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KRITIKKRITIK

estens politik i forhold til 
Rusland er slået fuldstændig 
fejl og fører før eller siden 
til en eller anden form for 
konflikt med landet. Det er 
påstanden i en ny bog af det 
tidligere sovjetiske skakgeni, 

nu russisk selveksileret oppositionsleder, 
Garry Kasparov: Winther is coming. 
Why Vladimir Putin and the Enemies of 
the Free World Must Be Stopped.

At Vestens Ruslandspolitik lader noget 
tilbage at ønske, er en påstand, mange 
måske deler, ikke mindst efter Ruslands 
annektering af Krimhalvøen i 2014 og 
den efterfølgende krig i Ukraine. Men nu 
er det på ingen måde første gang, Kas-

parov kritiserer Putin og Vestens politik 
overfor Putin-regimet. Det har han mere 
eller mindre gjort, siden Putin blev præ-
sident tilbage i 2000, og efter skakkarri-
erens afslutning i 2005 har han udvidet 
oppositionslederrollen til en livsmetier. 
Et valg, der siden 2013 har fået ham til 
at føle det nødvendigt at forblive ude 
af Rusland ”indtil videre”, på grund af 
regimets tiltagende undertrykkelse, som 
i sidste ende også ramte Kasparov selv.

Sidens Sovjetunionens sammenbrud i 
1991 har Vesten haft en tiltro til, at hvis 
blot vi samhandlede med Rusland, ind-
bandt russerne i vestlige institutioner, 
og så ellers var tålmodige nok, så ville 
også Rusland forvandle sig til et solidt, 

vestvendt, liberalt demokrati. Måske 
ikke helt så demokratiske som os, men 
alligevel nok til at de ville forblive gode 
naboer. Det var linjen i en række vestlige 
landes udenrigsministerier, herunder 
Danmarks. For hvis blot økonomien 
voksede, sagde den liberale økonomi-
ske teori og erfaringerne fra den tyske 
Ostpolitik, så ville det smitte af på be-
folkningen, og Rusland ville få sin egen 
middelklasse. En middelklasse, der, når 
den ikke længere blot skulle tænke på at 
få brød på bordet, men kunne se videre 
end til dagen i morgen, ville begynde at 
kræve noget af politikerne: flere økono-
miske reformer, mere gennemsigtighed, 
øget retssikkerhed, mere demokrati. 

Men nej, siger Kasparov.
»Årtier af samhandel har skabt en 

enorm rigdom, som diktaturer som 
Rusland og Kina har brugt til at opbygge 
sofistikerede autoritære infrastrukturer 
inde i landet og anvende pression i uden-
rigspolitikken. Den naive idé var, at den 
frie verden ville bruge økonomiske og 
sociale bånd til gradvist at liberalisere de 
autoritære stater. I praksis har de auto-
ritære stater misbrugt adgangen og den 
gensidige økonomiske afhængighed til at 
sprede deres korruption og understøtte 
undertrykkelsen hjemme.«

De »ufrie stater« har i Kasparovs optik 
udnyttet de »frie staters« åbenhed, ved 
at ansætte lobbyister, sprede propagan-

da i medierne og økonomisk understøtte 
vestlige politikere og partier. Kasparov 
nævner ingen navne. Men som eksempel 
kan man fremdrage den tidligere tyske 
kansler Gerhard Schröder, som i sin 
embedstid brillerede med at kalde Putin 
for en »pletfri demokrat,« kort inden 
han trådte af som kansler og gik over til 
at være højt betalt bestyrelsesformand 
for den russiske Østersøgasledning Nord 
Stream, som Schröder selv havde været 
med til at gennemtrumfe. Eller man 
kunne nævne det russiske lån i novem-
ber sidste år på 40 millioner euro til 
det økonomisk trængte Front National i 
Frankrig via First Czech-Russian Bank. 
Ifølge kritikerne var modydelsen, at 
partileder Marine Le Pen pressede den 
franske regering til at anerkende den 
russiske annektering af Krim, hvilket 
hun pligtskyldigt gjorde i februar i år.

Når Vesten burde ændre sin politik i 
forhold til Rusland, er det ikke kun fordi 
»det er svært at fremme demokrati i 
Rusland,« når alle væsentlige russiske 
aviser og tv-kanaler hver eneste aften 
i prime time har kunnet vise, hvordan 
Putin blev modtaget med åbne, ven-
skabelige arme ved fine statsbanketter 
i de vestlige lande, klager Kasparov. En 
ændring er også nødvendig, fordi den 
nuværende »eftergivenhed« overfor 
Putin leder os i retning af en ny militær 
konfrontation med Rusland, mener 
han. Den manglende vilje til at forsvare 
Ukraine mod Rusland i dag, svarer i 
Kasparovs øjne til den manglende vilje 
til at forsvare Tjekkoslovakiet mod Hitler 
i 1938.

»Verden må handle nu, så Polen i 
2015 ikke bliver bedt om at spille rollen 
som Polen i 1939,« som han udtrykker 
det.

Ingen ved med sikkerhed, skriver han, 
hvad der sker, hvis »den frie verdens 
nationer ledet af USA og NATO konfron-
terer Putin i Ukraine.« Men det, vi kan 
være sikre på, er, at vi på et eller andet 
tidspunkt bliver nødt til at tage affære, 
og at det vil kræve flere ressourcer, flere 
ofre, flere liv, for hver dag vi venter.

»Putin, som alle kendte diktatorer 
før ham, vokser i selvtillid og støtte, 
så længe han ikke udfordres,« hævder 
Kasparov.

Kasparov medgiver, at selvfølgelig er 
»Putin ikke nogen Hitler.« Det ubeskri-
velige onde finder aldrig sin lige, skriver 
han, men betoner dog, at ofrene for Sta-
lin, Mao eller Pol Pot nok ikke er enige. 
Men husk på, maner han, Hitler var hel-
ler ikke nogen Hitler i 1936. Ikke engang 
i 1937 eller 1938. Men den uudfordrede 

Putins Rusland er et farligt, nukleart bevæbnet diktatur, som ikke vil os noget godt. 
Jo længere Vesten fortsætter sin appeasement-politik, jo værre bliver den konflikt, vi før eller siden 

havner i, hævder den tidligere sovjetiske skakstormester, Garry Kasparov, i en ny bog

VINTEREN ER PÅ VEJ
Af Jørgen Staun  ⋅  Illustration Espen Friberg

V
lethed, hvormed Nazi-Tyskland udvidede 
sine grænser, aftalt ved fredsslutningen 
i Versailles efter Første Verdenskrig; 
Storbritanniens og Frankrigs ivrige 
kapitulation i München i 1938; det var, 
ifølge Kasparov, nogle af de vendepunk-
ter, som tillod Hitler at udvikle sig til det 
monster, han endte med at være.

Den fundamentale lektie fra dengang 
er gyldig den dag i dag, mener Kasparov: 
At give en diktator det, han vil have, hol-
der ham ikke fra at ville have mere. I ste-
det overbeviser det ham om, at man ikke 
er stærk nok til at stoppe ham fra at tage 
det, han vil have. Ellers – sådan tænker 
diktatorer, mener Kasparov – ville man 
have stoppet ham i første omgang. 

For selvfølgelig er nutidens Rusland 
på ingen måde at sammenligne med 
datidens Nazi-Tyskland, hverken i radi-
kalitet, undertrykkelse eller i forhold til 
økonomisk og industriel kapacitet og mi-
litær magt eller international indflydelse. 
Men Putin har noget, Hitler ikke havde: 
atomvåben.

»Jeg tvang mig selv til at lytte til 
Putins spørgsmål og svar session i 
oktober 2014 i Sotji to gange,« skri-
ver Kasparov, med henvisning til det 
årligt tilbagevendende call-in-show, 
hvor ’almindelige mennesker’ kan stille 
(godkendte) spørgsmål til præsidenten 
på live tv.

»Jeg kunne ikke tro, at han så 
afslappet lovpriste Nikita Khrusjtjovs 
frygtelige nukleare gamemanship,« 
skriver Kasparov. Et nukleart trussels-
sprog, kunne man tilføje, som er blevet 
gentaget adskillige gange de senere år, 
og har ramt samtlige af de baltiske lan-
de, Finland, Sverige, Polen og såmænd 
også Danmark.

»Men vi er nødt til at lytte opmærk-
somt til, hvad Putin siger, for han har en 
historik med at følge op på sine trusler, 
hvis han lades uimodsagt,« varsler 
Kasparov.

Der er ifølge Kasparov kun én ting 
at gøre: At danne en fælles front mod 
Putins Rusland – og resten af verdens 
diktaturer. De vestlige demokratier 
har brug for ledere som den tidligere 
tjekkoslovakiske dissident, senere præ-
sident, Vaclav Havel, eller den tidligere 
amerikanske præsident, Ronald Reagan, 
som Kasparov lovpriser for hans klarsyn 
og ligefremme tale. En tale, der nok var 
sort-hvid, men samtidigt formåede at 
trække de moralske, eller liberal-demo-
kratiske, linjer så skarpt op, at ingen i 
Vesten vaklede i troen, så længe ’Ond-
skabens Imperium’ stadig eksisterede.

De økonomiske sanktioner over for 

Rusland, iværksat efter nedskydningen 
af det malaysiske passagerfly MH 17 over 
Ukraine, som kostede 298 mennesker 
livet, skal for alt i verden bibeholdes. 
Der skal derudover findes en erstatning 
for den russiske energieksport til EU. 
Kasparov påpeger i den forbindelse, 
at EU-landene kun får dækket godt en 
tredjedel af deres samlede energibe-
hov af Rusland, med store individuelle 
forskelle, mens hen ved 80 procent af 
Ruslands energieksport går til EU. Dette 
efterlader i hans øjne Rusland som den 
svage part. Rusland skal desuden fortsat 
isoleres diplomatisk. Og så skal Vesten 

økonomisk og militært støtte, hvad han 
kalder »Putins ofre«, startende med 
Ukraine. 

Putin-regimets natur er også omdrej-
ningspunktet for en bog af den hæder-
kronede, amerikanske historiker Walter 
Laqueur med titlen: Putinism: Russia 
and Its Future with the West.  Laqueur 
(født 1921) har mere end 25 bøger  og 
hundredevis af artikler om sovjetisk og 
russisk udenrigs- og sikkerhedspolitik 
bag sig og har arbejdet med Rusland 
(og Sovjet), siden han i 1954 grundlagde 
det udenrigspolitiske tidsskrift Survey. 
Han er ikke lige så pessimistisk som 
Kasparov, hvad angår forholdet mellem 
Rusland og Vesten. Men han vedgår, at 
der er magtgrupperinger i Kreml, som 
mener, at tiden er inde til at teste NATOs 
sammenhængskraft, for eksempel i de 
baltiske lande.

»Der er politiske grupperinger i 
Rusland, som anbefaler krig, og argu-
menterer for, at tiden er inde til at slå 
tilbage mod Vesten for at få revanche for 
Sovjetunionens fald og for at genvinde 
lige så meget magt og indflydelse, som 
Rusland engang besad. Risikoen er lille, 
NATO er internt splittet, stemningen i 
Amerika hælder mod isolationisme og 
endda defaitisme. Hvis USA, som Obama 
sagde det i 2014, ikke har nogen strategi 
vis-a-vis Syrien, så er det indlysende, at 
det ikke vil reagere med magt i tilfælde 
af en begrænset russisk aggression i 
Østeuropa,« skriver Laqueur om disse 
gruppers verdensbillede. En opfattelse, 
der vel at mærke ikke blot er comme il 
faut på den ultranationalistiske scene, 
men også trives i langt bredere kredse 
og finder sine fortalere i det russiske 
establishment.

Putinism er dog ikke Laqueurs bedste 
bog. Den er på ingen måde nær så potent 
– eller læseværdig – som Kasparovs, der 
reelt burde indgå som pligtnatbords-
læsning i de vestlige udenrigsministe-
rier på grund af dens kompromisløst 
demokratiske (nogle ville sige sort-hvide 
idealistiske) karakter. Bare for at minde 
diplomaterne om, hvor de kommer fra, 
og hvad der (måske) er på spil. 

Jørgen Staun er ph.d., adjunkt i inter-
national politik ved Institut for Strategi, 
Forsvarsakademiet.

»vi er nødt til at 
lytte opmærksomt 

til, hvad Putin 
siger, for han 

har en historik 
med at følge op på

sine trusler, 
hvis han lades 

uimodsagt«
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am blev født i 1880 i Aar-
hus og døde 92 år senere 
i Silkeborg i 1972. Således 
gennemlevede han hele den 
lange og meget voldsomme 
overgang fra landbrugs-
samfund til moderne indu-
strisamfund, som Danmark 
gennemgik i perioden. En 

udvikling der satte dybe spor i forfat-
terskabet, og som ikke blot gør ham 
læseværdig – det er han altid – men også 
aktuel i en tid, hvor litteratur om klima-
katastrofer vælter ind i boglandskabet. 

 Fra Aarhus flyttede Dam senere til 
København for at studere historie, men 
han gennemførte aldrig studierne. Dam 
var en ener, en figur der svømmede 
mod strømmen og ikke troede på, at 
universitetet havde én sandhed til ham: 
»Jeg har læst meget, men jeg har læst 
diffust – man skal ikke læse systematisk, 
det var dette systematiske, som fik mig 
til at rende fra universitetet... det var alt 
sammen så selvsikkert og så rigtigt... og 
ad helvede til alligevel.« Det videnska-
belige, det systematiske og det logiske 
generede Dam. Det var netop det, der 
gjorde, at han ikke fejrede teknologiske 
landvindinger, men i stedet forholdt sig 
afventende, ikke skeptisk, blot mildt ob-
serverende. I Så kom det nye brødkorn 
kulminerer fortællingen i en næsten 
dommedagsværdig scene, hvor et lille 
landsbysamfund er gået sammen om at 
opdæmme en stor å (Læs: Gudenåen), 
men straffes for denne naturkontrol: 
dæmningen bryder sammen, og åen river 
alt med sig på sin vej; mennesker, dyr og 
drømme. 

Da Dam kvittede universitetet, flyttede 
han til den midtjyske by Kjellerup, som 
skulle komme til at danne rammen for 
hans romaner. Her drev han et konditori 
fra 1914-1937. I samme periode skrev 
han kun en bog, hovedværket Så kom det 
nye brødkorn. Nogen ferm kagebager 
blev Dam aldrig, og der findes meget lidt 
information fra perioden. I 1937 rykkede 
Dam videre til Silkeborg og udgav små 
pamfletter om tobak. Det var i perioden 
1951-72, at han eksploderede i produk-
tion og skrev 10 romaner, der alle i dag 
indgår i den modernistiske linje i den 
danske litteraturhistorie.

I Så kom det nye brødkorn, men 
også i resten af forfatterskabet, skrev 
Dam med fokus på tre hovedmotiver: 
sex, drab og moderniteten. Han havde 
et præcist blik for den landlige sam-
fundsudvikling, og for hvordan denne 
ændrede ikke bare landskabet, men også 
mennesket og dets relation til naturen. 

Af Victor Boy Lindholm

KONDITOREN MED DE RÅDNE SYNER

Genudgivelsen af Albert Dams, Så kom det nye brødkorn, fra 1934 markerer en forny-
et interesse for forfatteren, der i en årrække erhvervede sig som konditor i den jyske 

by Kjellerup.  Med sit fokus på overgangen fra landbrugssamfund til industrisamfund 
foregriber Dam nutidens litteratur om klimakatastrofer.

Netop af denne grund udviklede han et litteratur- og natursyn, 
der ikke bare var unikt for hans tid, men som også stadig er 
relevant i dag. Her tænkes på en litteratur, der bevæger sig 
væk fra en romantisk naturopfattelse, hvor naturen er ren, god 
og sublim. For Dam var naturen først og fremmest et sted for 
død, ikke ond eller god. Nej, naturen var for Dam et sted, hvor 
man blev født, og hvor man døde – præcis som i den resterende 
del af verdenen. Dette er en idé, der går igen hos digtere som 
Glenn Christian, Jonas Rolsted og Liv Sejrbo Lidegaard. Et 
klart opgør med den idylliske naturkonstruktion. I et interview 
fra 60’erne udtalte Dam, at »Darwin var det største pladder-
hoved, der fandtes (…) Mennesket har aldrig været et pattedyr. 
Det har stadig krybdyrnaturen i sig, og endda lidt af paddens 
natur.« Ifølge Dam er det skadeligt for mennesket at opfatte sig 
selv som et ophøjet subjekt. At mennesket i kraft af sin fornuft 
skulle være i stand til at hæve sig over sin egen dyriskhed, her 
eksemplificeret i krybdyret. 

Når man læser Dams romaner, synes de at trække en tydelig 
linje til tyskeren Theodor W. Adornos tanker om, at urmenne-
sket begyndte at producere samfund ved at se på sin omverden 
og udbryde næsten epifanisk: »Dette er jeg ikke!« Mennesket 
påbegyndte et forløb, hvor det kvalificerede sig selv i modsæt-
ning til naturen og satte kulturen i en lodretgående dualisme 
over naturen. Dette er modernitetens problem; vi er ultimativt 
adskilt fra naturen, og vi ser os selv som overlegne i forhold til 
det animale, derfor anser vi den blot som ressource, hvilket får 
som konsekvens, at vi ødelægger vores eget miljø. Dam bidra-

PROFIL

ger med en litteratur, hvor naturen har agens - ikke i form af 
en romantisk forestilling om et sted, man kan vende tilbage til, 
det løb er kørt - men som et miljø, mennesket må respektere og 
forstå sine begrænsninger i forhold til. 

I de første mange år vakte Dams forfatterskab ikke megen 
opsigt. Først da han blev fremhævet af forfattere som Vagn 
Lundbye og Per Højholt, blev også hans tidlige forfatterskab 
opdaget, og det er især i kraft af den danske modernisme, at 
Dam indtræder i den litterære kanon, da han blev en vigtig 
inspiration for en kondenseret og billedmættet skrift. 

Hvis man vil forstå, hvad der er på spil hos Dam, er Så kom 
det nye brødkorn det rette sted at starte. Men man skal vogte 
sig, for her vil man finde verden udlagt som en rådden, døende 
og slimet størrelse. Dam er trods alt manden, der har udtalt 
disse ord: »Vi går i opløsning og dør som andre dyr, måske med 
lidt mere eftertrykkelig forrådnelse, en døende kræftpatient 
kan i levende live udsende en stank, som var der taget en es-
sens af jordens rådnende ådsler.« Det er denne lugt, man finder 
hos Albert Dam. 

Christina Hesselholdt 

Selskabet

Rosinante

Hvilken 

monolog! 

Vittig!

Bevægende!

Ekvilibristisk”
– Politiken

”

”Aldrig har Hesselholdt skrevet bedre end nu, 

hvor tyngden får lethed og letheden tyngde, 

hvor humor og sorg går hånd i hånd, og spro-

get changerer mellem det tørt spiddende, det 

ømt henkastede og det stakåndet erotiske.”                                 

                                  – Berlingske Tidende
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Så kom det nye brødkorn er genudgivet i år, Jensen og Dalgård
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ESSAYESSAY

I am more willing to risk imprison-
ment or any other negative outcome 
personally, than I am willing to risk 
the curtailment of my intellectual 

freedom and that of those around me, 

whom I care for equally as I do for 
myself. And again, that is not to say 
that I am self-sacrificing, because I 
feel good in my human experience to 

know that I can contribute to the good of others.« 
Sådan forklarer Edward Snowden i dokumentarfil-

men Citizen Four, hvorfor han gjorde, som han gjorde, 
men det kunne ligeså godt være taget fra en bog om 
stoisk etik. Hans kobling mellem ønsket om at ‘gøre det 
rigtige,’ omsorgen for andre og oplevelsen af velvære, 
sætter fingeren på en central del af stoikernes etik og 
deres syn på, hvad vi som mennesker bør lægge til 
grund for vores handlinger. Og selvom jeg ikke skal 
kunne sige, om Snowden nogensinde har hørt om stoi-
kerne, ville han langt fra være den første, der har fundet 
en slags moralsk opbakning i deres tanker.

Cato den yngre (en efterkommer af ham med Kartha-
gos ødelæggelse), der, efter sit nederlag til Julius Cæsar, 
foretrak selvmord frem for et liv i politisk underkastel-
se, var overbevist stoiker. Og da statsmanden Cicero, 
kort efter Cæsars død, valgte at trodse den nye stærke 
mand, Antonius, skete det samtidig med, at han skrev 
sit stærkt stoisk inspirerede skrift De Officiis (Om 
forpligtelser). Senere i historien finder vi folk som Hugo 
Grotius, Voltaire og Frederik den Store med stoiske 
skrifter i hånden. Om disse mænd er heroiske, afhænger 
nok af øjnene, der ser. Men ikke mindst gennem Ciceros 
førnævnte skrift om pligterne er stoikernes idéer om, 
hvad det vil sige at handle moralsk rigtigt, og dermed 
også, hvornår man kan kaldes en helt, gledet dybt ind i 
vestens etiske tradition og derigennem i vores moderne 
forestillinger om rigtigt og forkert.

VERDEN IFØLGE STOIKERNE
Stoicismen blev grundlagt af Zenon fra Kition (335-
262 f.v.t.) et par generationer efter Sokrates’ død i det 
filosofiske centrum Athen, og det var i bund og grund 
ret overraskende, at den udviklede sig til at blive den 
stuerene herskerideologi den - omend i en ofte temme-
lig udvandet form - blev i romersk og senere europæisk 
kultur. 

De centrale ingredienser i stoikernes etik er et orga-
nisk verdenssyn, en fatalistisk tro på, at alt er fastlagt 
af skæbnen samt et syn på mennesket som rationelt 
handlende – og dermed i stand til frivilligt at indordne 
sig under denne guddommelige plan, skæbnen. Zenon 
illustrerer menneskets plads i dette organiske hele ved 
at sammenligne os med en hund, der er bundet til en 
vogn: Vi vælger selv, om vi vil stritte imod eller følge 
efter vognen, men vognen kører, hvad enten vi vil det 
eller ej.

Der er noget underligt radikalt, ja næsten skizofrent 
over det, stoikerne får ud af denne suppe af semireli-
giøse forestillinger. På den ene side, er deres filosofi 
præget af en blind tillid til fornuften som det styrende 
princip i både mennesket og universet. Enhver afvigelse 
fra det fornuftige er derfor at betragte som meningsløs, 
fejlagtig og idiotisk. På den anden side, er deres skrifter 

SKILLELINJEN MELLEM MENNESKER OG STAKLER

Sex, magelighed og magt trækker mere end fællesskabet med vores medmennesker. 
Men stoikerne hævder, at mennesket er indrettet til at kunne træffe ”rigtige” etiske valg. 

Det er et spørgsmål om vilje.

Af Tue Søvsø 

gennemsyret af en nøgtern bevidsthed om, at der for-
modentlig ikke er nogen af os, der nogensinde vil få held 
til at undslippe idiotien og leve fuldstændig rationelt. 

Umiddelbart skulle man forvente, at sådan et ver-
denssyn ville resultere i frustrationer og resignation, 
men stoikerne reagerede i stedet med den ubændige 
beslutsomhed og foragt for skæbnens tilskikkelser, som 
ligger til grund for udtrykket ‘stoisk ro’. Forklaringen 
skal findes i deres syn på den menneskelige natur og 
hvad det vil sige at handle rationelt. 

Den grundlæggende antagelse indenfor stoisk etik er 
en forestilling, de delte med størstedelen af deres sam-
tidige, nemlig at målet for et menneskes liv, og dermed 
også vejen til menneskelig lykke, kan udledes af menne-
skets natur. Stoikernes version af ideen er grundlæggen-
de en slags ‘intelligent design’ teori: Vi er fra naturens 
hånd udstyret med en række fundamentale ønsker og 
behov i livet, og opfyldelsen af disse udgør på én gang 
formålet med vores eksistens og vejen til et lykkeligt liv. 
Stoikerne kaldte dette intelligente design ‘Fornuften’ 
og så den som en guddommelig, skabende og ordnende 
kraft, der er fysisk tilstede i hele universitet i form af en 
slags ildfyldt ånde, de kaldte pneuma.

Størstedelen af universets skabninger er indrettet så-
ledes, at de ubevidst finder deres plads i dette organiske 
hele og følger naturens orden. Mennesket skiller sig til 
gengæld ud ved at være bevidst om sine handlinger og 
kunne kontrollere dem, og det er i dette spillerum mel-
lem naturlig adfærd og individuel kontrol, at moralen 
og det moralske ansvar opstår. For stoikerne er moral 
derfor et spørgsmål om at finde ud af, hvilken adfærd, 
der er i overensstemmelse med ens naturlige indretning 
og plads i helheden.

Denne bekendelse til en højere orden, og idéen om at 
basere moralen på den menneskelige natur, kan virke 
meget fremmed, og den har i nyere tid været udsat for 
stærk kritik, for så at opleve en vis renæssance indenfor 
de sidste 25-30 år. Det religiøse aspekt af tankegangen 
er imidlertid ret forskelligartet fra forfatter til forfatter, 
og hvis man er villig til at acceptere tanken om, at der, 
i en eller anden form, eksisterer en naturens orden - 
som ikke i sig selv er uforanderlig, men som det enkelte 
menneske ikke kan ændre grundlæggende ved – så giver 
tanken om at lægge denne tingenes tilstand til grund for 
sine handlinger måske meget god mening. I hvert fald er 
det et åbent spørgsmål, hvad man ellers skal basere sine 
moralske overvejelser på.

MENNESKETS MÅL
Det springende punkt er så naturligvis, hvordan 
stoikerne opfattede den menneskelige natur - og livet 
i overensstemmelse med denne natur. I tilgangen til 
dette spørgsmål virker stoikerne forbløffende moderne. 
De griber således til en blanding af sociobiologi og ud-
viklingspsykologi og forsøger, på baggrund af en række 
betragtninger om spædbørns adfærd og udvikling, at nå 
frem til den naturlige, menneskelige adfærd.

Der er særligt tre ting, stoikerne hæfter sig ved i deres 
observation af mennesket: 

Det udviser omsorg for sig selv. Præcis ligesom alle 
andre levende væsner er mennesket fra fødslen indstil-
let på at opretholde og bevare sin egen organisme. 

Det udviser omsorg for andre. Ligesom de fleste 

andre dyr tager mennesker sig af deres afkom, og de 
indgår desuden i mere omfattende fællesskaber. 

Det er rationelt. I modsætning til dyrene udvikler 
mennesket med tiden fornuft, hvilket giver dem en helt 
anden tilgang til verden og egne handlinger.

De to første træk ved vores natur er udgangspunktet 
for enhver form for moralsk overvejelse. Stoikerne taler 
således om, at vi instinktivt genkender de forskellige 
dele af os selv - og holder af dem. Og de bemærker, at 
allerede spædbarnets opfattelse af selvet inkluderer 
andre mennesker - først mor, så far og søskende og 
senere, en i princippet ubegrænset række af slægtninge, 
venner, bekendte osv. Stoikerne konkluderer derfor, at 
vi, udover at være ‘programmeret’ til at søge føde, undgå 
kulde og lignende, også er naturligt indstillet på at være 
sociale og indgå i fællesskaber med andre mennesker. 

Kombinationen af instinktiv selvopretholdelse og so-
cialitet er på ingen måde unik for mennesket. Stoikerne 
hæfter sig således også ved, at mange dyr uden tøven 
risikerer livet for at beskytte deres unger, og at dyr 
som bier og myrer forlader sig fuldstændig på samar-
bejdet med artsfællerne. Ifølge stoikerne er mennesket 
imidlertid udstyret med en endnu stærkere form for 
socialitet, og vi indgår derfor i langt tættere fællesskaber 
med hinanden end andre dyrearter og betragter grund-
læggende alle vores artsfæller med velvilje. »Jeg er et 
menneske, jeg anser intet menneskeligt for at være mig 
fremmed«, som et af stoikernes yndlingscitater lyder. 
Følgelig har alle vores medmennesker derfor i princip-
pet krav på vores omsorg.

Moral handler så helt grundlæggende om at vurdere, 
om en given handling er i overensstemmelse med vores 
instinktive trang til at udvise omsorg for os selv og vores 
medmennesker. Jeg ser fx en ostemad, mærker at jeg 
er sulten og konkluderer, at det ville være gavnligt for 
mig at spise den. Men min søn er også er sulten, og da 
det, ifølge stoikerne, er en del af min natur at inddrage 
andres behov i mine overvejelser, vil en fuldkommen 
vurdering af situationen indbefatte, at jeg overvejer, 
hvor ostemaden gør størst gavn - i min egen eller min 
søns mave.

Det moralske valg er således for stoikerne et spørgs-
mål om at holde en given situation op imod vores 
natur - og på den baggrund nå frem til den passende 
reaktion i den pågældende situation. Den natur, der her 
er tale om, er både vores medfødte fællesmenneskelige 
natur, vores individuelle træk og hele den bagage, vi 
har med os fra vores tidligere liv.  Cicero taler et sted 

Det er for
 stoikerne 

hverken mere eller 
mindre naturligt

 at risikere liv og lemmer 
for at redde et andet 

menneske end at 
ville stille sin sult, 

når maven knurrer.
›

om, at vi »fra naturens hånd nærmest 
er blevet iklædt to masker, en fælles og 
en individuel som tildeles hver enkelt af 
os.« I situationen med ostemaden ville 
det derfor både være relevant at tage 
med i betragtning, at jeg er naturligt 
indstillet på at tage hensyn til andre, og 
at jeg er far til drengen samt ikke lider af 
laktoseallergi.

Det, der sætter os i stand til at foretage 
den her slags vurderinger, er vores 
fornuft. Hvis en mus stod i samme situ-
ation, ville den kun have sine instinkter 
at forlade sig på, og uanset om den spiser 
osten eller giver den til sine unger, skyl-
des det en impulsiv reaktion - med alt 
hvad det indebærer af begrænsninger. 

Mennesket er derimod potentielt i 
stand til at opbygge en korrekt forståelse 
af vores egen og universets indretning - 
og på denne baggrund vurdere de impul-
ser, vi oplever i forskellige situationer. 
Dette giver os muligheden for at handle 
både korrekt og konsekvent i enhver 
situation. Men naturligvis kun i princip-
pet. I realiteten er der ingen af os, der 
forstår verden til bunds, det er endda de 
færreste af os, der har et klart billede af 
vores egen naturlige indretning. Derfor 
er vores beslutninger som oftest håbløst 
forkerte.

Det er her stoikerne bliver radikale. Da 
evnen til at opnå fuldkommen indsigt og 
handle derefter indgår i vores natur på 
lige fod med de øvrige aspekter af vores 
indretning, må et menneske, for at være 
et rigtigt, lykkeligt menneske, besidde en 
sådan fuldkommen og ufejlbarlig indsigt 
- og fremvise den konsekvens i sine 
handlinger, som følger deraf. Snart sagt 
hele menneskeheden lander derfor på 
den forkerte side af skillelinjen mellem 
mennesker og stakler, lykke og ulykke, 
vismænd og idioter. 

Og her opererer stoikerne ikke med 
grader. Cicero illustrer det med en 
sammenligning: »For ligesom man ikke 
kan trække vejret under vand hvad enten 
man er tæt på overfladen og til enhver 
tid kan svømme op, eller allerede er 
langt nede i dybet, så er den der har gjort 
et vist moralsk fremskridt, stadig ikke 
mindre ulykkelig end den der ikke er 
kommet nogen vegne.« For stoikerne er 
vi altså alle sammen en flok stakler, selv-
om nogle af os er tættere på redningen 
end andre.

Årsagen til denne elendighed er, at 
vi alt for let lader os rive med af vores 
umiddelbare impulser - og her er det 
forbigående ting som sex, magelighed 

Senecas død af Rubens, Museo del Prado, Madrid ¬
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RICHARD 1
Det er nemt at forstå at man kan blive 
bange.

Det er nemt at blive skræmt af urolighe-
derne i verden. 

For hvad nu hvis alt det man har sikret 
sig og holder af, skal blive truet? 

Tryghed. Velfærd. Privilegier. Fred.

Det er nemt at forstå at man vil udgrænse 
det der skræmmer. 

At man insisterer på grænser mellem 
det foruroligende og én selv. 

Når fremtiden er uvis, og verden truende, 
er der stærke dragninger mod at få angsten 
bragt under kontrol.

I Danmark vælger vi i øjeblikket politikere, 
som indgår klippefaste aftaler med hinan-
den om sikkerhed, og som kappes om at 
dulme vores frygt og indgive os tryghed.

Som kæmper for at Danmark ikke 
pludselig kan kaldes til indsats i forhold til 
Eurozonens finansielle kaos.

At vi ikke pludselig skal vise os solidari-
ske, hvis nogen af de øvrige EU-lande tager 
imod flygtninge, eller låner penge til de 
gældsplagede. 

Solidaritet er en farlig glidebane hen 
imod noget der er uden for kontrol. 

Vi vil have kontrol med penge, som vi evt. 
modvilligt låner grækerne.

Og ophæver vi retsforbehold, er det en 
klippefast aftale, at det ikke kommer til at 
betyde at vi skal matche de øvrige EU-lan-
des indsats på flygtningeområdet.
Vi vil sikre os og ikke have vore privilegier 
truet.

Vi vil ikke pludselig være dem, der står 
med røven i vandskorpen. Det indgår vi 
klippefaste aftaler med hinanden om.

Stykket Richard III viser, hvor let det kan 
være for én enkelt ond vilje at manipulere 
en hel nation, når den vælger at basere 
sin politik på angst og trangen til at sikre 
sig selv.

Hvor let det er at gøre angsten til 
genstand for én enkelt mands vilje, så 
den virker til fordel for den ene, som tør 
sige højt, at han vælger solidariteten og 
medfølelsen fra.

Alt der kræves er, at han beslutter sig 
for det. Og at de andre tøver længe nok og 
er bange nok og selviske nok.
Personerne i Richard III er bange. De 
er lige kommet ud af en stor krise, og de 
frygter for at blive slynget tilbage i krisen. 
De plejede at være bange og urolige, det 
vil de ikke være igen. 

De plejede at være udsatte, det vil de 
ikke være igen. 

Så de indgår klippefaste aftaler med sig 
selv og hinanden om at sikre sig selv og 
egne privilegier, alt imens de overser at de 
netop derved holder den angst i live, som 
lige netop er dét Richard skal bruge, og 
har tænkt sig at bruge, og bruger.

Frygt er den hest, som Richard af Gloster 
rider til magtens tinde på.

Men selv om stykket således leverer en 
knivskarp og sørgeligt dagsaktuel analyse af 
magtens mekanismer og forvaltning, så er 
stykket ikke udelukkende politisk. Ja, det er 
ikke engang politisk til at begynde med. 
For Shakespeare er digter, og i Richard 

Jens Albinus spillede for nyligt hovedrollen i Shakespeares 
Richard III. ATLAS har fået overdraget hans arbejdsnoter, 
hvori han blandt andet konstaterer, at »stykket viser, hvor 

let det kan være for én enkelt ond vilje at manipulere en 
hel nation, når den vælger at basere sin politik på angst og 

trangen til at sikre sig selv.«

»KOM! LAD OS AFSKAFFE 
SAMVITTIGHEDEN!«

Af Jens Albinus  ⋅  Foto Frederik Korfix

III viser han sit digteriske mesterskab 
ved at krybe helt ind i hovedet på denne 
ene mand, som beslutter at anvende hele 
sit ikke ubetydelige potentiale til det ene 
formål at sætte sin ondskab kompromis-
løst igennem. 

Som omdanner sin virkelyst til gluben-
de ambition.

Som anvender sin følsomhed til at 
vælge empatien fra.

Og som vender sin kærlighedshung-
rende afmagt på hovedet og gør den til 
en hadets almagt.

Hvad sker der i hovedet og hjertet på 
en mand, der vælger det menneskelige 
fællesskab radikalt fra og hengiver sig 
hæmningsløst til sin egen grænseløse 
individualitet?

Som tager kampen op med de aller-
største eksistensvilkår og prøver at give 
baghjul til alt og alle undervejs.

Richard er hverken psykopat eller 
humørløs livshader. Han er fuldstæn-
dig ond og deformeret i sit sind. Men 
ondskaben og deformiteten er ikke en 
skæbne, han er kastet ind i som følge af 
tragiske hændelser, overgreb eller kata-
strofer. Det er ikke noget, han ikke selv 
er herre over. Det er værre: Det er noget, 
han bevidst vælger til. 

Ved sine sansers fulde brug, og med 
anvendelsen af al sin følsomhed, humor, 
og ikke mindst intelligens, vælger han et 
blik på verden, der er så fuld af lede, så 
færdig med verdens dumhed og uretfær-
dighed og smålighed, at han med åbne 
øjne vælger det onde til. Han vælger sin 
egen skygge over solen, vælger at lade 
denne skygge vokse og bringe ham så 
langt det går. 

Og medfølelsen, menneskeligheden, 
dagen, lyset, de andre. Alt det vælger 
han fra. 

At spille Richard er som den vildeste tur 
i byen. Det begynder som en rus, der 
vender alting på hovedet. Så sker der en 
masse ting, der udvikler sig helt anderle-
des end ventet,  og til sidst er man bragt 
steder hen, man ikke i sin vildeste fantasi 
havde forestillet sig var mulige. 

Det hele involverer nogle rimelig kraf-
tige tømmermænd. 

Undervejs er det på den sygest tænke-
lige måde en allerhelvedes fest.

(25. august 2015)

RICHARD 2 
Tre stikord for mig lige i øjeblikket er: 
angst (kujonagtighed) – dyr – barn. 
Der er mange af de Richarder, som jeg 
har set rundt omkring på det sidste, der 
har en tendens til at miste noget af det 
blinde dyriske had, for i stedet at bevæge 
sig i retning af en mere elegant dansen-
de, klovnagtigt og næsten feminiseret 
Richard. 

Jeg vil gerne huske den side af ham 
som er mere – ja, dyr. 

 
Richard, et odd out animal? 

 
Måske ser jeg i øjeblikket dette Richards 
had – der jo er helt centralt – som ikke 
så finslebet, men mere en voldsom kraft, 
næsten en rus - et dyrisk had? Er der 
noget, der hedder det? 
Had er jo en enormt stærk attraktiv 
kraft, og Richard vælger hadet til  - han 
inkarnerer hadet, han definerer sig selv 
ved det - 

Og ligesom hos et par af Shakespeares 
andre notoriske hadere  (Shylock, Jago) 
findes der motiver og forklaringsmulig-
heder bagved (moderen, den deforme 
krop, osv.) – men egentlig er det fuld-
stændig rene had måske så attraktivt (og 
medrivende), i og med at det sætter sig 
blindt igennem. Og dermed ud over evt.– 
nok så åbenlyse – forklaringer. 

 
Det kan godt være at Hitler hadede 
jøderne, måske fordi han havde en hård 
barndom, eller måske var Hitler selv 
jøde- eller havde jødiske slægtstræk - og 
det kan man så analysere over - osv.: 

Men på bundlinjen, når han står der, 
og river folkemængden med, det uafvise-
lige, det for alvor kraftfulde, potente, er: 
At Hitler hadede jøderne.  Han fucking 
hadede dem. – og det havde enorm for-
førelseskraft over sig…
Altså hadet i sig selv, som han formåe-
de at bygge en stor medrivende rus op 
omkring, voksede sig ud over enhver ra-
tionalitet, enhver forklaring. Uafviseligt, 

Hvad sker der 
i hovedet og 

hjertet på en mand, 
der vælger det men-

neskelige 
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næsten som en stor seksuel kraft, eller en 
stor altoverskyggende angst. Igen: Noget 
nærmest dyrisk blindt.

(12. marts 2015)

RICHARD 3
Richard er IKKE én, fra hvem det onde 
udgår, han er ikke en ekstraordinær 
overnaturlig kraft (troldmand, eller hvad 
man vil), som sender dæmoni udover en i 
øvrigt skøn verden.

Richards dæmoni består i hans underli-
ge betingelsesløse klarsyn: Han fjerner 
medfølelsen fra sit eget blik og “beslutter 
sig for at spille skurk”.

Herefter griber han fat i noget i folk 
iboende, som han sætter lys på og instru-
mentaliserer til sin egen fordel.

 
Han producerer ikke et eller andet helt 
vildt psykopatisk sært, en frådende kugle 
af ild, som han sender ud over verden. I 
stedet sætter han (nærmest uanstrengt) 
nogle små snubletråde op, som folks egen 
forfængelighed, dumhed, ærgerrighed, 
forsigtighed, tvivl, usikkerhed, tøven (læs: 
menneskelighed) så skvatter i.

 
Dette er således IKKE historien om en 
spændende, farlig, uendeligt fascinerende 
PSYKOPAT.

 
Det er historien om et menneske, der har 
besluttet sig for at sætte alt til side for 
at få genoprejsning og som derfor siger: 
Hvad sker der, hvis vi suspenderer det, 
der hedder medfølelse?

Hvis vi nu holder op med at “tilgive”, 
eller “se det hele med en lille smule med-
følelse”. Hvis vi nu – kort og klart - giver 
hver enkelt, hvad han eller hun fortjener? 
(selvfølgelig: Set i lyset af Richards eget 
projekt “fortjener”, men stadig).

 
»Jeg skal behandle dem efter fortjene-
ste”, siger Polonius til Hamlet, som beder 
Polonius tage sig godt af de tilrejsende 
skuespillere.

Det bliver Hamlet rasende over: »Bed-
re, mand!« siger han. »For hvis hver af os 
fik hvad han fortjente ville det se sort ud 
for os alle!«

På en måde er det netop det, Richard 
gør: Han lader enhver få, hvad hver enkelt 
fortjener. Uden formildende omstændig-
heder. Uden Nåde.

 
Og den konsekvens han gennemfører det-
te med gør, at vi kan komme til at sidde 
og heppe på ham.

DAGBOG DAGBOG

Skuespillet Richard III er skrevet af William 
Shakespeare og handler om den historiske figur, 
Richard III, som beslutter sig for at erobre 
kongekronen. I stykket følger man hans vej til 
toppen, der er fyldt med mord, forførelse og 
løgne. Richard mestrer nemlig det politiske spil 
til perfektion. I slutningen af stykket dræbes 
Richard af sine fjender. Men kun efter at han, i 
et sidste desperat forsøg på at slippe levende 
væk, udbryder: »En hest! En hest! Mit kongerige 
for en hest!« 
Forestillingen blev tidligere i år opført på Aalborg 
Teater med Jens Albinus i hovedrollen som 
Richard III. 

girafkommunikation, blot har øget vores 
opmærksomhed på selve spillet: Vi er for 
længst holdt op med at lytte til hvad øvrig-
hedspersoner siger, men spørger hvorfor 
de siger netop dette netop nu!
I næste øjeblik kan øksen ramme os. Det 
er sådan samtlige medvirkende i Richard 
III må have det. 

 
Jeg læste et sted, at den borgerkrig, der 
går forud for handlingen i Richard III, 
udryddede en femtedel af landets samlede 
befolkning. 

En femtedel! 
Dvs: Alle kender nogen, alle er i familie 

med nogen, der er forsvundet i løbet af 
natten, pludselig er væk, for ikke mere at 
dukke op. I morgen kan det være dig. Eller 
mig. 

Det er i et sådant landskab, at denne 
teateraftens karakterer famler efter 
OVERLEVELSE.

Hver gang nogen åbner munden i denne 
tekst er det for at gribe ”denne ene 
chance”! 

Der er ikke plads til tilbagelænet sniks-
nak  - der er ikke plads til at føle sig tryg:

– Hastings, som et øjeblik tillader sig at 
”slappe lidt af” og føle sig i tryg forvisning 
om sin egen sikkerhed: Han kommer til at 
opleve følgerne umiddelbart!

 
Tekstens ordlyd er så gennemkompo-
neret! Og træder tydeligt frem, når man 
siger teksten højt. Dette er ikke plaka-
treplikker. Det er ikke en redegørelse 
for konklusioner, som er vundne, og nu 
refereres. 

Dette er dynamisk bevægelig erkendel-
se, som fødes NU!

Det første ord i teksten er NU, og heraf 
kan samtlige medvirkende passende tage 
stikord! 

Alle som åbner munden, satser, de taler 
NU. Lad mig tale NU, mens jeg endnu 
ikke er slæbt bort. Lad mig tage chancen 
NU, den kommer ikke igen – INGEN ved, 
hvordan det ser ud i morgen. Eller om en 
time. Eller om 5 minutter.

 
På sin vis er det et mentalt pres, der kan 
minde om udryddelseslejren.  Man kan 
ikke engang blot satse på at holde lav 
profil. For måske er det netop dem, der 
ikke satser, der bliver de næste. Hvad der 
betød overlevelse i går, kan være lig med 
udryddelse i dag. Det er så radikalt. 

(Det er også heri jeg tror kvinderne, 
f.eks. de, der spiller Anna og Elisabeth 
kan søge deres grunde til den bevægelse 
de foretager i deres respektive scener. 
De er ikke svage og ”nemme” kvinder. 

Når man tænker over det, er der noget 
næsten lærestykkeagtigt konsekvent, 
noget næsten eksemplarisk over, hvordan 
ofrenes egne karakteregenskaber, deres 
egen individualitet, bliver kernen i deres 
fald:

 
Den sladdervorne og lemfældige Clarence 
fældes af sladder og lemfældighed.

 
Den forbandende Margareta rammes af 
sin egen forbandelse.

 
Edwards egen hidsighed og tøjlesløshed 
lægger indirekte ham selv i graven.

Elisabeth rammes af sig egen forstillelse 
(over for Clarence).

Som en dygtig judokæmper bruger 
Richard kraften i de andres udfald mod 
dem selv.

Og Richard er i den forstand virkelig en 
antikrist:

 
Kristus siger: Alt kommer af nåde! (altså: 
Ingen kan frelse sig selv – eller sikre sig 
selv -  af sig selv, men kan kun håbe på at 
blive mødt med medfølelse).

Du kan kun håbe på at blive genrejst 
(genfødt) af en større kraft udenfor dig 
selv (Gud).

 
Men Richard (antikrist) siger: Intet kom-
mer af nåde! Medfølelsen er det, der slø-
rer vores blik. Væk med den! Han sætter 
klarhed frem for medfølelse, konsekvens 
frem for føleri.

Du kan kun genføde dig selv af dig selv 
til trøst for dig selv.

  
Til slut rammes Richard naturligvis af 
ANGSTEN. Det sker fordi han begår en 
alvorlig hybris undervejs: Han glemmer 
at han også selv kun er menneske. Og han 
rammes af sin egen konsekvens: »Når 
jeg dør vil ingen ynke mig/ Og hvorfor 

TVÆRTIMOD! De er superstærke over-
levere som skal OVERLEVE!!

Når Anna beslutter sig for at begræde sin 
dræbte ægtemand midt i Londons gader, 
udviser hun et gigantisk mod. Og det er 
én, der vil OVERLEVE, som foretager 
dette sats! Når Margaret ser alle sine 
fjender samlet på ét sted ved hun  at 
dette er øjeblikket. NU. Når hertuginden 
siger til Richard: »Lad mig tale«, er det 
i knivskarp bevidsthed om, at hun har 

dette ene vindue til at gøre det i. Denne 
ene chance. NU. Og når Elisabeth beder 
Richard skrive til hende om noget tid, 
når hun har talt sin datter på plads, så 
er det en afsindig stærk OVERLEVERS 
erkendelse af situationen. Richard er 
simpelthen nu det halmstrå, de skal 
klamre sig til. NU. Hvis de skal overleve. 
Og det SKAL de. 

 
Teksten er så vild. Så rig. Det elizabet-
hanske vers betyder, at teksten hele tiden 
er informeret af sin egen modsætning. 
Alt står i den talte tekst. Det er komposi-
tions-princippet.

Teksten står aldrig stille, men bevæger 
sig hele tiden. Og alting er gyldigt NU. 
Jeg tror: Der er ingen undertekst. Det 
gælder ikke om at finde på en masse 
under teksten eller over teksten eller ved 
siden af teksten. Det står i teksten og 
erkendelsesrejsen er PÅ linjen, i ordene.

 »Har nogen bejlet sådan« er et godt 
eksempel: Der er ikke tale om at indtage 
en eller anden snørklet psykologisk 
indstilling, og så fylde teksten med 
undertekst.

Man kan ikke 
give sig ind under 
verden. Verden er 
forskellig fra en 

selv. Man kan 
aflæse verden og 

underlægge verden. 
Verden er et

 fremmed sted.

Intet kommer af 
nåde! Medfølelsen 
er det, der slører 

vores blik. 
Væk med den! 

Han sætter klarhed 
frem for medfø-

lelse, konsekvens 
frem for føleri.

også det, når i mig selv/ der ikke findes 
medynk med mig selv?«

Det foldes ud i fjerde og femte akt.
 

Men på en måde sker det allermest fanta-
stiske til sidst. Til allersidst. Fordi:

Når han vel er slået helt i bund og fuldt 
ud har indset sin egen udsathed, så væl-
ger han alligevel – til allersidst - at række 
en hånd ud mod publikum – sin trofaste 
følgesvend på rejsen - og sige:

»Kom! Lad os Gå! Lad os afskaffe samvit-
tigheden!«

Og det siger han vel at mærke på et 
tidspunkt, hvor han til fulde har indset, 
hvad dette credo indebærer!

»Samvittighed, det ord har krystere/ 
skabt for at holde stærke sjæle nede. 

Slå til kun, kan vi ej til himlen nå/ så 
skal vi hånd i hånd til helvede gå«

(17. september 2015)
 

RICHARD 4: 
DET FØRSTE ORD ER ”NU”!!

 
Teksten får sit eget liv og en utrolig rig-
dom, når den får krop og bliver talt. Heller 
ikke plottet virker mere så vanskeligt at 
forstå:

 
Richard, Edvard, Clarence. Edvard er 
på tronen. Edward (Annas Edward) er 
allerede dræbt.

Richard formår at få hidset Edvard op 
til at lade Clarence henrette, hvorover Ed-
vard selv slipper taget i sit eget liv og dør.

Det åbner landskabet for et fornyet spil 
om kongemagten, fordi Edvards egne søn-
ner er så små, at de endnu er umyndige.

Hovedmodstandere i det politiske spil 
om kongemagten er hele tiden Elisabeth 
og hendes bror Rivers. 

Og selvfølgelig den sig – nærmest myto-
logisk - nærmende Richmond. 

Overlevelse! Først og sidst det: Vi be-
finder os »in the aftermath of a great civil 
war«, som en kommentar skriver. Ingen 
kan vide sig sikre. Ingen ved, hvad der 
kommer til at ske rundt om næste hjørne:

Hastings, Catesby, Tyrrell, Stanley, 
Brakenbury, Buckingham. Som med 
mere eller mindre held forsøger at placere 
sig med størst mulig personlig vinding i 
spillet.

Hvem er væk i næste øjeblik? Hvem 
viser sig at have satset rigtigt? Hvem har 
netop forseglet sin egen skæbne?

 
Den maskerede brutalitet. Som på en 
måde, med al vores kunnen og viden om 
samtalestrategier og sandwichkritik og 

Langt mere er det at være på NU’et 
hele tiden: Der menes, hvad der siges, 
og hvert ord er nu: Når det om Edvard 
hedder, at han er ”skabt af naturen i dens 
ødsle lune, tapper, elskelig osv.” – så er 
det ikke ironi: For Richard er dette fuldt 
gyldigt. Og så først følger næste led fuldt 
gyldigt: Jeg har nok hidtil sat mig selv 
for lavt. 

 
Jeg tror, der er værdi i faktisk være tilste-
de i , at det sagte hele tiden er fuldgyldig 
virkelighed for den, som siger ordene. Så 
bygger teksten sit eget komplekse og me-
get menneskelige udsagn op. Og i forlæn-
gelse heraf: Richard er et menneske. Der 
er følsomhed i ham. Og der er en næsten 
fortvivlet lede ved at verden er sådan, at 
han kan sætte sig igennem på den måde, 
han gør. Samtidig med at der er fryd og 
glæde og nydelse og lyst og leg.

 
23. juni 2015.  

RICHARD 5: 
Dette må blive grundaksen i mit arbejde 
med Richard:

Enten har man en grundoplevelse af ver-
den som et fortroligt sted som man kan 
smelte sammen med (i kærlighed). 

Man oplever fortrolighed med verden, 
og ligesom man ikke klart kan se og 
analysere den man elsker, kan man ikke 
klart se og ikke analysere verden. Man 
kan hengive sig til den (medfølelse er en 
nødvendighed og en forudsætning).

Man kan give slip og til sidst acceptere 
sin død fra verden. Men man kan ikke 
spille og ikke manipulere verden, for 
verden er ikke noget andet end man selv 
er. Men ligger under for verden. Verden 
er et fortroligt sted.

 
(løgn) 

 
Eller man har en grundoplevelse af 
verden som et fremmed sted, som man er 
adskilt fra. 

Netop fordi man ikke er sammen-
smeltet med verden – men befinder sig 
på afstand af den - kan verden læses og 
spilles. Man forsvinder ikke ind i verden. 
Man fremkaldes in absurdum (4.akt sc.3) 
– man kan ikke give sig hen til verden 
(medfølelse er ikke en mulighed) og 
ikke acceptere at slippe den og ikke dø. 
Man kan ikke give sig ind under verden. 
Verden er forskellig fra en selv. Man kan 
aflæse verden og underlægge verden. 
Verden er et fremmed sted.

 
(sandt)

 
16. marts 2015. 
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KOLLEKTIV MELANKOLI

FOTOESSAY

Tekst Mille Breyen Hauschildt  ⋅  Foto Kasper Palsnov

I Orhan Pamuks roman Istanbul – 
erindringer og byen beskriver den 
tyrkiske forfatter og nobelpristager 
sin fødeby Istanbul. I bogen, der 
består af erindringsstykker og slægts-

historie, optræder udtrykket Hüzün flere 
gange. Hüzün er, ifølge Pamuk, »ikke 
bare den stemning, der fremkaldes af 
dens musik og digtning, den er en livsan-
skuelse, der inddrager os alle, ikke bare 
en åndelig tilstand, men en sindstilstand, 
der i sidste instans er lige så livsbekræf-
tende som - benægtende.« Hüzün er altså 
en form for kollektiv melankoli, der ifølge 
Pamuk er særlig for Istanbul. »På kolde 
vintermorgener, når solen pludselig falder 
på Bosporus, og den svage fordampning 
begynder at stige op fra vandoverfladen, 
er hüzün’en så kompakt, at man næsten 
kan røre ved den, næsten se den brede 
sig som en hinde over sit folk og sine 
landskaber.« Fotograf Kasper Glendorf 
Palsnov er taget til Istanbul for at finde 
hüzün.

Orhan Pamuks bøger udkommer på dansk hos Gyl-
dendal.
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FOTOESSAY FOTOESSAY

»Nu begynder 
vi at forstå 
hüzün, ikke 
som en ensom 
persons 
melankoli, 
men som den 
mørke
sindsstem-
ning, der deles 
af millioner af 
mennesker. 
Det, jeg prøver 
at forklare,
er en hel bys 
hüzün, 
Istanbuls 
hüzün.«
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KRITIK

et sidste minde, Niklas Frank har om sin 
far, er da han, som syvårig i et fængsel i 
Nürnberg, er på besøg for at sige farvel, 
inden faren skal hænges. »Han smilte på vej 
til galgen,« siger Niklas Frank, da ATLAS 
møder ham i hans hus beliggende i et fladt 
landskab i det nordlige Tyskland. Dødssmi-
let er, ifølge Frank selv, det eneste positive, 

han har at sige om sin far. »Det var det eneste tidspunkt 
i hans liv, hvor han ikke var en kryster.« Niklas Franks 
liv og forfatterskab har været centreret omkring opgøret 
med faren. Hans bog Der Vater. Eine Abrechnung (In 
the Shadow of the Reich, hedder den engelske udgave.) 
er et langt nådesløst brev adresseret til faren. »Du kan 
stikke den skyld op i røven,« siger han om farens noget 
storladne og sentimentale skyldfølelse i sin celle i Nürn-
berg. Bogen er et personligt opgør med en far, der gjorde 
karriere i naziregimet.

Hans Frank blev dømt til døden ved krigsforbryder-
domstolen, der fulgte de allieredes sejr i Anden Verdens-
krig. Han var allerede fra 1920'erne en entusiastisk til-
hænger af Hitler og spillede i perioden før den nazistiske 
magtovertagelse rollen som advokat for den senere fører. 
Opportunisme og ambitiøs karriereplanlægning fik ham i 
1939 udnævnt til såkaldt generalguvernør i det, nazisterne 
kaldte Generalguvernementet Polen. Det vil sige de dele 
af det besatte Polen, der ikke var blevet direkte indlemmet 
i Tyskland. Området indbefattede Warszawa, Krakow og 
dele af det nuværende Ukraine og var hjemsted for 17 mil-
lioner indbyggere. Territoriet omfattede også de tre store 
kz-lejre Majdanek, Sobibor og Treblinka. Auschwitz lå 
umiddelbart udenfor. Hitlers langsigtede plan var, at om-
rådet skulle germanificeres, og den oprindelige befolkning 
gradvist erstattes med tyskere. »Når vi har vundet krigen, 
kan vi for min skyld lave hakkekød ud af polakkerne og 
ukrainerne, og hvem der ellers hænger rundt omkring 
her,« er Hans Frank blevet citeret for at have sagt. Men på 
dette tidspunkt blev generalguvernementet administreret 
som en selvstændig besat enhed med Hans Frank som 
øverste chef. Et af områdets primære funktioner var at 
skaffe slavearbejdskraft, så Det Tredje Rige kunne brødfø-
des og krigsmaskineriet fortsætte.

Niklas Frank, der er født i 1939, havde sin tidligste 
barndom som naziprins i Polen. På slottet Wawel, der 
igennem århundreder havde været residens for polske 
konger, indrettede faren sit hovedkvarter. »Jeg havde en 
dejlig barndom. Mine minder fra Krakow er rigtig gode. 
Vi var meget rige, og jeg havde meget legetøj,« fortæller 
han. »Når vi skulle fra vores andet hjem i Bayern, havde 
vi et privat tog, vi kørte i. Det elskede jeg selvfølgelig.«

Men Frank mener i dag, at han alligevel har fornem-
met, at noget var helt galt. »Jeg tror, min ældre bror og 
jeg kunne føle de voksnes dårlige samvittighed uden at 
vide det. Vi ødelagde det legetøj, vi fik af dem, ligeså snart 
de gav os det. Jeg er ikke psykolog, men jeg tror, at når 
man er omgivet af voksne, der lever med en bevidsthed 
om, at de har besat et land, hvor de ikke har noget at tabe, 
og hvor de dræber jøder og polakker, hvor de end kan fin-
de dem, så må de have haft dårlig samvittighed. I dag er 
jeg ret sikker på, at denne dårlige samvittighed på en eller 
anden måde blev overført til os. Det er min fortolkning.«

Da krigen var slut, og Hans Frank var blevet anholdt og 
fængslet, begyndte sandheden så småt at gå op for Niklas 

VREDEN STOPPER 
ALDRIG 

Hans far var Hitlers dukkediktator i det besatte Polen. Som barn blev han 
babysittet af SS’ere på et slot i Krakow, hvor han levede et liv som naziprins. 
I dag er Niklas Frank en af Tysklands mest åbenmundede kritikere af landets 
opgør med nazismen. Udgangspunktet er et opgør med hans egen far

Af Kristoffer Granov 

Frank. »Jeg voksede op med den idé, at Polen var vores 
private ejendom. Umiddelbart efter krigen kunne man se 
billeder i de nye tyske aviser med bjerge af lig. Også mange 
lig af børn på min egen alder. Under billederne stod der 
altid, at de var taget i Polen, så jeg kunne regne ud, at min 
far var forbundet til de billeder. Som seks-syvårig vidste 
jeg ikke helt, hvad forbindelsen var, men jeg vidste allere-
de dengang, at noget var galt.«

Ud af fem søskende forsvarede tre faren som et offer for 
Himmler, Hitler og sejrherrernes rettergang. Det splittede 
familien. »Min ældre bror fandt en position midt imellem, 
han sagde, ‘jeg ved, min far var en forbryder, men jeg 
elsker ham alligevel.’ Det er forkert,« konkluderer Niklas 
Frank. »Så blev han alkoholiker, men en af de sjoveste 
alkoholikere, jeg nogensinde har mødt. Han var en fanta-
stisk fyr.«

Niklas Frank er ikke i nærheden af at kunne tilgive sin 
far. Han køber ikke billedet af faren som et offer for ver-
denshistorien. Med et smil forklarer han: »Man ved, hvad 
der er rigtigt og hvad der er forkert. Han kunne jo havde 
sagt op. Ingen ville havde skudt ham, hvis han var gået til 
Hitler og havde sagt ‘Mein Führer’, jeg elsker dig så meget, 
og jeg elsker bevægelsen, men mine knæ er for dårlige, jeg 
kan ikke lede generalguvernementet mere.’« Men Hans 
Frank elskede sin karriere og sin position i naziregimet. 
»Han var stolt over sine mere end 100 uniformer og sin 
Mercedes, han var utrolig stolt over at være Herr på et slot 
og et imperium.«

I et andet minde fra Krakow beskriver Frank, hvordan 
han bliver passet af en SS-officer, der tager ham med på 
besøg i et fængsel. SS-officeren åbner en celle, hvor en for-
tvivlet jødisk pige sidder. Barnet Frank begynder at græde, 
fordi hun ser så bange og ulykkelig ud, men officeren mis-
forstår barnets reaktion og trøster ham med ordene: »Bare 
rolig, den lille heks vil være død i morgen.«

Hans Frank var kulturelsker. Han kunne spille Chopin 
og Beethoven på klaver og elskede italiensk renæssance-
kunst. Han skrev også digte og romaner. I Curzio Mala-
partes klassiske og dybt foruroligende reportageroman fra 
Østfronten, Kaput, er forfatteren gæst hos Hans Frank og 
dennes kone på det polske slot. I bogen, der dog nok ikke 
kan anses for journalistisk reportage, sammenlignes livet 
på Wawel-slottet med livet ved et italiensk renæssancehof. 
Humøret er højt, der bæres hagekorsbeplantede stege ind 
og på jovial facon diskuteres den høje børnedødelighed i 
den jødiske ghetto. I romanen beskrives et slags tænkerum 
på slottet, hvor Hans Frank angiveligt satte sig ved flygelet 
og spillede Chopin, når han skulle træffe vanskelige beslut-
ninger. Billedet af nazistiske forbrydere med et sentimen-
talt forhold til europæisk højkultur har forbløffet og undret 
lige siden. Niklas Frank har heller ikke fundet svaret, 
henvendt til sin far siger han: »Du kendte sandheden om 
musik og litteratur, du vidste alt, man skulle vide om den 
slags, men du gjorde alle de forfærdelige ting.« Mens han 
taler, udstråler hans ansigtsudtryk, trods alle årene, der er 
gået nærmest et vedvarende chok. »Jeg vil aldrig finde ud 
af det,« tilføjer han. Om farens bevæggrunde siger han i 
dag, »Jeg tror mest af alt, han var en stor opportunist.«

Et sigende billede fra Hitlers bjergresidens Obersalzberg 
i 1941 viser Hans Frank stående i gemytlig samtale med 
Heinrich Himmler, Joseph Goebbels og Benito Mussolini. 
»Der står en flok kriminelle,« siger Frank til spørgsmålet 
om, hvilke følelser billedet fremkalder. Men Niklas Frank 

skammer sig ikke. »Det er nemt at skamme sig,« siger han. 
»Vrede er bedre end skam, skam gør dig svag.« Man er 
ikke i tvivl om, at opgøret har været smerteligt. ATLAS vil 
vide, om han ikke har arvet noget godt fra sine forældre; 
»Fra min mor, glæden ved at skrive. Fra min far, evnen til 
at være en formidabel løgner,« slår han fast.

Efter et langt liv med adskillige bøger, hundredevis af 
foredrag i Tyskland og år som krigskorrespondent for 
magasinet Stern, er Niklas Frank nu gået på pension, 
men arbejder på, hvad han kalder sin sidste bog. Denne 
gang om afnazificerings-processen efter krigen. Men han 
kan aldrig holde op med at være vred, konstaterer han. 
»På grund af billederne af de døde børn,« fortsætter han. 
»Vreden stopper aldrig.«

Opgøret med faren er ikke bare et personligt opgør. Det 
handler om hele Tysklands måde at håndtere fortiden på, 
fortæller han. Selvom det fremstår, som om landet har 
været igennem den grundige såkaldte vergangenheits-
bewältigung, er Frank ikke overbevist. »Vi bygger store 
monumenter, men jeg tror, det er imod det tavse flertals 
vilje. Vi bygger dem på grund af politisk korrekthed. Mor-
derne bygger ofrenes monument.«

Frank mener, at det er vigtigt at skelne mellem landets 
opgør med nazismen og hver enkelt tyskers personlige 
opgør med egne forældre og bedsteforældres fortid og 
mulige forbrydelser under krigen. Han griner lidt hånligt 
af Görings niece, der har ladet sig sterilisere for ikke at 
kunne videreføre slægten. Det er ikke pointen, siger han. 
Det har intet med arvemassen at gøre. Det handler om at 
kunne skelne rigtigt fra forkert. En problematisk skelnen, 
der kan tydeliggøres af en åbenhed omkring ens nærme-
stes handlinger. Og det er nok også derfor, at Franks virke 
i Tyskland har skabt debat. Han fortæller om millioner af 
støvede filer i landets arkiver fra af-nazificeringsprocessen. 
»De er fuldstændigt uberørte,« siger han. »Ingen har lyst 
til at vide, hvad deres forældre gjorde under krigen.« 

PROFIL

rent ud sagt irriterende, er de historier, 
som man får indtrykket af er vigtige for 
Keret selv, men som han ikke formår at 
almengøre for læseren. Historier om en 
dobbeltbooking af et flysæde, og hans 
søns evne til at tvinge chokolade ud af 
skolekokken er ikke mere interessante 
end et halvtomt og lunkent glas vand en 
varm sommerdag.

DEN POLITISKE REALITET OG DET PRIVATE 
PARADIS
Mere interessant bliver det, når Keret 
skriver om de første syv år med sin søn. 
Også her er komikken dominerende, men 
en vis alvor skinner alligevel igennem, og 
det klæder de små historier, der indtager 
en central plads i bogen. I én af disse hi-
storier fortæller Keret om sin gang på den 
lokale legeplads, hvor han er den eneste 
far blandt mødre. Legepladsen er en neu-
tral zone, hvor han kan tale med mødrene 
om sterilisering af sutteflasker, uden at 
skulle bekymre sig om antisemitisme og 
trusler fra Iran. Oscilleringen mellem de 
to sfærer, »political reality« og »private 
paradise«, bryder sammen, da én af 
mødrene spørger ham, om hans søn skal 
i militæret, når han engang bliver voksen. 
Den efterfølgende diskussion med hans 
kone er et clash mellem to forskellige syn 
på opdragelse og rollen som forældre. Hi-
storien skildrer på en fin måde den kamp, 
det kan være som forældre at skulle blive 
enige om en fælles kurs for opdragelsen.

Enkelte semigode historier om anti-
semitisme, forældreskab og faderroller 
redder ikke The Seven Good Years fra 
at være en ujævn præstation. Formen 
hæmmer, og de konstante komiske greb 
irriterer og frustrerer. Særligt irriterende 
er det, når en historie afsluttes med en 
kæk, spøjs eller sød bemærkning, der 
fungerer som en slags verden-er-nu-ik-
ke-så-slem-alligevel-konklusion. Kerets 
bog er hverken særlig underholdende, 
sjov eller interessant. Denne bog behøver 
du ikke at læse.

FRANZENS LITTERÆRE BABY
Amerikanske Nell Zink var en sen debu-
tant, da hendes roman The Wallcreeper 
udkom sidste år. Med sine halvtreds år 
var hun langt ældre end de unge forfatte-
re, der allerede inden deres debut har haft 
adskillige noveller i amerikanske magasi-
ner og aviser. Med udgivelsen fulgte også 
en historie. Én af den slags historier, som 
forlagsbranchen og den læsende skare er 
evigt sultne efter. Kort fortalt går histori-
en på, at Nell Zink, der til dagligt lever og 
arbejder i Tyskland, skrev et brev til den 
amerikanske litteraturgigant Jonathan 

Franzen, hvori hun kritiserede ham for 
ikke at inkludere den tyske ornitolog Mar-
tin Schneider-Jacoby i én af hans artikler. 
Franzen kunne se potentialet i hendes 
skrift, og efter tre-fire års tovtrækkeri lyk-
kedes det Franzen at overbevise et forlag 
om Zinks potentiale.

Med en god historie og et godt navn 
i ryggen er Zink blevet the-talk-of-the-
town, også selvom der er blevet spekule-
ret i konspirationer: for hvad for et navn 
er ’Nell Zink’ egentlig? Hvordan bliver 
man pludselig bedste venner med Fran-
zen? Og hvorfor sender hun nøgenbilleder 
til journalisterne på The Guardian?

Konspirationsteorierne har ikke hindret 
Zink i at få bred omtale, og tidligere i 
år landede hendes roman nummer to, 
Mislaid, pakket ind i lige så stor hype som 
hendes debutroman. Romanen tager sin 
begyndelse med Peggy Vaillancourt, en 
biseksuel præstedatter, som vil i militæ-
ret. Hun ender dog på et pige-college og 
indleder af forskellige årsager et årelangt 
forhold til den famøse mandlige poet og 
underviser Lee Flemming, der også er bi-
seksuel. Det noget umage par får to børn, 
og Peggy indleder et liv som husmor, 
imens Lee knalder med de overnattende 
mandlige gæster, der er rejst hele vejen 
til det lille college for at ’besøge’ den 
berømte poet.

Peggy drømmer sig væk til en ny start i 
New York og lader samtidig sine frustra-
tioner over den nyerhvervede husmoder-
rolle komme til udtryk i keramikkunsten, 
der er »a cry for help intented to be 

heard by no one«. Hun vil være andet og 
mere end en »faculty wife«, hun vil have 
en uddannelse og sit eget liv. Men Peggy 
har ikke andre steder at gå hen, hun har 
kun Lee, børnene og det lille dumme hus. 
Tror hun. Efter et mislykket selvmords-
forsøg og Lees trusler om indlæggelse 
føler hun, at mulighederne har åbnet sig 
for hende. Peggys emancipation fra sine 
omgivelser består i at ’kidnappe’ den lille 
datter Mireille – af forskellige årsager 
ikke sønnen Byrdie – og tage hende med 
til et forladt hus.

NY PLAN, NY IDENTITET
Peggys plan er at blive forfatter og med 
royalties af fremtidige værker skabe et 
sikkert fundament for hende selv og 
Mireille. Med til planen hører også et 
identitetsskifte, som skal forhindre Lee 
i at finde dem. Peggy bliver til Meg, og 
Mireille til Karen. De ellers kridhvide 
kvinder er nu officielt ’sorte’, som følge af 
de fødselsattester, de tillusker sig. Ifølge 
»the one-drop rule« er man sort, hvis 
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bare én af forfædrene har været det. Med til det at være sort hø-
rer dog også en masse ulemper, og Zink skildrer på en overbevi-
sende måde den grove racisme og de forudindtagede meninger, 
der gemmer sig bag overfladen. 

Historien om Peggy og Mireilles forhold løber som et rødt 
og pulserende hjerte igennem hele romanen. I 2011 sagde Karl 
Ove Knausgård i et interview med Dagbladet Information: »Jeg 
vil det bedste for mine børn, men der er også meget andet, der 
betyder noget i mit liv«. På nogenlunde samme måde har Peggy 
det. Hendes forfatterdrømme fylder lige så meget som den op-
gave, det er at tage vare på sit barn. Alt imens Peggy producerer 
manuskripter, skraber hun småpenge sammen ved at sælge 
andre folks skrald. Senere opbevarer hun stoffer for en lokal 
pusher, alt sammen for at forbedre levestandarden for hende 
selv og Mireille.

Bedre ser det ikke ud hos Lee, der som alenefar med Byrdie 
føler sig som et »useless relic«. I kraft af sit virke som poet har 
han livet igennem positioneret sig imod en hegemonisk orden, 
som ingen længere er interesseret i at sætte spørgsmålstegn 
ved. Han er færdig, til gengæld er sønnen på vej frem med 
hastige skridt. I Byrdie kan han se den ungdom og de mulig-
heder, han ikke længere selv besidder. At være far handler for 
Lee ikke kun om at elske sine børn, med til farrollen hører også 
en erkendelse af, at livet løber fra én, og at ens børn tager over, 
hvor man selv slap.

Det er ikke kun racedefinitioners legitimitet, i Mislaid sætter 
Zink spørgsmålstegn ved far- og morrollen. For hvad er en far 
og en mor egentlig? Kan sådan nogle ikke også være biseksuelle 
eller ambitiøse på deres egne vegne? Det er ikke let for foræl-
drene i Zinks roman. Ej heller er det nemt at være deres datter 
eller søn. Som i Russells essaysamling erkender også Mireille 
og Byrdie, at deres forældres udsagn ikke er eviggyldige, og at 
Peggy og Lee ikke er de helte, de engang var. Hvis de da nogen-
sinde har været det. 

ROLLERNE OG ROMANEN VAKLER
Zinks relativering af forældrerollerne er sympatisk og klog, 
og der er en hel del mere kød på end i Kerets The Seven Good 
Years, der fortaber sig i humoren. Humoren er bestemt tilstede 
i Mislaid, men den er altid koblet op på noget andet og noget 
mere, så romanen ikke ender med at falde i samme fælde som 
Kerets. 

Til gengæld mangler romanens anden halvdel de kvaliteter, 
der gør dens første halvdel til en god læseoplevelse. Zink starter 
lovende ud med interessante og sjove skildringer af racisme og 
identitets- og forældrekvababbelser, men ender med at fortabe 
sig i alt for lange beskrivelser af Mireille og Byrdies collegeliv 
og en retssag, der ender med at samle hele familien igen. Der er 
ikke de samme velformidlede miljøbeskrivelser, og de interes-
sante og subtile pointer i de indre og ydre samtaler larmer i 
deres fravær. 

Forældrene går altså stadig som et spøgelse igennem littera-
turen, og det er ikke et entydigt billede, de tre forfattere maler: 
Forældrene er udfordrede og splittede, uden sikker grund 
under fødderne. Med andre ord: forældre er nu engang også 
mennesker. Det finder alle børn ud af en dag. Nogle skriver 
bøger om det, og nogle af dem bliver gode. I de tre anmeldte 
forfatteres tilfælde ser det ikke helt skidt ud, om end der er 
plads til forbedringer. 
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riginalitet støder man meget sjældent på. 
Det slog den franske filosof Voltaire allerede 
fast i 1700-tallet. Og siden da er det blevet 
gentaget i en uendelighed af andre kloge 
hoveder. Originalitet er oftest bare et endnu 
ikke afsløret plagiat. Kynikeren vil hævde, 
at det handler om at skjule, hvad det er, der 
plagieres. At det originale i virkeligheden 

består i, hvem man plagierer, og hvordan man skjuler det. 
Derfor er filmatiseringer så ejendommelige. De lægger 

ikke skjul på inspirationen. De tildeler automatisk origi-
nalværket en stor del af æren. Spørgsmålet om plagiering 
er her vendt på hovedet. Ved filmatiseringer handler det 
ofte om, hvor tro filmen er mod bogen – ikke om at skjule 
plagiatet. 

Enkelte filmatiseringer, som Erich Von Stroheims Guld 
fra 1924, der bygger på Frank Norris’ roman McTeague 

fra 1899, er et forsøg på at være så tro mod originalværket 
som muligt. Den var oprindeligt hele otte timer lang, men 
det blev for meget for producenten.  Filmen blev klippet 
ned til lidt over to timer. 

De få, der nåede at se Stroheims udgave, berettede om 
et uovertruffent mesterværk, og i dag er det en af filmhi-
storiens forsvundne skatte.

Det, der blev anset for at være et overgreb på stor kunst 
i Stroheims tilfælde, er i dag modus operandi i filmverde-
nen. Fravalgene og frasorteringen er ikke blot et spørgsmål 
om, at filmatiseringer skal have normal spillefilmslængde. 
Filmatiseringer kan ikke være fuldstændig tro mod bøger-
ne, da der er visse ting, der er mulige i litteratur, som ikke 
er mulige på film. Og det bliver filmatiseringer nødt til at 
være sig bevidste om for at blive vellykkede film. Filmene 
skal også have en ambition om at være noget andet end 
bøgerne for at have kunstnerisk værdi. Stroheims måde at 
filmatisere på betragtes i dag som ufilmisk. 

BEDRAGERISK PROSA
Forfatter Gillian Flynn er et slående eksempel på den-

ne tankegang. I bestselleren Kvinden der forsvandt fra 

2014 beskriver Flynn et moderne kriseramt parforhold. 
Løgnen er i centrum. Parret lyver for hinanden og for sig 
selv. Løgnen bliver kørt ud i det absurde og igangsætter 
den ene dramaturgiske spændingskurve efter den anden, 
hvor vi kommer rundt om mistanker om bortførelse og 
mord og falske anklager centreret omkring konen Amys 
pludselige forsvinden. 

Med de voldsomme drejninger, Flynns roman tager, 
er det ikke overraskende, at plot-twistets mester David 
Fincher, der har stået bag hjernevridende thrillers som 
Fight Club og Se7ven, kastede sig over romanen.  Filmati-
seringen, der havde premiere sidste år, er om noget endnu 
mere absurd i sin jagt på overraskende og løgnagtige twists 
end bogen. Men filmen har, ifølge Flynn, ikke samme 
mulighed for de førstepersonsperspektiver, som bogen 
veksler mellem, og som skaber bogens opfindsomme 
uforudsigelighed.

Flynn, der selv skrev sin roman om til filmens ma-
nuskript, har udtalt at »manuskriptet bliver nødt til at 
være anderledes end bogen i visse henseender – det er 
nødvendigt at finde en måde at gøre alle de indre tanker 
til noget eksternt, og det er nødvendigt at gøre mere med 
mindre plads. Der er bare ikke plads til alting.«  Resultatet 
er en twistet psykologisk thriller med et strejf af film noir. 
Amy er en udspekuleret og uigennemskuelig femme fatale, 
mens manden, Nick, bliver sin egen privatdetektiv. Det 
psykologiske nærvær er erstattet med spillets distance.

Flynn spiller på de indre synsvinklers upålidelighed i sin 
roman, men har problemer med at bruge løgnen som sam-
me dramaturgiske drivkraft i manuskriptet. Det er ifølge 
instruktør Sidney Pollack ikke et usædvanligt problem. 
Litteraturens brug af synsvinkler gør den i udgangspunktet 
upålidelig og problematisk at omsætte til manuskripter. I 
forordet til det trykte manuskript til hans Oscar-vindende 
film Out of Africa fra 1985 baseret på Karen Blixens Den 

afrikanske farm skriver han, at bogen er »dybt rørende, 
men også et meget flygtigt materiale at basere et manu-
skript på. Som det ofte er tilfældet med glimrende skrive-
kunst, er hendes vidunderlige prosa bedragerisk.«

NÅR ORD BLIVER 
TIL BILLEDER

Af Mattias Blicher

At forsøge at være tro mod det litterære forlæg er det samme som at 
plagiere. Originalitet har at gøre med at være det bedste eller mest 
fuldendte værk og ikke  det første værk. Hvad er det, der sker i 
spændingsfeltet mellem litteratur og film – og hvorfor 
er nogle film bedre end bogen?

Hvor Flynn skeler til film noir-genren for at skabe 
et manuskript ud af sin roman, så støtter Pollack sig 
til Blixens private breve og biografier om Blixen for at 
undgå at blive bedraget af Blixens prosa. Hvordan Flynn 
og Pollack løser manuskriptets problem med at omsætte 
bøger til film er imidlertid mindre interessant i forhold til 
enigheden om, at der findes et generelt problem. Det er 
nødvendigt for filmatiseringer at erstatte det, der bliver 
opfattet som noget særligt litterært, med noget helt andet, 
der fungerer bedre i et filmmanuskript. 

Men hvad er det ved bogen, filmen finder så dragende, 
når det er så problematisk at omsætte litteratur til film? 
I øjeblikket bliver alle slags bøger filmatiseret. Rækken 
af ungdoms-fantasy-sci-fi-bøger, der bliver til film, synes 
uendelig, og senest er æren overgået Lene Kaaberbøls 
Skammerens datter. Alt, hvad Jussi Adler-Olsen rører 
ved, bliver først til bøger og så til film. Senest har Zentropa 
meddelt, at Christian Jungersens bestseller Du forsvinder 
bliver til et drama med premiere i begyndelsen af 2017, og 
selskabet har desuden gang i en ny Blixen-filmatisering. 
Og uden for Danmark er tendensen den samme.

DEGRADERINGEN AF LITTERATUR
Måske har filmens besættelse af litteraturen at gøre med 
den rolle og status, litteratur har – især mesterværkerne. 
Den ungarske filmteoretiker Béla Balázs kom i mellem-
krigstiden med en påstand om, at litterære mesterværker 
sjældent bliver til gode film. »Man kan muligvis lave en 
god film ud fra en dårlig bog, men aldrig en god film ud fra 
en god bog,« mente Balázs. 

Betragtningen blev sidenhen udbredt af den franske 
nybølge-instruktør François Truffaut, der mente, at filmi-
ske og litterære mesterværker »allerede har fundet deres 
perfekte form, deres endelige form.« Truffaut var udover 
instruktør også filmkritiker, og i det franske filmtidsskrift 
Cahiers du Cinéma krediteres han som ophavsmanden 
til auteur-teorien, der påstår, at en film er et udtryk for 
instruktørens personlige kreative vision. Teorien angreb 
den såkaldte kvalitetstradition i fransk film, som havde 
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begravet fransk film i litterære forbilleder, og hvor manu-
skriptforfatterne blev anset som de egentlige filmskabere. 
Teorien var med sit angreb på litteraturen central i den 
revolution af filmmediet, som for altid ændrede opfat-
telsen af, hvad film er eller kan være, og som blev kaldt 
nybølgen.

Den engelske forfatter Anthony Burgess, der skrev den 
dystopiske fremtidsroman A Clockwork Orange, som 
Stanley Kubrick filmatiserede, satte Truffauts argument 
på spidsen og fremturede, at »de blændende filmatise-
ringer næsten altid er baseret på anden- eller tredjerangs 
fiktion.«

Med det mente Burgess ikke, at hans egen bog fra 
1962 var en tredjerangsroman. Kubrick baserede dog sin 
filmatisering på den amerikanske udgave af romanen, 
som manglede det sidste, og ifølge Burgess, meget vigtige 
kapitel. I kapitlet vender hovedkarakteren Alex ryggen til 
den ekstreme vold, som han i de foregående kapitler har 
udviklet en afhængighed af og været tvangsbehandlet for.

Kubrick kunne ikke se kvaliteterne i det sidste kapitel 
og fastholdt, at den amerikanske udgave var bedre. 
Selvom Kubrick efter sigende først blev bekendt med 
Burgess’ oprindelige udgave af A Clockwork Orange efter 
filmatiseringen, så er afvigelsen fra originalværket allige-
vel interessant. For filmatiseringer varsler en kamp om 
forrang. Et forsøg på at degradere originalværket. At være 
originalværket er ikke ensbetydende med også at være det 
primære værk i vores bevidsthed.

Derfor bliver spørgsmålet om forskellene mellem de to 
værker vigtige. Ud af forskellene kommer en anden form 
for originalitet til syne. En originalitet, der ikke beror på, 
hvordan inspirationen bruges eller skjules, men i stedet 
på, hvordan filmatiseringen afviger fra inspirationen. Det 
er denne originalitet, eller i det mindste stræben efter 
den, som man  måske i virkeligheden forstår ved ordet 
filmisk. Det filmiske er måske i filmatiseringen en trang til 
at overgå litteraturen, og det litterære mesterværk er i den 
forbindelse den ultimative udfordring. Originalitet har 
her at gøre med at være det bedste eller mest fuldendte 
værk og ikke som sådan det første værk. Originalitet er 
her kunstneriske uenigheder værkerne imellem.

DEN UMULIGE FORESTILLING
Andrej Tarkovskijs Solaris fra 1972 lykkedes med at 

overgå originalværket. Romanen af samme navn, der 
ligger til grund for filmen, er skrevet af polakken Stanis-
law Lem. Omdrejningspunktet for både film og bog er 
planeten Solaris, der er næsten fuldstændig dækket af et 
hav. Videnskabsfolk har imidlertid opdaget, at Solaris er 
én stor organisme, og at de kan få den til at reagere ved at 
påvirke planetens havoverflade. 

Lems vision er at anskueliggøre eksistensen af en form 
for intelligens, som ikke kan reduceres til menneskelige 
begreber, idéer eller billeder. At anskueliggøre eksisten-
sen af noget, der ligger uden for vores fatteevne. Solaris’ 
hav spiller her en nøglerolle. Havet skaber i Lems roman 
et utal af former, som det så igen opløser. Formerne 
beskriver Lem med hjælp fra matematiske entiteter. 
Formerne gentages aldrig og er eksempelløse. Med andre 
ord forsøger Lem at nærme sig noget, der ligger uden 
for vores forestillingsevne, der er med til at understøtte 
eksperimentet om at forestille sig en form for bevidsthed, 
som vi (endnu) ikke har noget begreb om.

Lem presser vores forestillingsevne til det yderste, og 
det gør det selvfølgelig svært at forestille sig Lems bog 
omsat til film. Men Tarkovskij er slet ikke interesseret i 
Lems astrobiologiske og filosofiske tanker. Solaris’ hav 
har hos Tarkovskij en markant anderledes karakter. Til 
tider afbildes det som et uigennemtrængeligt hele, hvis 
abstrakte overfladebevægelser udtrykker en foranderlig-
hed, der giver associationer til menneskeligt humør og 
stemninger. Tarkovskij tilføjer desuden også scener fra 
hovedkarakteren Kelvins liv på jorden, som ikke er med i 
Lems roman, og i disse scener oplever man vandets trans-
parente strøm på Jorden, der danner en visuel kontrast til 
Solaris’ abstrakte havoverflade.

Vandet er et motiv, der gennemstrømmer Tarkovskijs 
filmkunst, og Solaris er endnu en film, hvor Tarkovskij 
udforsker størrelser som erindring, død, natur og tid. 
Hvor Tarkovskij er mere interesseret i spørgsmål om 
ansvar og skyld i en metafysisk forstand og i forlængelse 
heraf betoner personlige relationer, holder Lem fokus på 
planeten og den fremmede bevidsthed som et videnskabe-
ligt og filosofisk spørgsmål.

Lem var ikke begejstret for Tarkovskijs filmversi-
on. Han havde indtil flere ophedede diskussioner med 
Tarkovskij om hans fortolkninger, og Lem mente, at 
Tarkovskij svigtede de kognitive og erkendelsesmæssige 
overvejelser, han gør sig i bogen. Men det er måske netop 
Lems eksperimenter med forestillingsevnen, der har 
været med til at afføde Tarkovskijs film. Det, Lem også ty-
deliggør i Solaris, er, at litteraturen modsat filmen leverer 
ufuldstændige billeder. Det er op til beskueren at forsøge 
at færdiggøre dem. Det er op til beskueren at forestille sig, 
hvad der beskrives.

ORDBLINDHED
For bogen er de ufuldstændige billeder en litterær styrke. 
For filmen er det bogens svaghed, og der hvor filmatise-
ringen kan overgå originalværket. For en filmskaber som 
Tarkovskij er Lems leg med umulige forestillinger et tom-
rum, som han kan udfylde med egne motiver. Men det er 
påfaldende, at Tarkovskij i mødet med romanens pirring 
af forestillingsevnen tyer til de billeder, han kender i for-
vejen. Tarkovskijs trang til at overgå litteraturen er måske 
samtidig også en impuls til at styre imod det velkendte i 
de forgæves forsøg på at fuldende Lems umulige billeder.

Den franske filosof Paul Virilio diagnosticerede i 
slutfirserne Vesten med ordblindhed. Vi er ifølge Virilio 
blevet så vante til visuelle stimuli, at vi ikke længere kan 
danne os vores egne billeder ud fra ord. Vores forestil-
lingsevne er under et enormt pres, men ikke fordi den 
bliver udfordret. Nærmere fordi den sættes ud af kraft. 
Set i det lys kan filmatiseringen tilfredsstille et behov, 
som litteraturen skaber, og som publikum ikke selv kan 
efterkomme. Og det er måske den egentlige grund til den 
strøm af filmatiseringer, man nu oplever. Litteraturen er i 
øjeblikket med til at øge efterspørgslen på filmens færdige 
billeder ved at pirre forestillingsevnen.

Hvad der hos Tarkovskij er en kunstnerisk impuls 
og trang, er hos publikum en efterspørgsel på færdige 
billeder. Hvad der for Pollack er bedragerisk prosa, er på 
et kulturelt plan en defekt forestillingsevne.

J.G. Ballards roman Crash fra 1973 går bogstavelig talt 
i kødet på denne trang. Crash handler om trafikuhelds-
fetichisme. Romanens karakterer bliver seksuelt opstemte 

af at overvære og være implicerede i bilulykker. Romanen 
skabte en masse furore med sin sammenkædning af sek-
suel lyst og forulykkede biler og ikke mindst de detalje-
rede beskrivelser, da den udkom, men det egentlige chok 
består i åbenbaringen af, hvordan teknologi har invaderet 
menneskets mest intime menneskelige relationer. Der 
er ikke tale om menneskeskabt teknologi, men menne-
skeskabende teknologi. Det er teknologien, der former 
menneskene i Ballards roman. De menneskelige fantasier 
og lyster er styret af maskinelle og teknologiske remedier. 

Det resulterer i et andet billedsprog. Hvor det hos 
Lem drejede sig om en afprøvning af forestillingsevnens 
grænser, så handler det for Ballard om at undergrave de 
færdiglavede billeder. Litteraturens pirring af forestil-
lingsevnen indeholder hos Ballard et destruktivt og un-
dergravende potentiale, som kan være med til at bremse 
den billedstrøm, der bombarderer os med visuelle stimuli 
og vænner os til færdiglavede billeder. Det handler for 
Ballard om at vække forestillingsevnen. Potentialet ligger 
ikke gemt i forvrængede, aparte og perverse fantasier og 
forestillinger. Potentialet er de forestillinger og fantasier. 
Ballard opfordrer os til at opfatte den virkelighed, der 
omgiver os på en anden måde, end vi er vant til.

David Cronenbergs filmatisering fra 1996 er en vide-
reførelse og opfyldelse af Ballards projekt. Forskellene 
mellem bog og film fungerer ikke som en uenighed, men 
som en acceleration og intensivering af centrale dele 
af originalværkets tanker og pointer. Filmens brutale 
øjeblikke af kolliderende biler ligger fjernt fra Hollywoods 
bilakrobatik i slowmotion og dertilhørende eksplosioner 
og er med til at vende vrangen ud på vores kultur og 
illustrere, hvordan man er villige deltagere i, hvad Ballard 
har kaldt »en pandemisk katastrofe, der dræber tusinder 
og skader millioner hvert år.«

Den tilskuerrolle, som man indtager i det daglige, kan 
filmen mere effektivt iscenesætte og spille på i biograf-
mørket end bogen. Voyeurismen er filmatiseringens 
klare forbedring af romanens kulturkritik, men samtidig 
betyder iscenesættelsen af tilskuerrollen også, at filmen 
ikke på samme måde som bogen kan tydeliggøre et alter-
nativ til hverdagens færdiglavede billeder og deraf afledte 
roller. Det er måske derfor, at Ballard i interviews har 
givet udtryk for, at der både i romanen og filmatiseringen 
er elementer, som han ikke helt kan tilslutte sig.

»Maleriet er stum poesi, og poesi er et maleri, der ta-
ler,« har Simonides, en poet fra det antikke Grækenland, 
efter sigende udtalt. Kontaktfladerne mellem billedet og 
ordet har filmatiseringer en helt særlig mulighed for at 
dyrke og udforske. Men hvad der ved første øjekast umid-
delbart kan ligne en stigende interesse for spændings-
feltet mellem litteratur og film med den stadige strøm af 
filmatiseringer, er måske ved nærmere eftersyn et udtryk 
for, at filmen overtager og udvider det marked, bogen har 
opdrevet, og imødekommer den efterspørgsel, som bogen 
har været med til at stimulere. Fokusset på det filmiske og 
trangen til at overgå det litterære værk resulterer i færdige 
billeder, der skygger for kontaktfladerne mellem film og 
litteratur. At forsøge at være tro mod det litterære forlæg 
er i dag det samme som at plagiere. At lave en vellykket 
filmatisering forudsætter i dag at betragte litteraturen 
som noget fremmed for filmen.

O
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en 42-årige irakiske forfatter 
og filmmager Hassan Blasim 
gik til fods hele vejen fra 
Bagdad til Helsinki. Det 
siger han i ramme alvor. 
Forfatteren - som flygtede fra 
Irak i 1998 - havde natur-
ligvis flere stop undervejs. 
Først i Kurdistan og Iran. Og 

derefter i Tyrkiet, hvor han i længere tid 
levede af madrester, sov på bænke og blev 
gennemtævet af tyrkisk politi, inden det 
lykkedes ham at komme videre til Europa 
og endelig Finland. Det tog Blasim i alt fire 
år fra han flygtede fra Saddam Husseins 
dunkle forhørslokaler, til han endeligt 
kunne vandre frit blandt fyrretræerne i de 
finske skove. 

»Årene under Saddam Hussein og hele 
flugten efterfølgende har taget noget fra 
mit indre,« erkender forfatteren på arabisk 
over telefonen og tilføjer »men flugten har 
også givet mig noget.«

I eksil har Hassan Blasim blandt 
andet skrevet den anmelderroste bog 
The Madman of Freedom Square. En 
makaber magisk-realistisk novellesamling 
med fortællinger om krig, sult, kanniba-
lisme, terror, galskab, mareridt, mord 
og blasfemi. Blasims seneste bog Den 

irakiske Kristus – som sidste år vandt 
The Independent Foreign Fiction Prize og 
netop er udkommet på dansk på forlaget 
Vandkunsten - fortsætter i nogenlunde 
samme stil. Med en blanding af Iraks 
grufulde realiteter og det fantastiske for-
tæller Blasim tretten historier om et dybt 
traumatiseret irakisk folk. Et folk, som 
prøver at bearbejde traumerne på de mest 
besynderlige måder. I novellen Gedernes 
sang står de i kø foran en radiokanal 
oprettet kort efter Saddam Husseins fald. 
Og dér står de blot for at konkurrere om, 
hvem der formår at fortælle den mest 
barske historie fra Saddamtiden. Her 
fortæller en mor blandt andet historien 
om, hvordan hun tvinger sin treårige søn 
til at æde lort fra septiktanken, fordi han 
ved et uheld gjorde noget frygteligt. Det 
er hendes måde at bearbejde fortiden 
på. En anden novelle med titlen Hullet 
handler om en røver, som under en flugt 
fra et røveri snubler ned i et hul; en slags 
tidslomme, hvori hovedpersonen møder 
en ådselædende djinni (sagnvæsen) fra 
den islamiske guldalder i 900-tallet. Og 
man kan - hvis man insisterer stædigt - 
tolke djinniens excentriske spisevaner 
som en kritik af nutidens muslimer: de 
har siddet fast i et hul i over tusind år, og 
det eneste, de i dag har valgt at sluge fra 
Islams storhedstid, er selve døden (læs: 
militant islamisme). Novellen Tusind og 

Den irakiske forfatter Hassan Blasim skriver om hjemlandets grufulde realiteter
 tilsat fantastiske elementer.  Mord, terror, kup, opstande, krige og invasioner 

bearbejdes med inspiration fra Borges og Kafka.

»Jonas Eika Rasmussens 

debut er mere end lovende.«

POLITIKEN

»Udsøgt stenet bog om 

forelskelse og forfald.«

WEEKENDAVISEN

»En fuckfi nger til livet i 
hamsterhjulet ... en sabo teret 

dannelsesroman fuld af talent 

... En skidegod debut.«

EKSTRA BLADET

»Flot og overbevisende.«

FYENS STIFTSTIDENDE

JYLLANDS-POSTEN

 

»EN SKIDEGOD 
DEBUT«

LINDHARDT OG RINGHOF

en kniv er en rørende fortælling om en gruppe irakere, som har 
én ting tilfælles; de kan få knive til at forsvinde med et blik! Sam-
tidig søger gruppen konstant at forstå deres besynderlige evne. 
Og dermed deres skæbne. 

Hassan Blasim erkender, at hans magisk-realistiske stil delvis 
stammer fra hans kærlighed til Kafka, Borges og italienske Calvi-
no. Men kærligheden til de tre forklarer ikke alt, siger han. 

»Irak har jo gennemlevet vold på en så massiv skala, at det er 
helt ufatteligt. Landets moderne historie er oversmurt med blod. 
Den har stået på snigmord, kup, opstande, krige og invasioner i 
så lang tid, at folket ikke en gang aner, at traumer kan bearbej-
des,« siger Blasim spydigt og konkluderer efter et lille suk: »Re-
aliteten i Irak er jo vanvittig. Den er både virkelig og uvirkelig på 
samme tid. Den er både realistisk og surrealistisk, ikke sandt?«

Blasim understreger, at han hverken ønsker at formidle eller 
viderebringe et bestemt budskab om Irak med sine bøger. Han 
skriver bare. Mest ud fra de oplevelser, der har formet hans 
tilværelse. Men alligevel. Over telefonen kan man mærke en vis 
foragt overfor den måde, hvorpå krige og konflikter formidles i 
medierne. Blasim sammenligner nutidens medier med junkfood-
industrien: hurtig, hul og kvalitetsløs.

»Medierne beretter jo kun om de 100 mennesker, der 
sprænges i stumper på en eller anden basar. Men hvad sker der 
efterfølgende? De 100 døde, hvis kropsdele ligger spredt ud over 
hele basaren, efterlader jo hundredevis af pårørende, hvis liv 
pludselig har taget en drastisk drejning. Og hvordan formidler 
man smerten? Hvordan formidler man fortvivlelsen, den indre 
kamp, sorgen, bearbejdelsen og den efterfølgende stilhed uden 
at risikere, at individets historie bliver ligegyldig? Jeg er meget 
interesseret i detaljerne.«

En anden ting, som Hassan Blasim interesserer sig for, er 
kampen mod tabuer. Tabuer i Irak og Mellemøsten. Sex, religion 
og politik. Blasims engagement mod tabuerne startede i hjemlan-

det, da han i midten af 1990'erne forsøgte at lave en kortfilm om 
fattigdom i Irak. Et projekt, som hurtigt fik en brat ende. Mænd 
med buskede overskæg fra Saddam Husseins sikkerhedstjeneste 
opsøgte Blasim og spurgte, om han var kommunist. Blasim for-
stod pointen. Men han forstod også, at det var på tide at forlade 
landet. Over telefonen fra Helsinki gør Blasim meget lidt for at 
undertrykke sin fortørnelse over håbløsheden, når det gælder 
tabubelagte emner i Mellemøsten. 

»Havde du skæg under Saddam Hussein, blev du stemplet 
som islamist. Har du røde strømper på i dag, er du enten bøsse 
eller kommunist. Det er dybt tragisk. Der er så meget talent, der 
går til spilde, fordi vi arabere ikke tør tale om tingene. Som barn 
under Irak-Iran krigen i 1980'erne blev jeg beordret til at tegne 
tanks, bomber og missiler rettet mod Khomeinis hoved. I dag 
har irakerne erstattet Khomeinis hoved med al-Baghdadis. Ingen 
må have en selvstændig mening. Og igen; det er jo dybt tragisk. 
Men vi må bare insistere på at snakke om tingene. Og gu’ er det 
håbløst, situationen taget i betragtning. Men hallo, har vi andre 
muligheder? Nej vel? Så vi bliver ved!«

Blasims engagement mod tabuerne har kostet ham dyrt. 
Engang var det Saddams mænd, der stod i vejen. I dag står et hav 
af militsmænd og venter. De vil givetvis gøre det af med ham, 
såfremt han betræder irakisk jord. Af samme grund har forfatte-
ren opgivet drømmen om at vende tilbage til Irak. Og det piner 
ham frygteligt. Men Blasim har efterhånden lært at vænne sig til 
tanken, forklarer han. For blandt de finske fyrretræer kan den 
42-årige iraker trods alt gå lange ture, læse og tænke frit. Han 
kan skrive makabre fortællinger og engagere sig i kampen mod 
tabuerne. Helsinki er et godt sted at bo.

»Ytringsfriheden hér er jo stærkt vanedannende. Når du først 
har givet dig i kast med den, er der bare ingen vej tilbage. Det er 
jo helt selvindlysende, ikke sandt?«

YTRINGSFRIHEDEN ER STÆRKT VANEDANNENDE
Af Waleed Safi

PROFIL
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I
Pludselig forsvandt de alle sammen.

Det var lige omkring årtusindeskiftet. 
Men hvor var de forsvundet hen?

Til Frankfurt, fik jeg at vide. Det var de 
unge kunstnere, der forsvandt.

Det var dengang, jeg stadig færdedes 
lidt i kunstmiljøet i København. Jeg havde 
venner, der gik på akademiet. Og der 
var gratis øl til ferniseringerne i byens 
gallerier.

Og nu tog folk til Frankfurt. Hvor 
pengene var. Pengene, der skulle købe 
kunsten. Jeg overdriver nok en smule. 
Men der var nogle, der tog til Frankfurt. 
Og der var penge i den by.

Søren Lose var en af dem, der flyttede 
dertil for at studere. Han tog til Frankfurt 
og studerede på Staatliche Hochschule für 
Bildende Künste - Städelschule.

Så jeg mødes med ham i København, 
for at høre lidt om byen. 

Han var på skolen et par semestre.
Og her sagde man stadig Hr. profes-

sor til underviserne. Selvom der var en 
svensk rektor dengang? Eller fordi, der 
var en svensk rektor. Daniel Birnbaum. 
Uanset hvad, her kunne man mærke 
konkurrencen, kan jeg forstå på Søren. De 
spidse albuer, når der var elevudstillinger, 
rundgang. Man gjorde sig til for galleri-
sterne og de sære mennesker med gamle 
penge, den gamle tyske adel, købmands-
familierne. Søren fortæller om galleristen 
med det blinde øje. Og et galleri i Berlin.

Men det er et faktum, at Olafur Elias-
son har været forbi akademiet i Frankfurt. 
Og Lise Harlev og Jeppe Hein. Og senere 
Danh Vo. 

Det var ikke noget glad tid for Søren. 
Ung og frustreret. Forvirret?

Jeg tabte to tænder! fortæller han. 
Hold da op! Kom du op at slås? spørger 

jeg. Skete der en ulykke?
Nej, de faldt bare ud. Ulykkelig kærlig-

hed, kan jeg forstå. 

Da jeg er landet i Frankfurt og spadserer 
rundt i byen uden kort og plan ender jeg 
ved floden, Main. Og pludselig står jeg 
foran Städel. Skolen og udstillingsbyg-
ningen. Og jeg går ind og ser en fin, fin 
udstilling. Der er fornemt besøg – kunst 
fra hele verden. I anledning af 200-året 
for Städel-samlingen. De kalder udstil-
lingen Dialog der Meisterwerke. Det 
gamle møder det nye. Udstillingen kan 
anbefales. Hvis man vil se middelalderlig 
kirkekunst, billeder af Degas og Baselitz, 
Jan van Eycks billede af Maria, der får 

Af Lars Frost

HER, HVOR PENGENE BOR

Den Europæiske Centralbank ligger i Frankfurt omgivet af en voldgrav 
og ligner en uindtagelig fæstning. Lars Frost er taget til Tyskland og

 prøver at finde ud af, om Bankfurt også er Krankfurt.

besøg af ærkeenglen. Eller man kan stille 
sig foran de fire små billeder, Hammers-
høi har malet i lejligheden på Strandgade 
på Christianshavn. Så kan man stå dér og 
være stolt dansker foran Hammershøi i 
Frankfurt. Indtil den 24. januar 2016.

Jeg bliver helt glad af den udstilling. Og 
det er stadig tidligt, da jeg krydser tilbage 
over floden. Over Untermainbrücke og 
ind på Neue Mainzer Strasse. Og her ser 
man, hvorfor Frankfurt har fået kælenav-
net Mainhattan. Det må være Europas hø-
jeste by. Og det kan faktisk godt, med lidt 
god vilje, ligne finanskvarteret på Lower 
Manhattan. En imponerende samling 
højhuse klumper sig sammen for enden af 
Untermainbrücke. 

Så her er det, pengene bor. 
Sammen med cirka 700.00 mennesker.

Jeg har kontaktet en vens ven, som bor 
og arbejder i Frankfurt. Hun er udenbys, 
men hun har sendt mig videre til en ven. 
Min ven og min vens ven og hendes ven 
har alle tre gået i skole sammen. For læn-
ge siden. I England. Nu arbejder min vens 
ven og hendes ven i ECB – Den Europæi-
ske Centralbank.

Og de må vist egentlig ikke tale om, 
hvad de laver. Jeg forstår ikke helt, 
hvorfor det skal være så hemmeligt. Er 
det ikke os, borgerne i Fort Europa, de 
arbejder for? Jeg er blevet henvist til 
presseafdelingen, hvis jeg har spørgsmål 
til forretningen ECB. Og de har ikke sva-
ret på min mail.

Uanset hvad, vennens ven vil gerne 
mødes og fortælle lidt om Frankfurt og 
livet i banksektoren i al almindelighed. 

Vi mødes på Walden, en café lige rundt 
om hjørnet fra Commerzbanks hoved-
bygning. Og selvfølgelig er cafeen opkaldt 
efter Thoreaus lille sø og bogen, han skrev 
dér i hytten på bredden i skoven. Og i 
entreen står der på væggen: 

If you have built castles in the air, 
your work need not be lost; that is where 

they should be. Now put the foundations 
under them. – Thoreau.

Et glimrende råd, det er jeg sikker på. 
Jeg kommer i god tid. Sidder og prøver 

at forberede mig på mødet med min kon-
takt i ECB.

Og det føles faktisk lidt hemmeligt, lidt 
James Bond, da jeg åbner den første sms: 

Jeg sidder ved et bord ved baren, skriver 
han. Jeg rejser mig, gør mig synlig og kig-
ger mig omkring i lokalet. Ingen reaktion. 

Jeg har en lyserød skjorte på, skriver 
han. Og efter et par sms’er lykkes vi med at 
finde hinanden. Jeg spotter hans lyserøde 
skjorte. Måske han også har spottet mine 
krøller. Der har vi siddet og været hemme-
lige for hinanden, med ryggen til hinan-
den, syv meter fra hinanden.

Jeg kommer hen til dit bord, siger han. 
Og vi kan jo kalde ham Florian.

Han vil ikke give hånd. Han er forkølet, 
forklarer han. Og han bestiller the. Jeg har 
allerede fået en alkoholfri øl. Som er glim-
rende. Og det er sikkert det rigtige valg, 
selvom det ikke var mit valg. Tjeneren må 
have misforstået mit elendige tysk og mine 
flagrende håndtegn.

Jeg fortæller, at jeg var ude at se på 
ECB’s bygning tidligere i dag – den sprit-
nye bygning, de bor i. Endnu et glastårn. 
Enormt. Og opført lidt længere oppe af 
Main, lidt væk, på afstand af flokken af 
skyskrabere i bymidten. Og omgivet af 
hegn og voldgrav! Virkelig et voldanlæg af 
middelalderlige proportioner. Og der er 

vagter, naturligvis. Og hunde velsagtens. 
Når mørket falder på.

Hvad skal det til for? spørger jeg – Jeg 
mener, giver det ikke et forkert indtryk at 
bygge en fæstning?

Men det er desværre nødvendigt, 
mener han. ECB er et oplagt mål for unge 
menneskers politiske protester. Han er 
selv blevet antastet og skældt ud på vej 
til arbejde. Der er ofte demonstrationer 
foran bygningen.

Og skyskraberne bag os? Bankernes 
hovedsæder – kan de ikke virke lidt arro-
gante, den slags bygninger?

Men de er nødvendige! mener Florian. 
Hvordan skal man ellers finde plads til alle 
de tusindvis af skriveborde, der er brug for. 
Og det kan han jo have ret i.

Og han bider ikke på min slidte idé om, 
at hvis man rent faktisk betalte folk løn 
proportionelt med det ansvar, de bærer på 
deres skuldre, så skulle buschauffør være 
det bedst betalte job i verden. Han ryster 
på hovedet. Nej, nej. Den går ikke. Det er 
et meget dårligt argument.

Vi har brug for banker. Og han fortæller 
sin egen lille historie, som jeg bestemt ikke 
synes er bedre end min: Hvordan ville 
samfundet kunne fungere, hvis vi skulle 
bytte med cigaretter, hver gang vi ville 
anskaffe os ting.

Systemet er ikke perfekt, men det er det 
bedste, vi har fundet på endnu. Fascis-
me, kommunisme – det virkede ikke. En 
form for reguleret kapitalisme. Det er den 
eneste mulighed.

Før administrerede ECB bare euroen. 
Vi er ikke et politisk organ, pointerer 
Florian.

Men nu – efter krise og sammenbrud 
– nu skal de mere og mere også vejlede 
og i højere grad overvåge bankernes 
transaktioner.

Florian sutter en skefuld honning i sig.
Jeg får ondt af ham. Han er frygteligt 

forkølet, sidder og smører halsen med 
honning, mens han forsøger at forklare 
mig, hvordan banker fungerer. Jeg føler, 
jeg har forlænget hans arbejdsdag urime-
ligt. Så jeg skifter emne: Frankfurt.

Han er ikke vokset op i Frankfurt. Han 
er vokset op mange steder. Rundtom-
kring. Han er flyttet hertil på grund af 
arbejdet. Som de fleste i byen. Han er glad 
for at bo i Frankfurt. Det er en lille by. I 
finansiel sammenhæng placerer han byen 
i bunden af Superligaen. Efter London, 
på niveau med Zürich, over Paris. Men 
han kan cykle til arbejde. Og huslejen er 
rimelig.

Vi skal til at betale, og han peger på 
regningen og forklarer: Hvis jeg betaler 
med kort, så er det bankernes penge, jeg 
låner. Hvis jeg betaler med mønter og 
sedler, så er det ECBs penge. Aha.

Vi følges over mod parkeringskælderen 
under Goetheplatz. Han tog bilen i dag. 
Fordi han er forkølet. Han vil stadig ikke 

««««««
Jyllands-Posten

««««««
Berlingske

Udsyret, voldsom 
og bevægende. 
Information

Råt og raffineret. 
Weekendavisen

Et af årtiets vigtigste værker 
i dansk litteratur. 
Kristeligt Dagblad

♥♥♥♥♥ 
Politiken

›

Og skyskraberne 
bag os? Bankernes 

hovedsæder
– kan de ikke virke 
lidt arrogante, den 
slags bygninger?
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give hånd, men vi siger pænt farvel. Og 
god bedring! Og han forsvinder ned i 
kælderen.

Goethe står højt hævet over pladsen, 
der bærer hans navn. Tung, buttet. Med 
laurbærkransen i hånden. Som ville han 
krone sig selv. Eller er det ligegyldighed, 
hans ansigt udtrykker? Som om, han ikke 
kunne være mere ligeglad med os alle 
sammen?

Lidt nede af gaden står Schiller på sin 
piedestal. I en lille park – Taunusanlage. 
Han bærer sin laurbærkrans på hovedet 
og holder pennen i hånden. Hånden 
hænger slapt for enden af armen. Han ser 
lidt rådvild ud. Som om han var faret vild 
mellem træerne. Eller leder han bare efter 
en rammende metafor?

Og træerne drysser orange-gule blade 
ud over byen.

Og yderst i parken ved skuespilhuset 
ligger der stadig en mand og sover på en 
bænk, som der lå en mand og sov på den 
bænk tidligere i dag, under et enormt, 
lysende euro-logo – en skulptur, 15 me-
ter høj, der blev rejst i 2001 i anledning 
af euroen. Og den skulle egentlig kun 
stå der et par måneder og minde os om 
euroen. Men den har fået lov at stå. Og 
den er ikke køn.

II
Er Frankfurt en ond by? Befolket af onde 
bankmænd?

Dr. Johannes zu Eltz smiler. Vi sidder 
med kaffe i kopperne i køkkenet i Dom-
farrhaus, ved siden af domkirken, hvor 
han er præst og dekan. 

Selvfølgelig er Frankfurt ikke en ond 
by. Og dem, der arbejder i bankerne, 
er ikke onde mennesker. De er hverken 
værre eller bedre end os andre.

Men! Vi lever i en postlapsarian tid. 
Efter faldet. Smidt ud af paradis. Og må-
ske disse bankers bliver udsat for andre, 
værre fristelser, end os andre. Og måske 
de har svært ved at stå imod. Ikke fordi 
de er onde mennesker, men fordi der er 
et enorm pres i branchen, fra institutio-
nerne, de arbejder for. En institutional 

disorder. Og en institutionel uærlighed. 
En kynisme, en corporate moral – man 
som menneske kan have svært ved at stå 
imod. 

Det er begreber, han møder, når han 
tager imod skrifte.

Forleden, fortæller han, havde han en 
pensioneret bankmand, tidligere medlem 
af bestyrelsen i en af byens banker i 
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Sænket vandforbruget med 70%. Og 
reduceret CO2-udledningen med 90%. 

Så hvad er der i vejen med banker? 
Frank Aaen – De er rene, og de underbe-
taler ikke deres ansatte!

Jeg tror nok Aaen smiler lidt af mit 
fjollede spørgsmål. Men alvorligt talt 
– jeg lufter gerne alle mine fordomme: 
Jeg går da ud fra, at Aaen mener, at der 
er noget galt med systemet. Han har 
brugt så frygteligt mange kræfter på 
at holde de store firmaer op på deres 
ansvar, deres skatteforpligtelser og den 
slags. I 1998 stiftede han foreningen 
Kritiske Aktionærer. Og år efter år har 

jeg set billeder i fjernsynet af Aaen, der 
rejser sig og protesterer og afkræver 
ledelsen svar ved Mærsks generalforsam-
linger. Han har været redaktør på Land 
og Folk. Han har siddet i Folketinget 
siden 1994 (med en pause 2001-05). På 
grund af Enhedslistens rotationsregler 
kunne han ikke genopstille i år. Men han 
har stadig pligter på Christiansborg. Og 
han har stadig sit kontor. Endnu.

Og selvfølgelig er der noget galt. Der 
er noget galt, når man ikke kan finde ud 

skriftestolen. Han kunne ikke mere. Han 
ville ikke være med mere. Han skamme-
de sig.

Men er der så ikke en slags ondskab 
på færde? Jeg insisterer ikke. Spørger i 
stedet lidt til byen. Om han er født her?

Det er han ikke. Men han har boet her 
længe nok til at have set byen forandre 
sig. Det var en grim by. For ikke så man-
ge år siden. Bankfurt! blev byen kaldt. 
Eller Krankfurt! En syg by.

Ligesom Florian lægger dekanen vægt 
på byens fortid som handelsby. Købstad. 
Man har altid været tolerante, siger 
han, åbne overfor det nye. Det har man 
simpelthen været nødt til. Det er godt for 
forretningerne, kan jeg forstå.

Og for 20 år siden begyndte man for 
alvor at rydde op i byen. Man begyndte 
at rydde ud i de uskønne betonklodser, 
man havde rejst i 50’erne og 60’erne 
– efter krigen og bombardementerne, 
som efterlod byen flad, jævnet med jor-
den. Og kulturpolitisk blev der lanceret 
et ambitiøst opvækningsprogram: Kultur 
for alle! Man indså, at selv ikke bankfolk 
kan tænke på penge hele døgnet. Der 
skal kultur til. Opera. Teater. Skuespil.

Kulturen har været mærkesager for 
bystyret. Både for socialdemokraterne og 
kristendemokraterne.

Og dekanen mener ikke, at det er en 
by, hvor man bliver slået af de enorme 
forskelle i indkomst, der utvivlsomt er. 
Det er simpelthen dårlig stil at prale med 
sin rigdom. Det siger dekanen – og det 
sagde Florian også.

Men overalt i verden udtrykker folk 
mistillid til bankerne. Bankerne får 
skylden for alle verdens fortrædelighe-
der. Og som Florian forklarede mig i går, 

så er det det, banksystemet handler om: 
Tillid. Trust.

Og dekanen smiler igen. Han fortæller, 
at han for nogen tid siden var inviteret til 
at tale om netop trust ved en konference 
for bankfolk. Og det havde moret ham, 
for her stod han, og dér sad de – repræ-
sentanter for de to organisationer/bran-
cher, som er allermest afhængige af trust 
og mødes med allermest mistrust. 

Herrens veje er uransaglige – det siger 
jeg, ikke dekanen.

III
Venstreorienteret? – vi havde kun lige 
sagt goddag, da Dr. Johannes zu Eltz 
spurgte mig, om det var et venstreoriente-
ret blad, jeg skrev for.

Nej, nej, svarede jeg. Et kulturmagasin.
Jeg har altid tænkt på mig selv som 

et rationelt, tolerant, et åbent menneske 
– sådan har jeg altid tænkt om mig selv. 
Sådan tænker jeg stadig om mig selv.

Første gang jeg var i New York, sad jeg en 
aften og forsøgte at forklare en fattig, sort 
mand, der mente, jeg måtte være faret 
vild – white boy, what’ you doing uptown? 
– jeg mødte ham i et tog i Manhattans 
undergrund –at jeg kom fra Danmark, 
at jeg ikke så på verden på den måde 
– sort/hvidt, at jeg ikke så hans farve. 
Sådan er Danmark ikke. Åh, sikke skønne 
vrangforestillinger, man kan leve med i 
hovedet, når man er ung!

Men jeg gik rundt med den slags 
forestillinger, forestillinger der sjældent 
bliver udfordret. Fordi jeg var omgivet 
af ligesindede. Vi opsøger velsagtens 
ligesindede. Så sidder jeg dér, i en verden, 
hvor det er helt i orden, hvis man ikke 
lige gider barbere sig i et par dage. Det er 
faktisk helt i orden at være lidt forelsket i 
sit skæg og tale rigtigt meget om det skæg. 

Vi – os, vi kan sidde og se fjernsyn og 
grine og fnyse af den amerikanske mand, 
der lige har mistet sit arbejde, og siger: 
Men i det mindste har jeg min frihed! Vi 
har ondt af den enlige amerikanske mor, 
der forklarer, at hun må have to eller tre 
job. Men hun har sin frihed!

Jeg holdt op med at diskutere politik 
med min familie for mange år siden. Den 
diskussion kommer der ikke noget godt 
ud af.

Men jeg er en retfærdig mand med 
et sikkert moralsk kompas indeni. En, 
man kan stole på. Og jeg har skrevet til 
repræsentanter fra alle partier i Folketin-

get og spurgt, om de vil tale med mig om 
Frankfurt og banker og ondskab. Men der 
er kun en, der har sagt ja til at tale med 
mig. 

Og derfor sidder jeg fredag morgen på 
Frank Aaens kontor på Christiansborg 
– Christiansborg, det der store, grimme 
hus i København, hvor regeringen og 
Folketinget bor.

Ved Ridebanen, bag Christiansborg, 
sidder Christian 9. på sin hest. Med ryg-
gen til Christiansborg. 

Og ude foran sidder Frederik 7. på sin 
hest. Med ryggen til Christiansborg. 

Frederiks hest knæler yndigt for folket 
– Folkets Kærlighed, min Styrke! prokla-
merer Frederik på piedestalen. 

Uanset hvad: Christiansborg ligge 
altså i København mellem to hesterøve 
– Christian 9.s hests røv og Frederiks 7.s 
knælende hests røv. 

Frank Aaens kontor ligger i en side-
bygning. 

Hvad er der egentlig i vejen med ban-
kerne? spørger jeg. Som industri, mener 
jeg. De producerer ikke kemisk affald, de 
forurener næsten ikke – faktisk virker 
det til, at de konkurrerer om at bygge de 
mest CO2-neutrale skyskrabere i Frank-
furt, de bygger Green towers:

Tag som eksempel det 300 meter høje 
tårn, som Lord Norman Foster tegnede 
til Commerzbank i midten af halvfemser-
ne. Det er nærmest CO2-neutralt. Der er 
et helt unikt klima-kontrol-system. Man 
kan åbne vinduerne i hele bygningen. 
Der er cykelparkering til 200 cykler i 
kælderen. Der er ni haver spredt rundt 
omkring på de 56 etager:

Tre haver vender mod øst: Haver med 
asiatiske planter. 

Tre haver vender mod vest: Haver med 
nordamerikanske planter. 

Tre haver vender mod syd: Haver med 
middelhavsplanter.

Hvis man er interesseret, er der 
guidede rundture i bygningen den sidste 
lørdag i hver måned.

 
Da bygningen stod færdig i 1997, fik 
bygningen så megen opmærksomhed 
– først og fremmest på grund af de 
mange opfindsomme energibesparende 
løsninger – at man må have tænkt sit 
længere nede ad gaden hos konkurrenten 
Deutsche Bank.

I hvert fald begyndte man i 2007 at 
renovere det gamle hovedsæde – de 150 
meter høje tvillingetårne fra 1985 med 
kælenavnene Debit og Kredit.

Og da de genåbnede i 2011, havde man 
halveret energiforbruget i bygningerne. 

af at løse den økonomiske krise i Europa. 
Der er noget galt, når EU giver støtte til 
Grækenland, og pengene aldrig forlader 
Tyskland:

De udskriver en check til Grækenland, 
og den ryger direkte ind på Deutsche 
Banks konto. Så er der betalt lidt afdrag 
på renterne på lånet fra Deutsche Bank. 
Deutsche Bank får pengene, og Græken-
land skylder stadig det, de skyldte. 

Og selvfølgelig er der noget galt, når 
man ikke længere kan holde realkreditin-
stitutter adskilt fra bankvæsenet. Der er 
noget galt, når Realkredit Danmark kan 
annoncere, at de sidste fire år har givet et 
afkast på 7,9 milliarder kroner til Danske 
Bank. Det har aldrig været meningen 
med realkreditinstitutter! De penge 
skulle komme lånerne til gode. De penge 
var tiltænkt folk, der skal låne penge til 
at købe bolig. Ikke Danske Bank.

Det lyder sgu håbløst, siger jeg.
Men der er håb, siger Frank Aaen. Og 

jeg er overrasket. Hvor ser han håb?
Han ser håb i de folkelige bevægelser i 

Grækenland, i Spanien. Håb i Danmark, 
også selvom det var et meget tvetydigt 
budskab, vi sendte til hinanden ved 
sidste valg. Håb i Amerika – Bernie 
Sanders, den demokratiske præsident-
kandidat i Amerika. Når han taler Wall 
Street imod. 

Og måske har han ret. Jeg læste i 
Berlingske forleden, at det ikke kun er 
Sanders, der »svovler mod Wall Street og 
kalder det, der foregår, for kasino-øko-
nomi.« Jeb Bush kritiserer også Wall 
Street for at være grådig. »Han har tid-
ligere udtalt, at Wall Street er en trussel 
mod kapitalismen. Stærke ord for en per-
son, der også har været ansat af Lehman 
Brothers på Wall Street og indkasserede 
en årlig løn på 1,3 mio. dollar« – skriver 
Berlingske.

Hvorfor er det kun folk fra venstrefløjen, 
der vil tale med mig? spørger jeg.

Og Frank Aaen ryster på hovedet. 
Hvem ved? 

Jeg pakker mine ting sammen og for-
tæller, at jeg skal ud og tale med Preben 
Wilhjelm om et par timer.

Så må du hilse, siger Aaen. Og jeg 
tænker, hvad er det, jeg har rodet mig ud 
i? Hvis konspirationsteori er jeg fanget i?

Så jeg hilser fra Aaen og spørger 
Wilhjelm, hvorfor det kun er folk fra 
venstrefløjen, der vil tale med mig. Har 
de noget at skjule ude på højrefløjen? 
Men det er vist ikke noget, jeg skal tage 
personligt.

De gider ikke tale med nogen! siger 
Wilhjelm. Han har selv prøvet det igen 
og igen. Igen og igen kan man arrangere 
seminarer, høringer, foredrag. De møder 
ikke op.

Men det er sgu frustrerende. Det bliver 
en selvforstærkende løgn. At pressen er 
venstredrejet. At danske forfattere er 
venstredrejede. Når de ikke melder sig 
og giver deres mening til kende. 

Og bankerne, spørger jeg. Systemet, 
spørger jeg. Hvad er der galt med det?

Det er konkurrenceevnen, det handler 
om. For politikerne. Og virksomheder-
ne. Jeg forstår ikke så meget af, hvad 
Wilhjelm prøver at forklare mig. Men jeg 
tror, det handler om konkurrenceevnen. 
Hver gang politikerne vender ryggen 
til et problem, hver gang de ikke kan 
stemme for at øge dyrevelfærden eller 
stramme op på klimapolitikken, hæve 
skatterne, så er argumentet konkurren-
ceevnen. Større krav til virksomhederne 
vil skade konkurrenceevnen. Og det er 
sandt, selvfølgelig vil det skade konkur-
renceevnen. Og hvad så?

Jeg er fan. Jeg er sgu imponeret over 
Preben Wilhjelms engagement. Jeg er 
fan, når jeg læser hans indspark i dags-
pressen. Eller læser hans erindringsbog 
Man kan sagtens være bagklog, som ud-
kom sidste år. Han var med til at starte 
partiet SF, og i 1967, da SF gik i stykker, 
var han med til at starte VS. Han har 
siddet i Folketinget. Men han har også 
arbejdet som kernefysiker på Bohr-in-
stituttet. Og meget meget mere. Han er 
alsidig. Kort fortalt.

Og lige nu og i den her sammenhæng, 
er det de højfrekvente aktiehandler, der 
interesserer ham: Børshandler bliver 
taget ud af hænderne på mennesker og 
overladt til computere styret af kom-
plicerede algoritmer. Aktier skifter 
hænder efter mikrosekunders ejerskab. 
Og det har gjort aktiehandel til en farlig 
leg med risiko for et globalt crash. Det 
er Wilhjelm ikke den eneste, der har 
påpeget. Det er blandt andet også det, 
Bernie Sanders taler om, når han taler 
om kasino-økonomi.

Det er så voldsomme maskiner, der er 
i spil. Det er udenfor al kontrol. Wilhjelm 
sammenligner det med atomkraftværker. 
Der er helt sikkert mange, der bliver syge 
af partikelforurening fra kulkraftværker. 
Og det er slemt nok. Men sammenlignet 
med atomkraft – dér er der tale om risi-
ko i en helt anden størrelsesorden. Aktie-
markedet er trådt ind i atomalderen.

Og jeg kan ikke forklare det ordentligt 
– jeg ved heller ikke, om jeg har forstået 
det. Børshandlen overtages af computere 

med udspekulerede algoritmer, aktier 
skifter hænder efter mikrosekunders 
ejerskab. Det gør aktiehandel til en farlig 
leg. Meget farlig. War games-farlig.

Og ulighed, siger jeg. Hvad stiller vi op 
med den øgede ulighed i samfundet?

Og vækst? spørger jeg. Hvad skal vi 
med den?

Vækst er et tåbeligt begreb, svarer Wil-
hjelm. Og det ved jeg godt, han mener. 
Det har jeg læst, at han mener. Og jeg 
holder meget af hans eksempel med den 
store miljøkatastrofe i Den Mexicanske 
Bugt i 2010 – da der gik hul på oliebo-
replatformen Deepwater Horizon. 518 
millioner liter olie sprøjtede ud i Den 
Mexicanske Bugt. 

Men sådan en ulykke sætter nogle 
enorme kræfter i sving – der bliver brugt 
penge og tjent penge på oprydningen. 
Enorme summer. Sådan en miljøkata-
strofe kommer til at figurere som vækst i 
de økonomiske oversigter.

Det er vanvittigt.

Men Wilhjelm vil heller ikke være med 
til, at de her mennesker er onde. Storka-
pitalen, bankfolkene, virksomhedsleder-
ne, politikerne. Han vil ikke moralisere.

Vi vender tilbage til konkurrenceev-
nen. Og markedskræfterne. Markeds-
kræfterne trækker samfundet ned mod 
den laveste fællesnævner. Markeds-
kræfterne øger uligheden i samfundet. 
Markedet er nærsynet. Det er systemets 
natur.

Og jeg er måske blevet en lille smule 
klogere? Men jeg er ikke blevet mere 
optimistisk på fremtiden. Uanset, at alle, 
jeg har talt med tilsyneladende tror på, 
at der er håb for fremtiden.

Det er en unfair kamp.

Hvad er der 
egentlig i vejen 
med bankerne? 

spørger jeg. 
Som industri, 

mener jeg.
De producerer ikke 

kemisk affald, 
de forurener 
næsten ikke


