Af Karl Erik Schølhammer

Alle hans bogtitler har syv bogstaver. Han var penneven med Freud og har grundlagt 
en fodboldklub og et kunstmuseum. Det blev spået af Julio Cortázar, at han ville præge 

latinamerikansk litteratur, men sådan gik det ikke. I hvert fald ikke indtil nu, hvor 
Argentina er i færd med at genopdage et stort forfatterskab.

LIVET EFTERLIGNER KUNSTEN

Juan Filloys bøger er 
ikke oversat til dansk, 
men flere findes på 
engelsk. Deriblandt 
Caterva, der handler 
om syv lærde hjem-
løses forsøg på at 
starte en revolution. 
Også hovedværket 
Op Oloop findes på 
engelsk.

alle Filloys bogtitler har syv bogstaver, og at de følger alfabetets 
muligheder på en Inger Christensen-lignende facon: Aquende, 
Balumba, Caterva, Don Juan, Elegías og Finesse. Filloy var 
desuden opfinder af de såkaldte mega-sonetter, som bestod af 
14 serier af 14 sonetter, af hvilke han skrev 896. Mellem 1967 
og 1973 udkom tre af Filloys kendteste romancer på et forlag i 
Buenos Aires, Karcino, Caterva og La Potra. I 1975 udgav han Vil 
& Vil, der blev censureret af militæret, og Filloy blev indkaldt til 
forhør hos de militære myndigheder. Efter et par timer blev han 
løsladt, da han nægtede at diskutere andet end litteraturteori 
med sine forhørere.

 I sin kendteste roman Op Oloop fra 1934, der blev oversat til 
engelsk, finder vi et portræt af den finske statistiker, Optimus 
Oloop, der organiserer sin hverdag ned til mindste detalje med 
en matematikers præcision. Da metoden begynder at skride, 
føres hovedpersonen til vanvid og i døden. 

Det er vanskeligt at karakterisere Filloys litteratur, men han 
er uden tvivl i dialog med 1930’ernes eksistentialisme, som den 
eksempelvis kendes fra landsmanden Roberto Arlts Los Siete 
Locos. Her udtrykkes den sociale satire i en rablende lingvistisk 
konstruktion af hverdagssprogets variationer, og i et kritisk 
humoristisk røntgenbillede af de argentinske sociale typer. I det 
aspekt foregriber Filloy forfatteren Leopoldo Marechals klassiker 
Adán Buenosayres fra 1948. Når man læser Filloy, er der ingen 
tvivl om, at hans forfatterskab ligger fuldt på højde med hans 
samtids bedste. 
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Q&A Q&A

Fordi det er lettere at taste end at 
tale for mig.« 

Den amerikanske forfatter Tao Lin 
er ikke meget for at lade sig inter-
viewe, men han vil gerne svare på 
spørgsmål over e-mail. En form, han 
mestrer, og som indgår i en stor del 
af hans forfatterskab. Han er aktuel 

med bogen Selected Tweets, som netop er udkommet på 
det amerikanske forlag Short Flight/Long Drive Books. 
Bogen er Tao Lins ottende. Han har tidligere udgivet 
poesi, kortprosa og romaner, og med Selected Tweets 
bevæger han sig ind i ny genre. Tweets. Bogen er udgivet 
sammen med kollegaen Mira Gonzales, og den samler 
tweets fra de to forfatteres Twitter-profiler. 

Tao Lins tweets er meget som hans digte. De beskri-
ver en hverdag, ofte med fokus på helt korte tidsrum, 
hvor en meget stærk følelse findes, før den er overstået. 

-Hvordan tænker du på bogen? Som poesi eller som en 
slags selvportræt?
»Jeg tænker på den på mange måder. Jeg tænker på den 
som et fragmenteret, men stadig næsten kronologisk 
narrativ, lidt ligesom K: A Biography of Kafka af Robert 
Hayman. Ligesom biografier er den struktureret efter 
datoer, og man kan vælge at læse efter den struktur. Jeg 
kan godt lide at tænke på hver enkelt twitterprofil som 
en novelle, og hver af de ’ekstra’ tekster som noveller. 
Så det er en bog med otte noveller. Jeg havde forskellige 
twitterprofiler på forskellige tidspunkter, fordi jeg ville 
prøve at tweete som om den, jeg fremstod som, over for 
mig selv og overfor andre, var forskellige personer. Nog-
le gange var det specifikke emner, fx @tao_linparents, 
taolin_airport. Nogle gange af andre årsager.«

-Når du tænker på hver twitterprofil som en novelle, 
tænker du så også på dig selv som indeholdende for-
skellige karakterer?

»En del af glæden ved noveller er at tænke på karak-
tererne. Så jeg ville måske læse @tao_lin2 og tænke på 
karaktererne i den novelle - inklusiv jeg-fortælleren, en 
karakter ved navn @tao_lin2. Men jeg tænker ikke på 
mig selv som forskellige karakterer, jeg tænker på mig 
selv som en person. For mig eksisterer en person i flere 
dimensioner end en karakter. En person er lavet af stof 
og sind, og en karakter er lavet af ord, sætninger. Nogen 
sammenlignede bogen med Pessoas Book Of Disquiet, 
som er en af mine yndlingsbøger. Jeg kan godt lide at 
tænke på Selected Tweets som The Book Of Disquiet, 
fordi den både består af fragmenter med overlappen-
de temaer i en gennemgående tone og har et fokus på 
drømme og fantasien.«

-Et berømt citat fra Book of Disquiet lyder, »I am, in lar-
ge measure, the selfsame prose, that I write.« Tænker du 
også sådan på det, du skriver, måske særligt på Twitter?

»Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg er en person, der eksi-
sterer i den konkrete virkelighed, min skrift består af 
sætninger i en bog eller på Twitter.«
Man kan læse Selected Tweets, som det de er - tweets - 
men man kan også læse dem som straight up poesi. Man-
ge af teksterne minder faktisk om den poesi, man kan 

finde i Tao Lins første digtsamlinger, You are a little bit 
happier than I am og Cognitive-Behavioral Therapy. 
»Jeg kan godt lide at tænke på bogen som en digtsam-
ling. Der er en særlig slags poesi, hvor hver linje er en 
slags non sequitur til den næste linje, og jeg tænker på 
den her bog som en variation over det. Jeg kunne også 
se mig selv fjerne alle datoerne og redigere den til en 
digtsamling. Men jeg kan bedre lide den, som den er. 
Dels fordi jeg allerede har en bestemt idé om, hvad jeg 
gerne vil have en digtsamling til at være, men jeg vidste 
ikke, hvad det her format ville gøre. De her enkelte, 
kronologiske linjer med narrativer, beskrivelser, tanker 
og følelser. Alt sammen i forskellige toner og arrange-
ret på en måde, der både virker som fiktion og som et 
slags virkeligt dokument, som folk sikkert vil læse som 
nonfiktion. Men i virkeligheden tænker jeg på den som 
sin egen genre, og jeg er spændt på at se, hvordan den 
bliver placeret i boghandler. Jeg havde ikke selv nogen 
ide om, hvad det her format ville gøre, før vi fandt på 
Selected Tweets«
I al Tao Lins skrift er der et tema om at fremstille sig 
selv over for andre, og hver gang leder det til et rungen-
de spørgsmål om, hvad der overhovedet konstituerer et 
selv. I de to prosa-hovedværker, Richard Yates (2010) og 
Taipei (2013) fungerer kærlighedsforhold som motor. I 
Richard Yates er begge hovedpersoner navngivet efter 

det forholdet – og især den manglende kommunikati-
on - mellem bogens hovedpersoner Paul og Erin, der 
er omdrejningspunktet. De tager en masse stoffer, og 
de filmer sig selv med iMovie. Også dette forhold er 
baseret på et af Tao Lins forhold. Her er der tale om 
forholdet til forfatteren Megan Boyle, som han bl.a. 
startede filmselskabet MDMA Films med.

Det at tage stoffer er for Paul det, der gør ham i stand 
til at vedligeholde relationer til andre mennesker. Når 
han og Erin tager stoffer, bliver de i stand til at have 
samtaler om ’vigtige’ ting, lige så vel som de kan have 
lange samtaler om burgere, som forhold og venskaber 
nu engang ofte er, snakke om liv og mad fx. Men for 
Paul og Erin altså i kraft af stofferne. 

Taipei har en overraskende slutning på en meget 
underspillet måde. Efter at være kommet hjem fra 
Taipei, hvor de har besøgt Pauls forældre, er Paul på et 
svampetrip, og han er helt sikker på, at han er død, og 
kun ved hjælp af årelang træning får han overbevist sig 
selv om, at han faktisk stadig er i live.
»They hugged a little, near the center of the room, then 
he turned around and moved toward the kitchen – 
dimly aware of the existence of other places, on Earth, 
where he could go – and was surprised when he heard 
himself, looking at his feet stepping into black sandals, 
say that he felt ’grateful to be alive’.«

De her minutiøse beskrivelser af rum og små bevæ-
gelser, som om karaktererne var koreograferede af en 
anden agens end deres egen, er gennemgående i Tao 
Lins forfatterskab - og på sin vis perfektioneret i Tai-
pei. Typisk er også den her distancerede inderlighed, 
der på én gang kan læses som morsom og oprigtig.

Det skriver den engelske konceptdigter Kenneth 
Goldsmith om i en artikel i The New Yorker. Han siger 
at Alt Lit, en betegnelse for det fællesskab af digtere 
som Tao Lin i mange medier er blevet kaldt bannerfø-
rer for, lånte en næsten ynkelig ærlighed fra statusop-
dateringer på sociale medier. 

-Hvad tænker du om Kenneth Goldsmiths artikel?
»Jeg bryder mig ikke om ’Alt Lit’-betegnelsen og be-

tegnelser i det hele taget. Jeg opfordrer journalister og 
folk i det hele taget til at fokusere på individer i stedet 
for grupperinger og kategorier.«

-Hvordan har du det så med, at du er blevet kaldt 
internetdigternes Kafka?

»Jeg kan lide Kafka for hans humør, hans mørke og 
sortsyn, hans analytiske hjerne og legesyghed. Jeg kan 
godt lide, at han skaber historier, der for mig virker som 
ekstreme afbildninger af fremmedgjorthed, og at han 
aldrig mister sin humoristiske sans, fordi fremmed-
gjortheden også næsten altid virker - ud over det den er 
- sjov for mig, i det, jeg har læst af Kafka.«

-Skriver du om fremmedgjorthed?
»Ja, én af de ting, jeg skriver om, er fremmedgjort-

hed, fremmedgjorthed fra samfundet, kultur, eksistens, 
venner, mennesker, dyr, natur, selvet, andre ting.«

Forbindelsen mellem den mærkelige verden, som man 
næsten ikke kan være andet end fremmedgjort over for, 
og bevidsthedsændrende stoffer, har Tao Lin skrevet 

om for magasinet Vice i en serie artikler om den amerikanske 
psykonaut og narkofilosof Terence McKenna.

-Hvad er det, der fascinerer dig ved McKenna? 
»Jeg finder McKennas ideer spændende og stimulerende. 

Han skrev i en af sine bøger: ’To paraphrase J. B. S. Haldane: 
Our situation may not only be stranger than we suppose; it 
may be stranger than we can suppose.’ McKenna får mig nok 
til at have det på den måde mere end nogen anden.«

En stor del af Tao Lins praksis har været at kaste lys over 
andres forfatterskaber. I 2008 startede han sit eget forlag, 
Muumuu House:

»Muumuu House har udgivet tre digtsamlinger siden 
dengang, og vi har også udgivet historier og digte online på 
muumuuhouse.com løbende. Jeg startede Muumuu House, 
fordi jeg virkelig godt kan lide bøger, og jeg havde venner, der 
havde færdige digtsamlinger, som de ikke kunne få udgivet, så 
jeg besluttede mig for at udgive deres bøger. Jeg kan også godt 
lide at samle mine yndlingstekster på én side, så det var bare 
det, jeg gjorde med muumuuhouse.com. Jeg mailede mine 
yndlingsforfattere og spurgte, om jeg måtte genoptrykke deres 
historier eller digte, jeg havde læst i bøger, og de sagde for det 
meste ja. Der er ingen betaling eller sådan noget, det er bare 
for sjov. Digtsamlingerne har solgt omkring 2000 eksempla-
rer, 1000 eksemplarer og 3000 eksemplarer.«

Han er ikke nem at interviewe, Tao Lin. Han er ofte fåmælt og 
fremstår på mange måder, ligesom når han skriver: stenet og 
konstaterende. Både han og hans karakter lever et tilsynela-
dende ensformigt liv, og selv når hans karakterer udsættes for 
større ting, opleves det gennem en skrift, der er flad, konsta-
terende og neddæmpet, dead pan, som det også hedder. Måske 
derfor er det nemmere for Tao Lin at taste end at tale. Hans 
svar minder om dialogen mellem hans karakterer, og flere af 
dem holder sig også inden for længden af et tweet. Man kan 
tolke det på flere måder: mangel på engagement? Generthed? 
Ensomhed? Eller måske er han skæv? 

-Hvordan ser din hverdag ud, når du skriver en bog?
»Jeg vågner, går på biblioteket, arbejder på bogen på com-

puterne der, printer dele af bogen ud, tager den med hjem, 
redigerer i hånden, går i seng. Ind imellem det gør jeg andre 
ting, fx yoga på mit værelse eller ryger pot.« 

Det er en udfordring at interviewe den amerikanske forfatter 
Tao Lin. Han er uforudsigelig og virker på mange måder lige 
så stenet som sine karakterer. 

DET ER LETTERE
 AT TASTE 

END AT TALE
Af Andreas Eckhardt-Læssøe  ⋅  Foto af Tine Sletting

Jeg havde forskellige 
twitterprofiler 

på forskellige tids-
punkter, fordi jeg 

ville prøve at tweete 
som om den, jeg 

fremstod som, over 
for mig selv 

og overfor andre, 
var forskellige 

personer.

børnefilmstjerner, Hayley Joel-Osment og Dakota 
Fanning hedder de, og der står stort set aldrig han eller 
hun, men altid det fulde navn. Som læser glemmer man 
det hurtigt og accepterer fuldt ud, at Hayley Joel-Os-
ment er 25 og fattig forfatter i New York, mens Dakota 
Fanning er 16 og bor i New Jersey hos sin mor. Navnene 
bliver helt tømt for mening. Store dele af bogen består 
af, at de to kommunikerer via e-mail, chat og telefon. 
Her er det interessant, at der er tale om readymade ma-
teriale fra Tao Lins mails og samtaler med sin daværen-
de kæreste, den meget unge Ellen Kennedy.

Kærlighedsforholdet er et rum, hvor alting hand-
ler om at blive til i hinandens øjne, hvor man skaber 
hinanden for hinanden. I den anmelderroste Taipei er 

Tao Lin har blandt andet udgivet romanerne Richard Yates og 
Taipei samt novellen Shoplifting From American Apparel. For 
digtsamlingen You Are a Little Bit Happier Than I Am, vandt 
han Action Books' December Prize. Tidligere i år udkom Selec-
ted Tweets, udgivet i samarbejde med Mira Gonzales.
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estegnen er en del 
mere udstrakt, end 
man lige skulle tro. 
Det tog flere timer at 
gå fra Damhussøen 
til Høje- Taastrup. 
Solen har været 
stærk i dag. Jeg 
måtte ind på de 
fleste tankstationer 
på Roskildevejen og 
købe kolde drikke. 
Var fristet af et skilt 

mod ”Badesøen” i Albertslund og tiltruk-
ket af en vandrutsjebane, der svang sig 
uden på en svømmehal, måske i Glostrup.

Benene har det fint. Kan godt mærke de 
30 kilometer fra Gl. Kongevej til Roskilde. 
Skal huske på, at jeg er en utrænet van-
drer. Skoene føles heldigvis helt rigtige, 
kunne ikke have brugt 40 € bedre. Det 
samme med de ægte vandrestrømper 
fra Spejder Sport, som Maria mente, jeg 
skulle købe. Har bestilt peperoni pizza 
på Viking Pizza & Grill lige ved havnen, 
hvor de slanke vikingeskibe ligger. Der er 
malet et portræt af Odin med Hugin og 
Mugin på toiletdøren. Det er en lun aften, 
jeg tager en flaske vand i køleskabet, og 
pizzamanden opfordrer mig til at sætte 
mig udenfor og vente, mens han laver 
min mad. En håndfuld hvide plasticborde 
udgør møblementet på en fliseterrasse 
mellem en park og vejen til havnen. Det 
bliver mørkt, jeg er veltilfreds, der ligger 
vikingeskibe få hundrede meter borte, og 
om lidt skal jeg have pizza. 

Dagens højdepunkt var sandsynligvis 
turen gennem Tåstrupgård i aftensol. En 
gruppe indvandrerdrenge med Karim 
Benzema-hår hyggede sig omkring en bil 
på parkeringspladsen. Is og gyngeture til 
de mindste på legepladsen. Mødre og bed-
stemødre snakker, og holder opsyn. Jeg 
tænker, det ser frygtelig varmt ud med de 
lange dragter og tørklæder, men dem om 
det. Krydsede over en parkagtig græsplæ-
ne med store spor efter bål. På en beton-
kant bagved en Netto sad tre og talte, og 
drak øl. En polsktalende familie, det ene 
barn med Lewandowski-trøje, var på vej 
hjem med fyldte indkøbsposer. Lidt læn-
gere væk kørte to drenge på en scooter. 
Hvis jeg var maler, ville jeg have malet et 
kæmpestort oliemaleri i PS Krøyer-stil og 
kaldt det Vestegnsidyl, eller måske endda 
Sommeraften ved Tåstrupgård.

Folk på havnen spiser is, mens solen 
går ned over fjorden. De står i kø efter 
is flere steder, og der ligger pletter af 
smeltet is ved bænkene. Jeg synes, folk 
ser idiotiske ud, når de spiser is. Forstår 
ikke, hvorfor folk gider stå i kø efter det. 

Har de ikke noget bedre at tage sig til på 
en smuk og lun sommeraften? Måske er 
det for at slippe for at tale med dem, man 
er sammen med, noget at fylde samværet 
med. 

Jeg overnatter på vandrehjemmet 
på havnen. Der er svenskere i bil, tyske 
cykelturister og hollændere med en 
autocamper. I morgenmadsstuen sidder 
en jysk familie. Forældrene holder modet 
oppe, mens teenagerne virker ubegej-
strede. Bliver uventet rørt af intimiteten 
mellem søskendeparret, da drengen låner 
smørekniven af pigen uden at spørge.

Jeg skal lære at gå. Distancer, tempo, 
pauser. Jeg aner ikke, hvad jeg selv kan. 
Skal finde meningen med turen under-
vejs. Tænker det handler mere om at 
komme frem og aflægge distancer end at 
se på smuk natur. Af samme grund lande-
vejen Roskilde – Ringsted i dag. Samtidig 
skal jeg lære langsomheden, finde mig til 
rette i tempoet, ikke blive utålmodig. Skal 
ikke kigge misundeligt efter cykel, tog og 
bil. Det her er mit tempo, og meningen 
skal nok åbenbare sig undervejs. Skal i 
øvrigt  have overvejet det paradoksale 
i at have medbragt Senecas Om livets 
korthed, for hvorfor bruge to uger på at 
krydse landet til fods, når nu tiden er så 
knap.

Første indtryk: Ringsted ligner Næst-
ved. Var et øjeblik i tvivl, om jeg havde 
været her før. Der er intet charmerende 
ved en provinsby, der har overstået sine 
bedste dage. Man forestiller sig, at der 
engang har været borgerligt liv i gaderne. 
Nu ligger Skoringen på gågaden som en 
strandet kaskelothval og pruster stille, 
mens alle ved, hvor det bærer hen. Den 
økonomiske aktivitet er ude ved centeret 
ved motorvejsafkørslen. Ringsted fører 
sig frem med at være »Danmarks out-
let-by.« På torvet ved kirken og rådhuset, 

hvor der i middelalderen blev holdt ting 
og konger blev hyldet, sidder en enlig 
mand og drikker øl fra en nettopose. 
To AK81-typer går målrettet i en anden 
retning. De har nok et produkt, der skal 
afsættes. Ikke mærkeligt, hvis teenagerne 
tyer til stoffer. Der står i den pamflet, jeg 
tog på en Statoil-tank, at der bor 35.000 
mennesker i Ringsted. Jeg undrer mig, 
ærligt og så vidt muligt uarrogant, om 
hver eneste af dem.

Det har været en hård dag i dag. 30 
kilometer, varmt, næsten ingen skygge. 
Ømme fødder de sidste 10 km. Den ven-
stre skulder har det hårdt med rygsæk-
ken. Havde ikke regnet med, at den gamle 
skade ville blive et problem, men den er 
helt stiv nu. Fandt en arabisk slikbutik, 
nærmest den eneste åbne forretning. Ville 
have vand, men det havde de ikke. Sidder 

på en bænk over for Café Vivaldi og hviler 
stive ben, og drikker Faxe Kondi Free.

Lille drama mellem Ringsted og Sorø: 
Ved landevejen foran et tilbagetrukket 

hus, en aluminiumspostkasse med det 
øverste navn kradset grundigt væk. Ved 
siden af, et træskilt med teksten ”Løg”.

Endnu en varm dag. Har fire kilometer 
til Sorø. Benene har det fint, fødderne er 
også okay efter at have gået i græsrabat-
ten det meste af formiddagen. Skulderen 
er stiv og øm. Har tænkt lidt over, hvad 
meningen er med det her projekt. Svinger 
mellem at komme frem og være under-
vejs. Er det sport eller meditation? Er det 
for at være i fred, eller er det for at gå 300 
kilometer? Selv om naturen langs vejen er 
smuk, er det ikke en eller anden autentici-
tets-pastorale med en Thoreau-inspireret 
”jeg er venner med grannålene, så jeg 
behøver ikke menneske-venner”-pjat. 
Tilbage-til-naturen-idéen er overfladisk, 
egoistisk, ikke særligt godt gennemtænkt, 
og dens ideologiske indhold er – i bedste 
fald! - ligegyldigt. Men hvorfor traver jeg 
så rundt herude? Arendt siger, at man 
skal tænke alene, men handle blandt 
mennesker.

Sidder i skyggen, hvilende ryggen 
mod muren til Slaglille kirke. Der står 
et skilt, som forklarer, at kirken er fra 
middelalderen. Var inde på kirkegården 
for at fylde min vandflaske. Der ligger fem 

polske flyvere, der styrtede ned her under 
Anden Verdenskrig, og den familie de 
styrtede ned oveni. Over for et plejehjem. 
Her lugter lidt af gylle, men markerne er 
smukke og bølgende. Min ben er brune, 
det er usædvanligt varmt og har været det 
i lang tid. De klør lidt fra blandingen af 
støv, rifter og sved. Jeg spiser endnu en 
proteinbar fra tanken og drikker mere af 
det gode vand fra kirkegården.

Akademihaven i Sorø. Ugidelig og 
søvnig i skyggen fra et stort gammelt 
egetræ. Her er også stille, men noget mere 
besjælet end Ringsted. Ville gerne spise 
en god frokost, men kunne mest finde 
franske hotdogs og shawarma langt fra 
Nørrebros standarder. Hvornår forstår 
de, at strimler fra giga-frikadellen ikke 
er lækkert? Besluttede mig for pålæg og 
brød fra et supermarked. Det viste sig 
lettere sagt end gjort, indtil det lykkedes 
mig at finde en Aldi. Bemærkelsesværdigt, 
hvordan de her provinsbyer bliver triste 
af, at folk ikke handler med hinanden. 
Uden merkantil udveksling mister byen 
fornemmelsen af at være i bevægelse. 
Den bliver et sørgeligt ekko af tidligere 
tiders virvar og liv. Så er der bare lidt 
brugskunstbutikker tilbage. En Sportsma-
ster med ophørsudsalg, en grillbar og en 
slikbutik. En dødsdømt ejendomsmægler 
og en fodterapeut.

Jeg er helt klar over, hvor segment-tå-
beligt det lyder, men det var nærmest 
umuligt at finde en kop kaffe på hovedga-
den. Endte med en ganske fin fra Shell på 
Alléen over for Borgerskolen. 

Der er lige drejet en bil med trailer, 
med busk i, ned mod villakvarteret på den 
anden side af gaden. Ved ikke, om det er 
begyndende landevejsensomhed, der slår 
ud. Jeg fik et sug af længsel efter at være 
med til at plante den busk i en have nede 
ad vejen. Det kunne være skide hyggeligt 
at stå der med en spade i den ene hånd og 
en kold ølflaske i den anden og sam-
stemmigt beundre værket. Vi ville være 
enige om, at det var det helt rigtigt sted, 
vi endte med at sætte den busk - »Nej, 
blommetræet ville ha taget for meget 
lys« - og »mon ikke vi skulle få tændt op 
i grillen, så den kan blive rigtigt varm til 
bøfferne.«

Sover på Bed & Breakfast i et villa-
kvarter på den anden side af søen. En 
halvgammel, velplejet mand udlejer de 
tomme værelser på overetagen. Uden for 
er det øverste navn på postkassen streget 
over med slettelak.

Jeg prøver at se mig selv bo i en af de 
her villaer. Det er ikke så svært igen. Sorø 
er en fin by. Smuk omkring søen, villaer 
med gamle frugttræer i haverne. Så kunne 
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Sidste sommer gik jeg 300 kilometer fra Kø-
benhavn til Vesterhavet uden nogen særlig 
grund. Her er nogle af de ting jeg så.

Man skal tæn-
ke alene, men 
handle blandt 

mennesker

man bo i sådan én. Lære børnene at 
cykle ude på den stille vej, sove længe om 
søndagen med den smukke hustru, være 
en respekteret medborger, tage del i lo-
kalmiljøet, undervise deltid på gymnasiet, 
hjælpe den gangbesværede enke inde ved 
siden af med at klippe hækken, løbetur 
i skoven, være glad og tilfreds med alt, 
hvad jeg har opnået. Ville aldrig savne 
København med alt dens positionering og 
yuppie-agtige overforbrug. (Der kommer 
en buttet, platineret pige ud fra grillbaren, 
hvor jeg sidder og spiser en pizza, som 
aldrig har mødt hverken surdej eller Claus 
Meyer. I den ene hånd holder hun en 
rhinstenbesat iPhone, den anden vinker 
hun med og råber »Kevin!« til en dreng 
med en klirrende nettopose på den anden 
side af gaden.) 

Sjovt hvordan lysten – eller måske bare 
nysgerrigheden – efter at eje noget stiger, 
når jeg er i konstant bevægelse med et 
minimum af ejendele på ryggen (Min 
rygsæk er både lånt og virkelig lille. Jeg er 
ikke nogen outdoor-type, der kan magte 
at bære rundt på adskillige kilo på ryggen; 

To t-shirts, en skjorte, et sammenfoldet 
kort over Danmark, iPhoneoplader, 
håndklæde, regnslag, en lille notesbog, to-
iletsager. Glemte underbukser, men købte 
en pakke med tre i en H&M i Roskilde 
vistnok). »Tænk at have sådan et flot 
kirsebærtræ,« tænker jeg. »Tænk at have 
sådan en altan, hvor man kan åbne fløjdø-
rene om morgenen og lukke den nye dags 
friskhed ind.« »Tænk at have sådan en 
flot Ford, som man kan sidde behageligt i, 
når man venter på at hente sin elskede på 
stationen. Jeg tror, jeg kunne leve et fint 
og stille liv i Sorø. Lige nu tror jeg på det, 
og lige nu går jeg mod Slagelse.

Frokost på en græsplæne i Vemmelev. 
Lidt blandede varer fra Brugsen. Ikke 

specielt charmerende landsby, men jeg 
så Storebæltsbroen, da jeg krydsede 
motorvejen.

Har været i Slagelse én gang før. Det 
var på det, de kaldte et velfærdsarran-
gement i søværnet. Vi tog hele skibets 
besætning, vistnok 27, til Slagelse for 
at bowle. Så bowlede vi. Og drak øl og 
røg cigaretter. Jeg tror også, vi tog på et 
værtshus bagefter, måske et sted med en 
forbindelse til Brian Nielsen, men det kan 
være noget, jeg bilder mig ind. Jeg går 
ud af Slagelse mod Trelleborg. Vil gerne 
se en ordentlig vikingeborg, når det nu 
nærmest ikke er en omvej. Går ad nogle 
mindre landeveje med marker på begge 
sider. Landskabet er bakket. Tænker lidt 
over, hvordan det mon var at være viking. 
Der går en lang allé ned mod selve Trelle-
borg. Ved indgangen er der besøgscenter 
og museum. Den flinke dame lader mig 
stille min rygsæk i et baglokale. Hun kan 
vist se på mig, at det slider at okse rundt 
på landevejene midt i årets hedebølge. 
Skulle måske have taget en hat med, er 
lidt svimmel nu, men museet er spænden-
de. Sammen med nogle får og en enkelt 
familie går jeg rundt i området. Op på den 
store vold og kigger ud over landskabet. 
Det skal nok passe, at det har været en 
skræmmende magtbastion engang. Jeg 
kan se på min telefon, at der går en rigtig 
vandresti bagved. Hvis jeg kan komme 
over åen, må jeg kunne spare et par 
kilometer og komme til Korsør i fin tid. 
Det er en virkelig smuk rute. Og dejligt 
stille sammenlignet med landevejene 
med bilerne. Sådan en rigtig anlagt sti 
til naturelskere og fuglekiggere. En bro 
krydser åen, der flyder ligeså stille, jeg 
kigger tilbage mod Trelleborg, og voldene 
virker endnu mere imponerende set fra 
den idylliske natur. Stien fortsætter forbi 
nogle bondegårde, der kommer landevej 
igen og en mikroskopisk landsby. Kom-
mer tilbage på en større vej mod Korsør. 
Ude i en mark står en gravhøj, et øjeblik 
senere passerer jeg en stor flot granitsten. 
100 km, er der indhugget. Nedenunder et 
våbenskjold med tre blå løver og ni røde 
hjerter. Jeg tager et billede med telefonen, 
sender det til Mellemøsten med Viber, og 
fortsætter mod Korsør.

Besynderligt, at det var her, hvor jeg 
– i princippet – boede i et halvt år. Jeg 
kan nærmest ikke genkende det. Husker 
svagt at gå i Netto om eftermiddagen med 
Frank eller ham tømreren fra Brøndby 
og købe kanelgifler. Undrer mig over, 
hvad vi lavede på det skib i al den tid. 
Hvis vi havde vagt, skulle flaget hejses 
og tages ned (giv agt!), ellers noget med 
gamle sømandsfilm på VHS eller FIFA på 

Playstation. Når vi ikke havde fri, var det 
noget med at male skibet eller rode med 
nogle ringbind på radioen. En fast proce-
dure var page check, hvor nogle store blå 
ringbind med nogle – går jeg ud fra – ikke 
sådan helt vildt hemmelige Nato-koder, 
skulle bladres igennem med det formål 
at tjekke, at alle siderne stadig var der. 
Spild af tid, kort sagt. En af de ting, tiden 
gik med, var cigaretter. Rygning af et 
endeløst antal cigaretter. Fra den første 
om morgenen ved bordet ved kabyssen, 
træt med en kop kaffe i plastickop fra den 
gigantiske termokande påmonteret væg-
gen, til den sidste om aftenen. Måske på 
dækket ved siden af et af de torpedorør, 
som vi vist kun fik prøvet af en enkelt 
gang. Og Frank røg vist ikke engang.

Jeg sætter mig på en bænk ved 
busstoppestedet over for indgangen til flå-
destationen. Lige pludselig kan jeg huske 
den sidste gang, jeg gik ud af porten. Man 
afleverede sit militære id, og kunne derfor 
ikke vende tilbage. Jeg er stensikker på, 
at der ingen vemodighed var, men jeg kan 
huske, at jeg tænkte, at nu var jeg ikke 
længere noget særligt.

Èn ting stemmer fint overens med, 
hvordan jeg husker Korsør. Grunden til, 
at vi aldrig brugte byen på trods af flåde-
stationens uendelige kedsommelighed, 
er sandsynligvis, at byen er fuldstændigt 
død. Så død, at den forbløffende nok, 
formår at fremstå en tand mere død, end 
den hidtidige rekordindehaver Ring-
sted. Har aldrig før set så mange tomme 
butikker med ”til salg” eller ”til leje” skilt. 
Til gengæld bor jeg hos en forfærdelig sød 
dame, der serverer afkølet vandmelon ef-
ter afregning. Passende behandling til en 
overophedet krop med mange kilometer 
asfalt i fødderne. Hun siger, at hvis hun 
havde vidst lidt tidligere, at jeg kom, ville 
hun havde bagt en kage. Nu skal jeg finde 
endnu en grillbar. Således er de gastrono-
miske muligheder.

Det er arrogant at tro, at man kan lære 
alt muligt om andre mennesker ved at 
passere gennem, hvor de bor.. Det er ikke 
mere lærerigt at gå gennem en landsby 

med 5 km/t, end hvis man kører gennem 
med 80. Der er alligevel et par ting, der 
åbenbarer sig undervejs til fods på tværs 
af landet. Eksempelvis, hvor mange tom-
me energidrikdåser, der ligger bortkastet 
i vejkanten. Hidtil var jeg overbevist om, 
at det var tomme håndbajere, man kylede 
ud af vinduet fra sin bil, når man drønede 
rundt på landevejene i provinsen. 

Man har en stemning eller et blik med 
sig på rejsen. Jeg går gennem landska-
bet med mine antagelser. Jeg kan have 
et romantiserende blik på de smukke 
høstklare kornmarker på en decideret hed 
sensommerdag. Hvor må de være lykkeli-
ge her ude på landet! Det simple liv, hvor 
man putter et frø i jorden om foråret og 
høster dets udkomme om efteråret. Åh, 
at bo i sådan et lille bondehus. Børnene 
ville være bedste venner med naboernes 
børn, og de ville drøne rundt sammen. 
Med shorts på, og rifter på de brune ben 
efter at have udforsket skoven, nu sidder 
de ned ved åen og fisker. Det kunne også 
være det mistroiske by-blik. Hvorfor er 
her så stille? Bor der andet en pædofile 
racister herude? Tabere der ikke kunne 
klare sig i det moderne samfund. Over-
vægtige storrygere på bistandshjælp? Jeg 
ved dybest set ingenting om det. Jeg går 
bare gennem landskabet. Ikke for at finde 
ud af noget, ikke på flugt fra noget. Der 
er ikke nogen krise. Det er bare bragende 
sommer, og jeg havde lige pludselig to 
uger, hvor jeg ikke vidste, hvad jeg skulle.

En kop kaffe i papkrus fra kiosken på 
stationen i Korsør. Skygge på trappen ned 
mod perronen. Damen i kiosken spurgte 
mig, om jeg kunne fange den svale, der 
havde slået sig ned i forhallen. Det virke-
de uoverskueligt, så jeg undslog mig. Den 
har ellers været der i tre dage, sagde hun.

Går mod Kogsbølle fra Nyborg. Et navn 
jeg har hørt tusinde gange, men aldrig har 
besøgt. Min farmors landsby. Det er det 
eneste sted på min tur, jeg har planlagt 
på forhånd at ville forbi. Det er varmt på 
en anderledes måde i dag. Fugtigt, kunne 
høre fjern torden tidligere.

Der er ribsbuske næsten hele vejen 
rundt om landsbyen. Tusindvis af dem. 
Det må være en slags plantage. Bærre-
ne ser modne ud, hænger i klaser. Der 
er gamle bindingsværkshuse blandet 
med nyere huse. Noget der engang har 
været ydmyge almuehuse, som i dag er 
autentiske og charmerende med stråtag 
og lave lofter. Jeg ville ønske, jeg vidste, 
hvor skrædderen havde boet. Barn-
domshjemmet fra historierne. Over for 
et lukket autoværksted, der ser ud til at 
være fra dengang bilen var ung, ligger en 
større herregårdsudseende gård. Mellem 

Der er et 
eller andet stor-
by-stupidt ved 

at kigge henført 
på en hvede-

mark, fordi den 
er ægte

Af Kristoffer Granov
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ANMELDELSERANMELDELSER

Det 21. århundredes samfund er ikke længe-
re et disciplinærsamfund, men et præsta- 
tionssamfund,« skriver den tysk-koreanske 
filosof Byung-Chul Han i Træthedssamfun-
det. Den franske filosof Michel Foucaults 

disciplinærsamfund, der talte om biopolitik og lydig-
hedssubjekter, hører en anden tid til. I dag er politikken 
blevet psykisk eller mental. Vi er blevet »præstationssub-
jekter« i en fangelejr, hvor vi er både fange, fangevogter 
og gerningsmand. End ikke det, en anden fransk filosof 
Gilles Deleuze kaldte for kontrolsamfundet, kan favne 
samtiden, som ifølge Han præges af »et overmål af 
positivitet«. 

Der er, ifølge Han, med andre ord tale om en bevægel-
se væk fra disciplinerende forbud: Du må ikke, hen over 
det mere kontrollerende påbud: Du skal, frem mod præ-
stationssamfundets motiverende: Du kan. En konsekvens 
af denne terroriserende positivitet er stress, burnout, 
depressioner og fiaskoer. Der ligger et enormt pres i »at 
kunne«, fordi logikken synes at være: hvis du kan, så 
skal du! »Depressionen er først og fremmest en træthed i 
henseende til at frembringe og at kunne.« Depressionen 
er en narcissistisk sygdom.

Byung-Chul Han har de seneste år udgivet flere essay-
istiske bøger, der kritisk og originalt belyser samtidens 
neoliberale forfald. På dansk er udkommet Trætheds-
samfundet; en bog, som for alvor gjorde Han populær. 
Han tænker i forlængelse af den kritiske tradition i tysk 
filosofi. Dog er han ikke en del af Frankfurterskolens 
mere normative projekt. Snarere er han mere beslægtet 
med filosoffen Martin Heidegger, om hvem han også 
skrev disputats, især når det gælder de mere poetiske 
dele af dennes tænkning. 

I Træthedssamfundet forsøger Han at overskride 
tidens dominerende positivitet, hvilket blandt andet sker 
med reference til buddhisme. »I zen-meditationen forsø-
ger man eksempelvis at nå frem til den rene negativitet 
i ikke-at, dvs. man søger tomheden, idet man befrier sig 
selv for det fremmasende noget, der trænger sig på.« 
Præstationskulturens store problem er, ifølge Han, den 
omklamrende positivitet, der altid er knyttet til det ensar-
tede, hvorved det negative, det fremmede, det andet eller 
anderledes, fx det ikke at gøre noget, fortrænges. »Det er 
en illusion at tro,« skriver Han, »at man er desto friere, 
jo mere aktiv man er.«

Når Han taler om et muligt træthedssamfund, er det 
primært, fordi »den fundamentale træthed« rummer en 
livskraft. Den fundamentale træthed er ikke lig med den 
udmattelse, som præger præstationssamfundet. Tværti-
mod. Den er inspirerende. »Den lader ånden genopstå,« 
skriver Han. 

Med reference til den østrigske forfatter Peter Handke, 
som er fast følge i flere af Hans bøger, plæderer By-
ung-Chul Han for en »inspirerende træthed«, »en træt-
hed i negativ potens, nemlig ikke-at.« Det er den form 
for træthed, som gemmer sig i fjumreåret, som danske 
politikere er så bekymrede for. 

Han efterlyser en mellemtid, en tid til leg og fordy-
belse. Desværre har mange alt for travlt til at tænke, 
hvorved samtiden præges af åndeligt dovenskab. Han 
efterlyser derfor, at mennesker finder sin takt med livet, 
ikke kapitalens vækstparadigme. Træthedssamfundet er 

TERRORISERENDE 
POSITIVITET

Af Finn Janning

Tysk-koreansk filosof 
argumenterer for en inspirerende 

træthed som modvægt til præstations-
kulturens fangelejr.

stadigvæk aktuel. Mange forsømmer at være til stede i 
livet, fordi de konstant føler sig tvunget til at gøre noget 
andet end at leve. 

Byung-Chul Han, Træthedssamfundet, 
Forlaget Møller

KRIGENS 
MELANKOLSKE GENI

Ny biografi om Carl von Clausewitz 
præsenterer sammenhængen mellem 

den monumentale krigsteoretikers 
praktiske erfaringer i felten og udvik-

lingen i hans tanker om krig.

Af Henrik Breitenbauch

M
an skal ikke beskæftige sig særligt længe 
med krig og strategiske forhold, før navnet 
Clausewitz dukker op. Denne krigens filosof 
er det uomgængelige referencepunkt for 
militære officerer, såvel som for studenter af 

krig og fred. Kilden til hans storhed er det efterladte værk 
Om krig fra 1832. Dette ufuldendte, komplekse og meget 
indholdsrige værk repræsenterer summen af Carl von 
Clausewitz’ (1780-1831) livslange refleksion over krigens 
og krigsførelsens natur og betingelser. Bogens kvalitet 
og fortsatte relevans skyldes blandt andet dens generelle 
behandling af emnet. Den teoretiske forankring giver 
diskussionerne en tidløs karakter, som mere empirisk 
orienterede historiske analyser ofte mangler - hvilket 
også er tilfældet med Clausewitz’ egne omfattende, krigs-
historiske analyser.  

Donald Stokers biografi fortæller historien om en 
person, forankret i datidens politiske kontekst. Stoker 
beretter om Clausewitz’ opvækst, dannelse og udvikling 
gennem en lang karriere som officer, hovedsageligt i den 
preussiske hær, og om hans ægteskab med konen Marie, 
som udgav Om krig og de fleste af hans øvrige værker 
efter hans pludselige koleradød.

Allerede da Carl var 11 år gammel, sendte hans far - 
der selv var veteran fra Syv- årskrigen og som tak var 
blevet udnævnt til skattefoged – ham i militær tjeneste 
som officersaspirant. Carl oplevede – og deltog i – ud-
viklingen af den preussiske militære omorganisering fra 
en adelshær præget af privilegier til en mere moderne 
(meritokratisk), borgerlig hær, der takket være sine ud-
dannelsesinstitutioner lagde grunden til officersstanden 
som moderne profession. 

For Stoker er det en pointe at gennemgå de slag og 
kampagner, Clausewitz deltog i. Herigennem fremhæves 
den læring og de observationer, han gjorde sig undervejs, 
så læseren fornemmer, hvordan der bygges op til argu-
menterne i Om krig. 

Læseren følger Clausewitz rundt i scener fra Napole-
onskrigene og er med ham i krigsfangenskab i Frankrig 
som adjudant for en preussisk prins. Man følger ham som 
officer i russisk tjeneste, efter Preussen blev presset af 
Frankrig til at gå med i Napoleons tragiske kampagne mod 
Rusland, og ser på hans rolle i de forhandlinger, der en-
delig trak Preussen ud af parløbet med Frankrig. Breve til 
konen Marie vidner om, hvordan dårligt helbred, i kombi-
nation med lange rejser, i en tid hvor logistik og transport 
udgjorde større udfordringer, end de gør i dag, forstærke-
de Clausewitz’ melankolske og tænksomme natur.

Tankerne kredsede om Preussens skæbne og udvikling, 
både overordnet og i forhold til militæret, alt sammen 
domineret af samtidens største faktum: at den franske 
revolution førte til en total ændring af den måde, hvorpå 
vestlige krigsmagter fører krig på. Clausewitz var vidne 
til og beskrev på fremmeste vis konsekvenserne af denne 
forandring.

Hovedargumentet i Stokers bog er, at Clausewitz først 
og fremmest så sig selv som officer; som handlende aktør 
snarere end en beskrivende filosof. Bogen præsenterer 
fint sammenhængene mellem hans praktiske erfaringer i 
felten og hans tanker om krig. Men centralt for Clau-
sewitz’ egen beskrivelse af krigen er, at filosofien, idéerne, 
også har politisk effekt; at det at beskrive verden på en 
ny måde, også er en måde at handle i den på - og dermed 
at forandre den. Så selvom han aldrig nåede at skabe sig 
et navn alene i kraft af sin indsats på slagmarkerne, så 
bliver hans tanker alligevel ved med at hjælpe dem, der 
ønsker at tænke over krigens fænomen, også i dag.  

Donald Stoker, Clausewitz – His Life and Work, Oxford 
University Press

D
et er seksuelt at se et biluheld. Det er det i hvert 
fald for hovedpersonen i den amerikanske 
forfatter J.G. Ballards bog Crash, som senere 
blev filmatiseret af David Cronenberg, og som 
The Atrocity Exhibition kan siges at fungere 

som en slags forløber for. Det peger William S. Borroughs 
på i sit forord til bogen, når han skriver: »Et biluheld kan 
være mere seksuelt stimulerende end et pornografisk 
billede.« Forordet er oversat af Kasper Opstrup og inklu-
deret i Glenn Christians genskrivning af Ballards bog, der 
udkommer som nyeste del af Initiativet Donna Wood, 
en bogserie, hvor forfattere genskriver bøger. Genskriv-
ning betyder ikke, at de skriver den samme bog igen. Det 
betyder heller ikke oversættelse. Det er en fri fortolkning 
af værket, en måde at flytte det fra ét domæne til et andet 
og lade det nye blive et selvstændigt værk i sig selv. 

Glenn Christian har i forvejen udgivet adskillige bøger 
på mindre forlag som det hedengangne 28/6, Ovbidat 
(Organiseret vold begået imod den almindelige tale) og 
senest Arena, hvor han i slutningen af 2013 udkom med 
Mudret Sol, som han blev nomineret til Montanas Litte-
raturpris for. Alt dette for at sige, at der er gode bøger at 
finde, hvis man gerne vil læse videre. 

Grusomhedsudstillingen er én af disse, og den er ikke 
et dårligt sted at starte på et forfatterskab, der fortjener 
meget mere opmærksomhed, end det har fået.

»Den menneskelige organisme / er en 
grusomhedsudstilling,« står der som et motto for Gru-

POST-APOKALYPTISK ØRKEN 

Glenn Christians genskrivning af JG 
Ballards roman Atrocity Exhibition er 

vanskelig, men også fængende læsning. 

Af Andreas Amdy Eckhardt-Læssøe

somhedsudstillingen, og det er typisk for Glenn Christian 
at skrive om kroppe, der har en maskinekvalitet over sig. 
Det føles ofte, som om de er i stykker, og kun midlertidigt, 
lige akkurat hænger nok sammen til at konstituere figurer. 
Der er noget monstrøst over kroppen, som Frankensteins 
monster. 

Et andet karaktertræk ved Glenn Christians skrift er 
de abrupte skift, der ofte sker fra sætning til sætning, og 
som skaber så iltert et tempo, at man nogle gange bliver 
forpustet. For den er fyldt med sætninger, som man først 
forstår og fanger, når man går tilbage og læser efter. Det er 
nogle vilde universer, der bliver skrevet frem. Her en lille 
tekstbid fra starten af Grusomhedsudstillingen:

»Vi hører havet/ vandet slår mod land/ hører jeg/ Dean 
konstaterer/ hele tiden med små tråde/ stikkende dårlige 
nerver. Jeg renser min hals med brakvand fra en tilfældig 
sø bag en tilfældig skov. Dean sætter af/ pludselig/ i fart/ 
tonser hun ud mod stranden/ hvor bølgerne slår mod land 
og fordamper/ som disens sammenstød med solen.« 

I første del af bogen befinder vi os i 2020, samfundene 
er gået i stykker, og vi er blandt, hvad der må være de 
sidste mennesker, der bor i byen biluheld. Så følger nogle 
lidt klodsede og rodede portrætter af menneskene i byen. 
Herigennem mærker man, at enden på verden har været 
en blodig affære; at de, der er tilbage, kun er det med nød 
og næppe midt i den post-apokalyptiske ørken. 

I bogens sidste afsnit, museum, får vi en slags forklaring 
på, hvorfor verden ser ud, som den gør. Lad det være nok 
sagt, for spændingens skyld, at en overskrift lyder: »Hvor-
for jeg gerne vil kneppe Barack Obama, et uddrag.«

Det at læse Glenn Christian er fascinerende på samme 
måde, som det er at sidde i kø på en motorvej, hvor alle 
kører langsomt forbi et biluheld. Man kan ikke lade være 
med at glo, men man vil også gerne ræse igennem og 
komme hurtigere hjem. 

Det er altid vildt, og nogle gange vildt svært, at læse 
Glenn Christian - og bestemt også Grusomhedsudstillin-
gen. Det er noget, mange flere burde gøre. Lad det være en 
opfordring.

Glenn Christian, Grusomhedudstillingen, Donna Wood 
serien, Forlaget Arena

 

Af Maria Marqvard

Jeg vil hade, det skal holde mig oprejst, det 
skal holde mig underholdt« proklamerer 
fortælleren i første kapitel af Celestine. Ud-
sagnet kan fungere som et slags mantra for 
læseren, således at irritation over romanens 

manglende fremdrift og de sproglige blindtarme bliver en 
underholdningsfaktor i sig selv. 

Celestine handler om en yngre kvinde, som rejser fra 
København til Jylland for at undervise på en kostskole. 
Her bliver hun besat af spøgelseshistorien om den 16-årige 
Celestine Mariann de Bayonne Gyldenstiernes, der efter 
sigende blev muret inde i Dragsholm Slot. Dertil kom-
mer det problematiske parforhold til den maddike-blege 
kæreste Kim, et bankende hjerte for en elev - som aldrig 
rigtigt udfoldes - og lidt refleksion over lærerrollen samt 
skilsmisse-familien. 

Olga Ravn har tidligere udgivet poesibogen Jeg æder 
mig selv som lyng (2012) og debuterer som romanforfatter 

HVIDLØGSMAYONNAISE 
I DEN SENE AFTEN

Sproget er hipt,
 men romanen er en skuffelse. 

med Celestine. Af anmelderne får hun ros for sit sproglige 
talent, og der er ingen tvivl om, at Olga Ravn er dygtig til 
det med ord. Stilen er et sprogligt sammensurium af me-
taforer, metonymier, repetition og kæder af associationer. 
I Celestine er der tale om alenlange kæder, der drukner 
både læser, historie og det gode sprog i en billedtung tekst. 
Fortællingen er indadvendt og centreret omkring hoved-
personens tankeliv, men sprogligt gøgl er prioriteret højere 
end læseren, som aldrig inviteres ind i teksten. 

»Min barndom var en meget lang, utrolig befolket 
ensomhed. Jeg opfattede den som en banal lille hund, der 
blev ved med at slikke mine fødder. Eller barndommen 
var den sidste klat balsam på bunden af en plastikkrukke, 
der står i et skab i årevis og reklamerer med potentialet til 
at blødgøre et hår, eller gøre et hår blank, men som aldrig 
tages frem, som altid må lade rollen går (red. tastefejl 
i bogen) videre til et nyere produkt, for til sidst at blive 
arnested for diverse bakteriekulturer. Jeg kunne, som hår-
vaskeren med denne sidste rest balsam, ikke give slip på 
min barndom, og jeg formåede heller ikke at forny den.«

Det er irriterende, at Olga Ravn ikke stoler nok på sin 
læser til at lade denne tænke selv. Udpenslingen tager al 
næring fra de forestillinger, der kunne dannes ud fra den 
udmærkede indledning: »Min barndom var en meget lang, 
utrolig befolket ensomhed.« Den sætning kunne fint stå og 
larme lidt. Der er flere eksempler på gode sætninger, som 
ville stå stærkere – og nogle gange sjovere – hvis Faulk-
ners råd  »In writing, you must kill your darlings« fik mere 
plads i redigeringen.   

Det er en kunst at kunne dosere den sproglige akrobat-
ik, så den forbliver interessant for læseren og relevant for 
teksten. I Celestine fejler ekvilibristen. Der bliver tale om 
ornamentsprog, fordi indholdet ikke formår at motivere 
læseren. Det er helt fint, at man som forfatter har en særlig 
stil, men det er kedeligt, når stilen kommer til at stå i vejen 
for læsningen. Og for historien. Man tages som gidsel af 
den kvindelige hovedperson i klaustrofobiske passager. På 
Olga Ravnsk manér kunne man sige, at læseren er en lille 
kat, der holdes fanget i tvungen leg af sin barnlige ejer. 

Et andet sprogligt greb i Celestine er gentagelser. 
Størstedelen skal læses som en del af stilen, fx søvnen er et 
lille dyr, sutte, slimhinder, munden, Kims blodårer, hunde 
der slikker, boller med creme. Andre gengangere virker 
unødvendige som eksempelvis ordet regn, som på tre 
sider tager overhånd: »det har lige regnet«, »Regnen kom 
pludseligt«, »På slottet kom og gik regnen«, »…luften var 
mættet af regn«, »…denne lugt af kommende regn«.  

Diverse madvarer går også  igen i romanen. Helst dem 
som ikke rimer på gourmet. Cup-noodles, Danone-yog-
hurt, twix, frysetoast og nachos, som Olga Ravn synes at 
have en særlig interesse i. Der figurerer sågar en nacho på 
bogens omslag, og i kapitlet Nachos og oliven filosoferes 
der over nachoen som udødelig: 

»Det forekom svimlende, at mennesket byggede så 
avancerede værker som hipstersmarte caféer, der stod 
på pæle i sand, og at nogen havde fundet frem til retten 
nachos, at retten nachos på mange måder overlevede os, 
de levende på caféen, arven om nachos mere udødelig, på 
en måde større, end et enkelt menneske, den smeltede ost. 
En slags juvel.«

Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår pointen med denne 
passage: måske finder fortælleren det morsomt? Det med 
nachos. Who knows, får man lyst til at skrive. Måske skri-
ver bogen sig ind i en trend, hvor det er hipt at koketere 
med den ’dårlige smag’. Man signalerer, at man er nede 
med ’lavkulturelle’ elementer, selv om man skriver i et fan-
dens elitært og ekskluderende sprog. Jeg ved for eksempel 
ikke, hvad jeg skal føle omkring hvidløgsmayonnaise og 
derfor brister denne sammenligning for mig: 

»Kærligheden er en betændelsestilstand. En kamp. 
Hvidløgsmayonnaise i den sene aften, sådan rører kærlig-
heden ved mig.«

Det er i høj grad en smagssag, om man kan lide Celesti-
ne eller ej. Det er ikke en bog for alle. Nogle vil sætte stor 
pris på associationsrækkerne og nyde de sproglige blindt-

arme, som parkerer fortællingen og vikler sig ind og ud af 
hinanden. Andre vil lukke bogen i. Jeg synes, de bedste 
passager af Celestine, er der, hvor man får lov til at grine. 
Der hvor fortælleren ser sig selv udefra »jeg så på alle 
måder latterlig ud i denne kjole,« eller de mere originale 
sammenligninger »…og de bar os, som man bærer rundt 
på små dyr, der hele tiden er lige ved at blive berømte på 
internettet.« Der er passager, som efter min mening gør 
sig bedre som poesi, end som roman. Fordi de ville få mere 
plads til at udfolde sig, hvis ikke de stod komprimeret af 
teksten omkring dem. Og så er der spørgsmålet om, hvad 
det er, Olga Ravn gerne vil fortælle? Er det historien om 
Celestine? Om en skolelærer? Om et forlist parforhold? 
Eller et skilsmissebarn? For de bliver alle amputere-
de brudstykker, som ikke folder sig ud for læseren, og 
aldrig inviterer indenfor. Misforstå mig ej, romaner der 
udfordrer både sprog og læser kan være en fornøjelse. Det 
samme gælder dem uden fremdrift eller lineær historie. 
Men Celestine løfter sig aldrig op på et niveau, hvor man 
lader sig rive med som læser, og den forbliver derfor gan-
ske ligegyldigt. Olga Ravns roman er en astronaut-is uden 
vingummi. Pæn udenpå, men tom indeni. 

Olga Ravn, Celestine, Gyldendal

Ny godt fortalt tysk roman 
er en klassisk coming of age-historie 

tilsat hjemmebryg og voksenlege. 

Af Philip Martinussen

REJSEN MOD VOKSENLIVET 
ER BELAGT MED BRÆNDEVIN, 

PROSTITUTION OG MORD

P
å gaden, selvfølgelig. Det er, hvad to 14-åri-
ge piger tænker i tyske Stefanie de Velascos 
Tigermælk. Og gør. I romanen følger man 
Nini og Jameelahs lidt utraditionelle vej mod 
voksenlivet. En vej, der ikke kun inkluderer 

lejlighedsvis prostitution, men også butikstyveri og en 
hel del af deres eget bryg, tigermælk, som er en bland-
ing af skolemælk, mangojuice og brændevin.

Med flotte tyvekoster på fingrene, maven fuld af 
hjemmebryg og tankerne rettet et helt andet sted end 
mod skolen passes de op af kunder på Berlins prostitu-
tionsgade nummer 1, Kurfürstenstrasse. Pengene er en 
belejlig sidegevinst, men det er først og fremmest er-
faringen, de higer efter. De vil øve sig i at blive voksne, 
men også være fuldt operationsdygtige, når de endelig 
møder Mister Right.

Nini og Jameelah prøver det hele. De kødelige voksenle-
ge og alle de andre lege, såsom at trave gennem Berlins 
gader med tigermælken i den ene hånd og en smøg i den 
anden. I retning mod den næste fest eller mål for tyveri. 

Hjemme er der ikke meget at hente. Ninis far er skre-
det, lillesøsteren stjæler sprut fra skabene, og moderen 
ligger brak på sofaen. Jameelah er ikke offer for samme 
følelse af distance og ligegyldighed. Hendes problemer er 
af en anden karakter, da hun som »udlænding« er kon-
stant nervøs for at blive smidt ud af landet. Begge pigers 
problemer forstærker deres behov for at blive voksne og 
dermed noget andet – men det er voksen på en anden 
måde, end de voksne nu om dage er voksne. 

Midt i det hele sker et mord i lokalsamfundet, der på 
direkte og indirekte vis tvinger dem hurtigere ind i vok-
senlivet, end de var klar til. Da de ufrivilligt bliver vidner 




