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et sker engang imellem, at en digter bliver eksplosivt 
interessant af grunde og i kredse, der langt overskri-
der det traditionelt litterære. I Danmark var udgivel-
sen af Yahya Hassans første digtsamling et eksempel 
på en sådan overskridelse, som afslørede, at man 
egentlig ikke behøver at tale om digte for at tale om 
digte. På lidt samme måde er både begejstringen 
for og kritikken af den canadiske digter, Rupi Kaur, 
som i disse år sælger digtsamlinger i nærmest uhørte 

oplag verden over, også med til at fortælle en meget vigtig historie 
om, hvordan vi inddeler litteraturen i bestemte kategorier, og hvor 
ukomfortable vi bliver, når disse bliver overskredet. Og så viser 
fænomenet Rupi Kaur, hvor komplekst og potentielt modsæt-
ningsfyldt, kulturforbrug bliver i de sociale mediers æra. 

»Hvis jeg skal være helt ærlig, er jeg ikke OK med det«, fortæller 
Kaur, da hun i et interview til amerikanske PBS bliver spurgt, 
hvordan hun har det med betegnelsen ’Instagram-digter’. »Mange 
af læserne er unge kvinder, som oplever meget virkelige ting, og 
de er ikke i stand til at tale om dem med for eksempel familie eller 
venner, og så går de til denne slags poesi for at føle sig forstået og 
for at have disse samtaler«. Kaur er opvokset i forstad til Toronto 
i et stort sydøstasiatisk lokalsamfund; hendes forældre kom til 
Canada fra Punjab, da Kaur var syv år gammel. Kaur begyndte 
først rigtigt at lære engelsk i fjerde klasse, blandt andet ved at 
deltage i spoken word-konkurrencer og ved at skrive. Hendes 
litterære succes begyndte på Instagram, hvor hun i en årrække 
har postet korte digte side om side med hendes egne stregtegnin-
ger eller billeder af sig selv i smukke, glamourøse kjoler. Da hun 
havde over to millioner følgere, samlede et stort amerikansk forlag 
hendes digte op. Siden er hendes to digtsamlinger, milk and honey 
(2015) og the sun and her flowers (2017)  blevet solgt i millioner 
af eksemplarer verden over og har ligget stabilt på The New York 
Times bestsellerlister i længere perioder. 

Kaur skriver digte om erfaringer, som er lette at kalde banale, 
hvis man ikke har mærket dem på sin egen krop. Og det udsagn 
beskriver både digtenes styrke og svaghed. De er oftest korte og 
består af simple udsagn inddelt i verselinjer, og de beskæftiger sig 
med ung forelskelse, at føle sig forkert i sin krop, seksuel vold og 
kvindelivets faser. De er eller forsøger at være ’empowering’, for-
stået sådan, at de ofte er skrevet som små manifester, man måske 
kan sige højt for sig selv, når man er fortvivlet og føler sig alene: 

»you were mine/and my life was full/you are no longer mine/and 
my life/is full«.

Ofte er de vrede, men næsten uden undtagelse også opbyggelige 
eller opmuntrende for den, der forsøger at hele: »you must see no 
worth in yourself/if you find me worth less/after you’ve touched 
me/as if your hands on my body/magnify you/and reduce me to 
nothing/– worth is not something we transfer«. Kaurs digte kred-
ser om en optagethed af autenticitet og af kærlighed, der helst skal 
se ud nogenlunde, som når man vander en blomst: I hendes digte 
synes det muligt at gøre verden smukkere ved sammen at sige 
højt, at den er det. Og det er virkelig fristende at lade sig overbevi-
se af den præmis: »my favorite thing about you is your smell/you 
smell like/earth/herbs/gardens/a little more/human than the rest 
of us«. Om man overgiver sig til at lade sig trøste eller ej, har Kaur 
i hvert fald millioner af passionerede læsere verden over, som ikke 
bare følger hende på Instagram, men også køber hendes bøger. 
Og selvom Kaur er blandt de mest populære digtere, der bruger 
Instagram som platform, er hun langt fra den eneste. 

Måske netop fordi det er en realitet, at Instagram-succes kan 
blive til bogsucces, raser en debat på nettet og i diverse medier, 

om hvorvidt Rupi Kaur og lignende digtere overhovedet er netop det, ’rigtige digtere’. 
Kritikken er spredt ud over et spektrum fra anonyme Twitter-profiler, henover artikler i 
The New Yorker og The Guardian og helt ud i lødige litteraturtidsskrifter. For eksempel 
skrev den britiske digter Rebecca Watts i begyndelsen af 2018 en glødende kritik af disse 
Instagram-digtere i britiske PN Review, som hun indledte: »Hvorfor lader den litterære 
offentlighed som om, poesi ikke er en kunstform?« Og senere fortsætter hun: »Ligesom 
den nye præsident er de nye digtere produkter af en personlighedskultur, som kun kræver 
af deres helte, at de er ’ærlige’ og ’tilgængelige’, hvor ærlighed er defineret som konstant at 
udtrykke, hvad man føler, og tilgængelighed betyder den totale afvisning af kompleksitet, 
subtilitet, sproglig elegance og stræben efter at gøre noget ordentligt«. 

Uanset om man kan lide Kaurs digte eller ej, findes der en horde af mennesker derude, 
som har fundet dem og føler sig hørt og genkendt af dem. Disse mennesker er formentlig 
ikke de helt samme mennesker, der ellers var lige ved at købe endnu en digtsamling af T.S. 
Eliot, men derimod formentlig i høj grad ikke-traditionelle læsere fra et globalt kryds-
ningsfelt af kulturer og identiteter. Digtenes ’tilgængelighed’ kan både læses som en kalku-
leret udnyttelse af de sociale mediers gennemslagskraft, men den kan også læses som en 
stille protest mod den litterære offentligheds klassebestemte eksklusivitet. For som New 
York Times skrev i december 2017 i en artikel om Kaur og hendes kolleger: »Kampe om 
kunstnerisk smag handler næsten altid under overfladen om social fjendtlighed – om at 
kue publikum lige så meget som kunstnerne«. 

Det er fortsat en lille, privilegeret rundkreds af mennesker, der skriver digte og får ud-
givet bøger. Men hvis vi virkelig kan tro på, at Rupi Kaur er en rigtig digter, og at millioner 
af overvejende unge kvinder verden over, faktisk ved hvad de kan lide, og hvad der er 
bedst for dem, så er dette måske ved at ændre sig.  

PROFILKRITIK

TRIVIALITET OG 
FÆLLESSKAB

Den canadiske digter Rupi Kaur, hvis succes er begyndt på Instagram, er 
hyldet, kritiseret og diskuteret verden over i en skala, der sort set aldrig 
overgår digtere, og hun er et interessant eksempel på bogbranchens rigidi-
tet og de sociale mediers potentiale og faldgruber

Af Sigrid Kraglund Adamsson

Rupi Kaur, milk 
and honey, McNe-
eel Publishing og 
The sun and her 
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Ringhof udsender 
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Mælk og honning.

DA
ldous Huxley sagde 
det så godt, da han 
spurgte om Jorden 
måske bare var 
en anden planets 
helvede, for hvad 
er et helvede og en 
himmel uden noget 
at sammenligne 
med? Der findes 

også mange steder, hvis navn hentyder 
til, at de er et slags helvede på jord. Bogen 
Sad Topographies tager os med på besøg 
til dem.

På vej ind i byen Nothing i Arizona, 
USA, står et byskilt, der lyder »The staunch 
citizens of Nothing are full of Hope, Faith, 
and Believe in the work ethic. Thru-the-
years-these dedicated people had faith 
in Nothing, hoped for Nothing, worked 
at Nothing, for Nothing.« Der har højest 
boet fire mennesker i Nothing, nu er der 
ingen, passende nok. Men et nyt skilt sat 
op i 2005, da byen blev købt af en tidligere 
grisebonde, lover, at »a new Nothing is 
coming soon.«

Hvorfor i det hele taget kalde et sted 
noget så trist og mærkeligt som ”Nothing”? 
I bogen Sad Topographies har kunstne-
ren Damien Rudd samlet historier om de 
mest triste stednavne i verden. Interessen 
blev vakt, da han ved et tilfælde faldt over 
Mount Hopeless på et kort over Australien. 
Han begyndte at søge efter andre triste 
ord i Google Maps og fandt hurtigt både 
Disappointment Bay og Misery Creek. Op-
dagelsen blev til en samling, som igen blev 
til Instagram-kontoen @sadtopographies. 
Og nu altså også en bog, der vil fortælle 
historien om de triste steder, gennem både 
myter og fakta.

Det er her vi, bliver taget med til byen 
Nothing med det eksistentielle byskilt og 
det håbløse bjerg. Mount Hopeless, fandt 
Rudd ud af, har sit navn efter en mislykket 
ekspedition, da Australien stadig var uop-
daget af europæiske øjne, og en fyr havde 
lavet et kort over øen, som han mente 
nok var rigtigt, uden selvfølgelig at have 
undersøgt det. Da historiens helte tog ud 
på ekspedition, kom de derfor gevaldigt på 
afveje, og der, hvor der skulle have været 
en dejlig indsø, var der kun ørken og tørke. 
Håbløst, tydeligvis.

Bogen er inddelt i flere korte essay-
lignende tekster, der adskilles af histori-
erne om de triste steder. Med fare for at 
kollapse i formuleringer som: »It no longer 
possessed the human presence which gives 
a place its placeness. Place had returned 
to space,« er essayene velresearchede og 
referencetunge på den gode måde. Rudd 
har for eksempel fået åbningslinjen fra 

I bogen ’Sad Topographies’ har kunstneren 
Damien Rudd samlet historier om de mest 

triste stednavne i verden

TRIST TOPOGRAFI
Af Stine Engen

Chris Markers film Sans Soleil med: »I’ve 
been around the world several times, and 
now only banality still interest me.«

Som Rudd selv bemærker, er det måske 
ikke tilfældigt, at mange af stederne med 
triste navne ligger i de gamle kolonier. 
Rudd mener, at navnene også bærer en 
slags melankoli for de civilisationer, der 
blev udvisket af kolonialismen. Om de 
europæiske eventyrere, der gav dem navne, 
også delte denne melankoli, er selvfølgelig 
mere uklart. 

Det er nok heller ikke helt tilfældigt, 
at navnene er fra en tid, hvor verden var 
uopdaget, uforklaret og truende. Rudd 
skriver, at »det er på kort, at vi opdager 
foreningen mellem landskab og sprog.« Og 
i modsætning til nu, hvor landskabet er til 
for turisme, har det igennem tiderne været 
en lunefuld ven, der når som helst kunne 
vende sig mod én.

Et af de mest mærkværdige steder 
nævnt i bogen er dog fra nyere tid: Doom 
Town dybt inde i Navadaørkenen i USA. 
Selv om byen havde et bibliotek, en 
brandstation, busser og biler, var det aldrig 
nogen rigtig by, for ingen boede der. Doom 
Town var et prøvesprængningsområde 
for det amerikanske militær i 50’erne, der 
ville afprøve hvorledes et atomangreb ville 
se ud, og gennem videooptagelser vise det 
amerikanske folk, at den sovjetiske fare 
ikke var abstrakt og svær at forholde sig til. 
Doom Town blev bombet og bygget op igen 
mange gange, altid med mannequindukker 
i gang med de hverdagsgøremål, der gang 
på gang, på brutal vis, blev revet ud af 
deres dukkeliv.

Bagerst i bogen er der et register over 
andre triste steder, du kan googlemappe 
eller »go, if you’re feeling low.« Her finder 
vi blandt andet: Depression Pond (NY, 
USA), All Alone (Bradford, UK), Bloody 
Dick Peak (Montana, USA) og Mamung-
kukumpurangkuntjunya eller på dansk, 
Der djævelen tisser (South Australia). 
Der er også byen Kulolema i Finland, der 
betyder død, og Hell i Holland. Rudd har 
ikke fået Helvete med, et stykke af en elv i 
skoven omkring Oslo, der gjorde livet surt 
for dem, der fragtede tømmer langs elven. 
Nu bruges den ikke længere til at fragte 
tømmer, og du kan krydse den dybe kløft 
på en hængebro og forsøge så godt du kan 
ikke at falde ned.

Sad Topographies, Damien Rudd, Simon 
& Schuster 
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illiam Burroughs’ melankolske sci-fi fra 1971 De vilde drenge er en 
erindringsbog, en drømmebog og en dødebog. Men den er også en 
slags teen-exploitation spejderhåndbog: Fyldt med drenge, der, når de 
ikke snitter spyd, laver bål og syr hemmelige lommer i deres uniformer, 
flyder i spasmer af vold, stoffer og analorgasmer. »At skrive,« sagde 
Burroughs, er »at skabe en verden man gerne vil leve i«. I De vilde 
drenges tilfælde en verden af lovløshed, sprøjtende forstadssolnedgan-
ge og sodomistisk genopstandelse.

De vilde drenge – en dødebog er snart halvtreds år gammel. Den foreligger nu for første 
gang i dansk oversættelse fra forlaget Antipyrine, der også har suppleret med et relevant 
forord. Burroughs’ bog er ikke så meget af sin tid som forud for den, og den fortjener at 
bliver læst af et nyt, yngre publikum: De vilde drenge handler om teenagere og henvender 
sig, især, til dem. 

De vilde drenge fungerer som en film på skrift. En nøje komponeret samling af pul-
serende billeder, der flakker ind og ud af fokus og ind og ud af erindret fortid, drøm og 
hallucinerede fremtidssyn. Der klippes hårdt, sammensplejses og fades mellem falmede 
snapshots og neon-skarpe sanseeksplosioner, hvor syn, lyde og berøring bobler i celluloi-
den og bliver til sølvpletter på nethinden. Alt sammen som set på flimrende skærme eller i 
fart ud af et togvindue.

Vi befinder os i et randområde af det menneskelige, hvor det, der i bogen beskrives som 
»elektriske sexstrømninger« løber gennem et netværk af gnistrende blodårer, sammen-
filtrede rygsøjler, kobberlednings-kønshår, blålige kirtler og øjenlåg. Der er humanoide 
former groet i vinstokke med et skær af »fjern, vegetabilsk ro«. Træer af blødt kød, der 
ved kærtegn svulmer og producerer perlemorsfarvet sekret, spirende falliske orkideer, der 
sprøjter sæd som regn og kar skåret af lyserøde koraller hvor dråberne opsamles. I et kapi-
tel navngivet efter Jean Genets Rosens mirakel, digter Burroughs videre på Genets blom-
sterbilleder med beskrivelser af endetarmsåbninger som »skælvende, åndende kødroser« 
og snerler, der penetrerer og knopskyder smertefuldt i den febrile organismes indre baner.

Som Genets, emmer Burroughs erotik af melankoli. En ekstatisk melankoli, der åben-
barer et moment af intens udløsning udi et tomrum. Næsten hvert af romanens kapitler 
slutter med et smukt scenograferet, opløsende klimaks sat på en baggrund af flimrende 
morgengry eller synkende sole, et blik vendt op mod en blank himmel. Som et afsluttende 
freeze-frame inden teksterne begynder at rulle over skærmen: »Carls spruttende blå øjne 
hans ansigt udvisket, knoglebrækkende spasmer udflydte æg-blå verdener, i luften et spor 
af sperm hen over himlen.«

Det er de her gentagne, nostalgiske afslutningsscener, hvor det hele sker på en gang og 
som for sidste gang, der er de bedste i De vilde drenge. Øjeblikke af på en gang intens og 
kølig postkort-patos hvor en »lilla aftenhimmel rejste sig fra drengens lyske« og hvor lyset 
falder gennem persienner og bader alt i »en lugt af gammel smerte«. Burroughs cut-up 
teknik fungerer her som ridser i en mørnet film: »tomt værelse«, en »falmet dreng«, og 
så »langsomt«, »uklart rykkende«, »jeg kunne« – »filmen knækker« – »dreng«, »mindes 
så intenst at det gør ondt«, »bedrøvelse i hans øjne« og »falmet nøgen dreng udvisket« – 
»filmen knækker« igen og så til sidst »mit kød damper.«

Men De vilde drenge er også en anarkistisk fremtidsvision. Et billede af en teenage-gue-
rillahær, der terroriserer hele verdensdele og har sat store dele af politistyrken ud af kraft. 
Der er flere undergrupper, eller celler, af vilde drenge: Slangebøssedrenge, Svævedrenge 
og Rulleskøjtedrenge. Voldelige, sexede drenge – med øjne som afgrunde, glatte balder 

William Burroughs’ ekstatisk melankolske erotik er 
ladet med elektriske sexstrømninger og falliske orkideer,

der sprøjter sæd som regn.

Vi har mistet evnen til at foretage samfundsomvæltende handlinger, og der er brug 
for et nyt handlingsbegreb, hvis vi skal videre. Sådan lyder diagnosen i Henrik Jøker 

Bjerre og Brian Benjamin Jensens nye bog Handl! Det er forfriskende læsning, der dog 
forudsætter en præmis, som kan være svær at acceptere.

ANAL PORTAL 
TIL EN ANDEN VERDEN

ET ORDENTLIGT BAP PÅ LACANS CIGAR

Af Trine Riel

Af Alexander Gjerding
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som skåret i ben og regnbuefarvede skridt-
beskyttere – der fisker i floder og filtrer 
tæpper med hjernemasse. 

De vilde drenge er altid flere drenge, 
uden præcis identitet og uden afgrænsning 
af deres individuelle kroppe. De er som 
genspejlinger, fordoblinger af hinanden. 
Én samlet organisme, der spreder sig. 
Drengene er, som en bestyrtet, højtrange-
rende embedsmand forklarer det, »langt 
farligere end brintbomben«, fordi deres 
ødelæggelse er som tentakler, der rækker 
helt ind i civilisationens hjerte. De vilde 
drenges mål: totalt kaos. 

Vejen til totalt kaos går ikke mindst 
gennem en destruktion af familieenheden 
og alle dens »kræftlignende udvidelser« i 
stammen, i lande og nationer. »Vi vil ikke 
høre mere familiesnak, modersnak, fader-
snak, strissersnak, præstesnak… For at sige 
det ligeud så har vi hørt nok pis.« Hele den 
herskende samfundsstruktur vil de vilde 
drenge udrydde som en plante ved dens 
rod – og roden er altså selve det biologi-
ske skema som samfundets reproduktive 
orden bygger på.

Og her er bogens mytologiske kerne og 
grunden til, at De vilde drenge også er en 
dødebog: i skælvende, ritualistiske sexorgi-
er, hvor drengekroppe flyder sammen på et 
magisk tæppe, fremmanes døde drenge og 
genopstår. Deres ånd trækkes magnetisk 
ud af kroppen gennem kys, lunger, ophid-
sede åndedræt og til lyden af panfløjter, 
der lyder som fløjt fra »ensomme lokaltog 
idet disen skyder op i eftermiddagshim-
len«. I forløsningens øjeblik kommer en 
dreng, eller flere, til syne; nyfødt fra den 
andens orgasme med »mund, endetarm og 
penis forseglet«. Den biologiske, hetero-
seksuelle forplantningsorden er således sat 
ud af spil og erstattet af en cyklisk, homo-
seksuel version, hvor anal penetration og 
nydelse gives livsskabende kraft. Rectum 
er helt konkret portal til dødsriget og til 
genopstandelsen. Vejen ud af kødet, som 
Burroughs skriver, »går gennem kødet«.

De vilde drenge – En Dødebog er et 
modigt og originalt forsøg på at fremmane 
en anden verden og på at skabe en ny, civi-
lisationsnedbrydende mytologi funderet i 
en ny treenighed: sodomi, anarki og magi. 
Som sådan er De vilde drenge på trods af 
at være snart halvtreds år gammel stadig 
enestående – ingen anden bog ligner den. 

William S. Burroughs De Vilde Drenge – En 
Dødebog. Udgivet af Antipyrine og Krabbesholm. 
Oversættelse og forord: Tobias R Kirstein og 
Kasper Opstrup. Illustrationer: Erik Liljenberg.

KRITIKKRITIK

i bliver opfordret til at handle som aldrig 
før: vi skal være aktive, omstillingsparate, 
engagere os, forbruge, genbruge, gøre en 
forskel og realisere os selv – men vi synes 
at have mistet evnen til at udrette noget 
meningsfuldt med vores handlinger og er 
i stedet begyndt at dyrke handlingen for 
handlingens egen skyld. Ud over at kaste 
os rundt i manegen i en håbløs jagt på 
mening, der har forvekslet middel med 
mål, har handletyranniet også en anden 
konsekvens: Den foregiver, at vi kan gøre 

en forskel i vores eget liv. Realiteterne synes dog nærmere 
at være, at vi er fanget i et neoliberalt jernbur af diverse 
»nødvendigheder«, som ingen af vores maniske handlin-
ger formår at overskride eller ændre på. Selv når vi virkelig 
ønsker at ændre noget substantielt ved vores eksistens, 
ender vi altid med at reproducere de eksisterende logikker 
i en ny form. Dette er ikke bare et individuelt problem, som 
når man finder ud af, at man alligevel ikke blev et lykkeligt 
menneske af at starte til cross-fit. Det gør sig også gæl-
dende i vores politiske virkelighed, hvor alle visioner for 
fremtidens samfund synes at være versioner over samme 
»nødvendighedens politik« – den ene mere uinspireret og 
dystopisk end den anden. 

Dette problem adresserer Henrik Jøker Bjerre og Brian 
Benjamin Jensen i deres bog Handl! (altså ”at handle” i 
bydeform), der er ment som en »konstruktiv genlæsning af 
handlingsbegrebet« og er den nyeste i rækken af byde-
forms-betitlede udgivelser i bogserien »Skolen for livet« 
udgivet på Forlaget Mindspace. Tidligere er Analysér!, Bliv 
til!, Mærk Efter! og Tal! udkommet. Vid! og Læs! er under 
forberedelse. 

Bogens to forfattere er medlemmer af filosofikollek-
tivet Center for Vild Analyse, hvilket kommer til udtryk 
i det analytiske udgangspunkt, der især er inspireret af 
psykoanalysen og den såkaldte slovenske skole. Hvad 
der ved første øjekast ligner en (lomme)filosofisk, (anti-)
selvhjælpsbog viser sig som et seriøst og opbyggeligt forsøg 
på at tegne konturerne til et nyt, risikabelt, amoralsk og 
grænseoverskridende handlingsbegreb, hvilket kan lyde 
upassende i disse #metoo tider – men som måske kan vise 
sig at være lige det, vi har brug for. 

SUBLIMERINGSKRISE
Ifølge forfatterne befinder vi os i en sublimeringskrise. 
Sublimering har at gøre med det sublime – det som står 
uden for det allerede kendte – og betegner en kreativ 
proces, hvor nye kriterier for, hvad vi betragter som 
moralsk og værdifuldt indsættes, og nye værdier skabes. At 
sublimere indebærer altså en overskridelse af det, Jacques 
Lacan betegner »den store Anden« eller »den symbolske 
orden«, det vil sige den sproglige og kulturelle ramme, 
som gennemstrømmer og omslutter os. I kølvandet på Den 
kolde krigs afslutning, hvor man proklamerede historiens 
afslutning og blev enige om at besinde sig på realisme og 
pragmatisme, troede man, at man havde lagt ideologien 
bag sig. Men fortællingen om fortællingernes død, er blot 
udtryk for en mere subtilt fungerende ideologi, der virker 
ved at foregive, at den eksisterende orden – det liberale 
demokrati – er værdifrit, og forkastelsen af den eksplicitte 
ideologi har ikke ført til en tilværelse i fred og fordrage-
lighed, som man måske havde forventet. I stedet er vi 

efterladt i en tilstand, hvor vores evne til at sublimere er 
forvitret, og vi synes at kompensere gennem en manisk 
forpligtelse på det bestående. Dette ses blandt andet 
gennem diverse former for excessiv normalitet, hvor vi 
søger at hyper-realisere os selv i overensstemmelse med 
den eksisterende ordens logikker, hvad end det er i form 
af overdreven kropsdyrkelse, konstant social aktivitet eller 
arbejdsmani. 

Boxer, den dedikerede og loyale hest i George Orwells 
Animal Farm, synes at være blevet en arketype for vores 
tid. Boxer prøver altid at løse problemerne på den eneste 
måde, han kender: ved at arbejde hårdere. Han formår 
aldrig at løfte blikket og se, hvordan grisene udbytter ham 
og resten af dyrene, og en dag, hvor han er ved at være 
gammel og nedslidt, bliver han sendt til limfabrikken. Det 
var så det. På samme vis synes vi ude af stand til at over-
skride og ændre de eksisterende former for handling, som 
kun nedbryder os hurtigere, des mere vi forpligter os på 
dem. Vi har med andre ord mistet den handlemodus, der 
tør satse på en sag, som overskrider accepterede normer 
og værdier. Ikke blot for at smadre den sociale virkelighed, 
men for – med Nietzsches ord – at ”omvurdere” den.

MÅSKE SKAL VI HAVE MINDRE MENING OG MERE HANDLING? 
Hvad det gælder om er at »åbne« og ændre verden, altså 
selve det udgangspunkt som vores handlinger sker på 
baggrund af, og dette kræver sande handlinger. Med sande 
handlinger bliver det muligt at handle ind i den symbol-
ske orden i et forsøg på at »komme imellem«, afspore og 
destabilisere vores vaner og tankemønstre, hvorved et nyt 
sprog, nye tanker og nye handlinger bliver mulige. Men 
vigtigere: Sande handlinger rummer også et aspekt – de 
såkaldt reelle handlinger – hvor der ikke handles ind, men 

ud af den symbolske orden i et forsøg på at ødelægge det 
bestående for at bygge det op på ny. Den reelle handling 
har dog en hage: Den er driftstyret og kender ikke sit mål 
på forhånd. Set indefra en bestemt symbolsk orden vil 
den synes ”hovedløs” og uetisk – måske endda ond – idet 
den ikke lever op til nogen eksisterende logik og bryder 
med den herskende konstellation af værdier. Da det ikke 
er muligt at vurdere, hvorvidt konsekvenserne af en reel 
handling er gode eller dårlige, er det heller ikke muligt på 

forhånd at bestemme, hvad vi skal gøre for at ændre vores 
samfund til det bedre: »det vil vise sig« som forfatterne 
siger. De peger dog på områder, som klimaforandringer-
ne, den stigende ulighed og overvågningssamfundet som 
steder, hvor der er behov for handlinger, som ikke bare er 
meningsfulde og giver bedre livskvalitet, men som derimod 
søger at omkalfatre grundlaget for den måde vi hidtil har 
tænkt og handlet. Man må tage et sats, lade driften styre 
og blive en »emigrant fra det almenes sfære«, hvis man for 
alvor vil ændre samfundet.  

Handl! adresserer et problem, som er tematiseret i en 
lang række postmoderne tænkeres forfatterskab: Proble-
met med hvordan man bryder den sociale og kulturelle 
ordens bånd på tanke og handling. Her er bogen dristig 
og formår faktisk at skitsere et handlingsbegreb, der kan 
»frigøre livet der hvor det holdes fanget«, som Gilles 
Deleuze sagde det. Dog står man som læser tilbage med en 
række spørgsmål, som ret definitivt afholder én fra at kaste 
sig ud i kaskader af sande handlinger fra på næste mandag. 
Er det ikke voldsomt risikabelt at skulle sætte vores lid til 
drifternes indskydelser? Hvordan kan vi være sikre på, at 
vi kan stå inde for resultatet af vores reelle handlinger? 
Hvordan kan vi vide, at vi ender som helte og ikke som for-
brydere? Hvis svaret er, at vi altid vil være helte inden for 
den orden, som er bygget på vores egne præmisser – hvad 
forhindrer så, at det ender i en alles kamp mod alle? Selv 
hvis vi koordinerer en fælles sublimering, en fælles aktion 
af reelle handlinger, hvordan kan vi så vide os sikre på, at 
det ikke ender i en morderisk folkehob – eller er det også 
bare et spørgsmål om perspektiv? Muligvis vil forfatterne 
indvende, at det kun er via driften, at vi kan bryde radikalt 
med det bestående – at der ikke er nogen vej uden om. 
Som læser sidder man bare tilbage med følelsen af, at det 
fremsatte handlingsbegreb ikke er et handlingsbegreb for 
alle, men et der forudsætter en meget seriøs – nærmest 
religiøs – forpligtelse på den psykoanalytiske metapsyko-
logi. At man skal være villig til at ryge et ordentligt bap på 
Jacques Lacans cigar – og indhalere – for overhovedet at 
acceptere præmissen for reelle handlinger. Spørgsmålet er, 
hvor mange der er det?

Handl!, Henrik Jøker Bjerre og Brian Benjamin Jensen, 
Forlaget Mindspace.

Som læser sidder 
man tilbage med følel-
sen af, at det fremsatte 
handlingsbegreb ikke 
er et handlingsbegreb 
for alle, men et der for-
udsætter en meget se-
riøs – nærmest religiøs 
– forpligtelse på den 
psykoanalytiske me-
tapsykologi
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Danmark er det de færreste, der ved, hvad der 
sker i den kinesiske litteratur, måske fordi den 
kan virke utilgængelig og uoverskuelig. For 
Kina er stort og det litterære materiale nærmest 
uendeligt: der publiceres på nettet, på forlag 
og i magasiner, åbent og i eksil, til lyst og i nød. 
Denne gennemgang er et forsøg på at introduce-
re kinesiske forfattere og poeter for læsere, der 
har svært ved at hitte rede i landets sprudlende 
skønlitteratur.

I de seneste par år har Kinas succesforfat-
terinde Zhang Yueran, gjort sig bemærket med 
romanen Puppe og novellesamlingen Jeg gik 

efter skæret af ilden. Zhang Yueran, der debuterede som 
14-årig, nævnes oftest sammen med de to skandaleramte 
forfattere fra 1980’ergenerationen, racerkører/blogger 
Han Han (f. 1982) og businessman/teenpop-idol Guo 
Jingming (f. 1983). Men Zhang Yueran er mere end glam-
rock og chick-lit, og den lille novelle Hvad er klokken, hr. 
Ulv? giver et fint indblik i hendes dunkelt-nærværende 
univers. Novellens fortællestemme karakteriseres egent-
lig ikke yderligere. Man ved, at det er to, som voksede 
op i en landsby uden ure og træder ind i en verden, hvor 
tiden registreres og hvor effektivitet og fremdrift derfor 
hersker. Man ved, at de befinder sig i en lejlighed, det 
talende jeg og det tavse du, man ved, at verden udenfor 
er fjendtlig: 

»Jeg hamrer brædder for alle vinduer og stopper 
sprækkerne til. Ikke en eneste stråle af lys kommer ind. 
Vi vil ikke have sollys, sollyset gør os gamle. Og alderdom 
øger afstanden mellem os. Tro mig, kun hvis vi lukker 
tiden ude kan vi elske hinanden for evigt.«

Zhang Yuerans persontegninger og feminine dunkel-
hed er dragende, og hendes seneste noveller er nærvæ-
rende med deres portrætter af ensomme individer, som 
søger mod livets glitrende lys, mod raketternes eksplo-
sioner på himlen, altid dog med en sprække i teksten, i 
sjælen. Det er et forfatterskab, som begyndte i glamour 
og glitter, men som nu lader os stifte bekendtskab med 
en inderlig og modnet kinesisk ungdom, der skriver om 
konsekvenserne af et liv som enebarn i overhalingsba-
nen. Zhang Yueran balancerer derude hvor menneskets 
inderste, komplekse følelser kan få luft. Det er tankevæk-
kende og ligefremt, når en kvinde, der giftede sig med en 
ældre mand, sidder tilbage i en krog af Kina og med sorg 

Verdens folkerigeste nation har en sprudlende litterær 
scene, som vi sjældent hører om i Vesten, og det er en skam. 
Litteraturhistoriker og oversætter Sidse Laugesen gennem-
går de vigtigste tendenser i kinesisk litteratur.

LITTERATUREN 
I MIDTEN

Af Sidse Laugesen  •  Foto: Noa Kjærsgaard Hansen

KRITIK

i fodbold nærmer sig. 
Det betyder klister-
mærker og samlehæf-
ter fra Panini. Lange, 
lyse sommeraftener 
med tv’et kørende på 
tiende time. Diskussi-
oner om hvilken euro-
pæisk klub, der bør 
hente Perus højre kant. 
Indædt forbandelse 

over at misse første halvleg af Egypten-Uruguay. Og så betyder det 
intellektuelle, måske endda filosofiske, eksaminationer af sportens 
åndelige, kulturelle og politiske rækkevidde. 

Mønsteret er tydeligt: op til VM i 1994 skrev den britiske 
journalist Simon Kuper bogen Football Against The Enemy, en 
antropologisk undersøgelse af sportens plads i verden. Til VM i 
2002 udgav Gyldendal antologien Fodbold! Forfattere om fæno-
menet fodbold med bidrag fra høje pander som Jean-Paul Sartre 
og Umberto Eco. Til EM i 2004 skrev den amerikanske journalist 
Franklin Foer reportagebogen med den pompøse titel Hvordan 
fodbold forklarer verden. Til VM i 2014 udkom forfatterkolle-
gerne Karl Ove Knausgård og Frederik Ekelunds brevudveksling 
Hjemme - ude om fodbold, litteratur og kulturdebat. Til EM i 2016 
skrev den belgiske forfatter Jean-Philippe Toussaint pamfletten 
Fodbold om den voksne mands kærlighed til den barnlige leg. 
Og som optakt til den forestående slutrunde i Rusland udkom 
for nyligt den fransk-amerikanske professor Laurent Dubois’ The 
Language of the Game.

Uanset stil og indhold ansporer bøgerne, og lignende af deres 
slags (der er mange flere endnu), til den samme diskussion: hvor 
går grænsen mellem at intellektualisere og overintellektualisere 
fodbolden? Hvis der overhovedet er en grænse? 

Det er der, ifølge Simon Kuper, og i sin anmeldelse af Jean-Phi-
lippe Toussaints Fodbold for New Statesman, skrevet lige efter 
udgivelsen, kritiserer han belgieren for at have overskredet den. 
Faktisk, mener Kuper, ryger forfatteren i begge af den intellektuel-
le fodboldbogs to store fælder: først kvalmende, lavendelduftende 
vendinger, der ophøjer den fysiske udfoldelse  til selve meningen 
med livet, dernæst navlepillende banaliteter, der ser stort på 
nuancer og “kloger” sig på fodbolden for klogskabens skyld - ikke 
for fodboldens. 

Allerede i det første afsnit af anmeldelsen stikker Kuper kniven 
ind: »Sammen med Ashley Coles erindringer, My Defence, er Fod-
bold den værste bog om sport, jeg nogensinde har læst - et eksem-

At intellektualisere fodbolden betyder nød-
vendigvis ikke, at man har noget klogt at 
sige om den. Men én ting er langt værre end 
forkrampede fodboldintellektualiseringer: 
påstanden om, at man skal holde sig fra 
at gøre sporten til genstand for filosofiske 
eller æstetiske analyser.

GRÆNSEN MELLEM AT INTELLEKTUALISERE
OG OVERINTELLEKTUALISERE FODBOLDEN

Af Oscar Rothstein

pel på hvordan man ikke skal skrive om emnet. 
[…] At elske fodbold er ikke berettigelse nok til at 
skrive om det. Jeg elsker chokoladekage, men jeg 
ville ikke kunne skrive tusind ord om det.« 

Ikke desto mindre, eller måske lige netop der-
for, egner Toussaint sig ganske fint som udgangs-
punkt for en diskussion af fodboldintellektuali-
seringer. For bøger som Fodbold har nemlig en 
slående evne til at være skuffende vage, selvom 
både intentionerne og idéerne på overfladen 
fremstår interessante. 

Altså, en pamflet med den nøgne titel Fodbold 
skrevet af en belgisk forfatter, der med lidt god 
vilje - i hvert fald hvis han trækker i en rullekra-
ve - ligner Michel Foucault, er jo bare enormt 
tiltrækkende. Og det svækker bestemt ikke fasci-
nationen, at han undervejs lige slår et smut forbi 
Hannah Arendt og Samuel Beckett. 

Men at intellektualisere fodbolden betyder 
nødvendigvis ikke, at man har noget klogt at sige 
om den. At det lyder godt betyder ikke, at det er 
godt. Alt for ofte synker den intellektuelle fod-
boldbog sig selv ned i anekdotiske fyraftensover-
vejelser. Alt for ofte bliver sammenligningerne for 
søgte, referencerne for åndede, argumentationen 
for vidtløftig. 

Som her hos Toussaint: »Intet ondt kan ramme 
os, mens vi ser en fodboldkamp. Ligesom det 
frontale og velsignede nærvær af et kvindeskød i 
visse af kærlighedsaktens positioner med ét slag 
får dødsangsten til at forsvinde, bedøver den og 
opløser den i favntagets fugt og varme, holder 
fodbolden os radikalt på afstand af døden.« Kvin-
deskød? Kærlighedsakt? Dødsangst? Tja. Pointen 
fortaber sig i sproget.

Der er imidlertid én ting, der er langt værre 
end forkrampede fodboldintellektualiseringer: 
argumentet om at man partout skal holde sig 
fra at gøre sporten til genstand for filosofiske, 
æstetiske, sociale, idéhistoriske, antropologiske 
eller politiske analyser. At man bare skal nyde 
det - uden at tænke over, hvad det egentlig er, 
man nyder. 

Som regel er den slags et forsvar for fodbol-
dens evne til at lukke verden ude, og selvom det 
er et fuldt ud legitimt og berettiget synspunkt, 
er det en misforståelse, at fodboldens autonomi 
betyder, at man hverken kan eller skal tage den 
alvorligt som tankemateriale. 

Faktisk er nogle af de mest vedkommende 
fodboldintellektualiseringer netop dem, der be-
handler fodbold som fodbold og intet andet end 
fodbold.  Dem der undersøger, hvad vi egentlig 
siger, når vi siger, at fodbolden er et hverdags-
helle uden dybere mening og formål. Dem der 
accepterer, at fodbolden bare er, men i stedet for 
at gå i stå, udforsker dette er. Dem der anerken-
der, at fodbolden er en ferie fra livet, og lige netop 
af den grund giver sig i kast med at pille den fra 
hinanden. 

Selvom bogen handler om sport i det hele 
taget, er det vigtigste og vægtigste eksempel den 
tyske litteraturprofessor Hans-Ulrich Gum-

brechts In Praise of Athletic Beauty  fra 2006. På en og 
samme gang en kritik af allegoriske analyser af sporten 
og et udkast til en æstetisk sportsteori. 

Men også den engelske filosof Simon Critchleys What 
We Think About When We Think About Football, der 
udkom i slutningen af sidste år, er et glimrende eksempel 
på en fodboldintellektualisering, der formår at forene en - 

filosofisk - analyse af den sportslige erfaring og en respekt 
for fænomenets umiddelbarhed. I kapitlet Sensate Ecstasy 
bygger han videre på Gumbrechts idé om sportsøjeblikkets 
unikke evne til at sænke tilskueren - og udøveren - ned i en 
selvforglemmende tilstand af ren og skær tilstedeværelse.  

Til Jean-Phillipe Toussaints forsvar bør det tilføjes, at 
han i Fodbold kortvarigt faktisk forsøger noget lignende, 
når han under overskriften Fodboldens tid, skriver: 

»Mens vi er på stadion eller sidder foran fjernsynet, be-
finder vi os i fodboldens abstrakte og betryggende verden, 
vi lever, mens kampen varer, i en tidslomme, beskyttet 
mod den ydre verdens knubs.« 

Desværre bliver det trængt i baggrunden af overgeare-
de, indholdstomme passager som den med kvindeskødet 
og dødsangsten. På den måde viser pamfletten både 
potentialet og risikoen ved at intellektualisere det smukke 
spil. Men det er som sådan ikke Toussaints idé, der er 
problemet. 

Fodboldens banalitet, dens ligefremme karakter, er 
ikke et argument imod at intellektualisere sporten - men 
et argument for. Det er et sportsæstetisk greb at hæfte 
sig ved, at fodbold sådan set bare er fodbold - og at det er 
heri, fascinationen ligger. Eller sagt på en anden måde: 
fodbolden bliver til mere end fodbold i kraft af, at den bare 
er fodbold. 

Når folk kritiserer fodboldintellektualiseringer med 
pointen om, at vi bare skal lade sporten være som den er, 
har de altså både ret og uret. De har ret i, at store dele af 
fodboldens tiltrækningskraft består i dens ophævelse af 
hverdagsvirkeligheden. Men de har ikke ret i, at dette er 
et argument imod intellektualiseringer. Hvis fodbolden 
formår at være autonom i en verden, der ellers flyder 
over med meninger og informationer, som kræver vores 
stillingstagen og fortolkning, må vi nødvendigvis spørge os 
selv, hvordan den gør det.

VM

What We Think About When We Think About Football, 
Simon Critchley, Profile Books

Football, Jean-Philippe Toussaint, Fitzcarraldo Editions

i hjertet tænker på den dag han endelig faldt om i en luft-
havn og forsvandt. Men efter et hiv sjov tobak husker hun 
også med blomstrende bitterhed sit had, for »han havde 
givet de bedste stunder, sin blomstrende energi og varme 
til sin første familie, mens han til hende blot havde gemt 
sygdommen og døden.« Og bitterheden slutter ikke der, 
tobakken gør hende nemlig ikke høj, den åbner dybet, 
og nedad går det, ned mod alt det, som han heller aldrig 
kunne give, alt det, som visnede og døde mellem dem. 

Samme frydefulde boren sig ned i det forbudte og 
forkerte findes hos Sun Pin (f. 1983). Også hun skriver 
fra storbyen, om de unge, der har præsteret og er sluppet 
gennem livets nåleøje. Men der, på den anden side af 
nåleøjet, venter ensomhed og skuffelse. Sun Pins karakte-
rer slider sig rundt i en tilværelse spækket med ydmy-
gelser og kæmper for at leve med bare en flig af respekt i 
behold: de søger en lejlighed, søger ægte kærlighed, søger 
noget. Som den unge eksforfatterinde Chu Nanhong, der 
sidder tilbage i sin dele-leje-lejlighed oppe under taget, 
med en ’pålidelig mand’, der, i sin taktfulde og tåbelige 
insisteren på at være et ordentligt menneske, simpelthen 
er ubrugelig og uduelig: de har ingen lejlighed, ingen 
penge, og da der endelig viser sig en spinkel chance for 
egen bolig i det nyopførte lejlighedskompleks, beslutter 
Chu Nanhong, at hun må være manden i forholdet, spid-
se albuerne og sælge krop og sjæl for at komme forrest i 
køen til en lejlighed. Novellen åbner med følgende ord: 

»Hver eneste gang en dag slås ihjel, vækkes atter en 
dag til live. Og for Chu Nanhong var det, som om denne 
uendelige række af dage, der slukkedes og fødtes, kræ-
vede alle hendes kræfter. Selvom hun nu, nærmest til-
fældigt, havde levet i tredive år, havde hun stadig ingen 
erfaring og følte sig som slagteren, der frygtede at svinet 
ville løbe hylende ned ad gaden, selvom bugen allerede 
var sprættet op.«

Sun Pins karakterer er genkendelige, og det er en 
pinefuld nydelse at følge dem gennem fornedrelsen og 
ydmygelsen, som oftest er total. 

Både Zhang Yueran og Sun Pin skriver modnet, 
forvildet og formørket chick-lit, skriver litteratur ned 
under de glitrende storbydrømme, ned mod det sted, 
hvor facaderne vrænger. Et andet vrængende hul så man 
i øvrigt også ved årtusindskiftet, hvor en række yngre 
digtere slog sig gennem poesiens høje mure med deres 
manifest om Underkroppen (xiabanshen). Derved bar 

de ved til bålet for en opdeling af ny kinesisk poesi, som 
i hvert fald går tilbage til 1980erne. Det er en diskus-
sion, der handler om centrum vs. periferi, intellektuel 
vs. folkelig, hovedstrømning vs. sideveje m.v. – og som 
fortsat udfolder sig i dag. En række af periferiens gigan-
ter er stadig vægtige bidragydere i debatten i Kina i dag, 
f.eks. den højtråbende Yisha (m, f. 1966), som i mange 
år har provokeret på kryds og tværs, kommenteret og 
trådt på traditioner og kolleger, og som er drivkraften 
bag en mængde forskellige poetiske projekter. Han har 
genskrevet Tang-poesi, til stor fortrydelse for en række 
kritikere, har oversat vestlige klassiske digte i massevis 
og har siden 2011 hvert år udsendt antologien Digte til 
det nye århundrede (Xinshiji shidian), ved at offentlig-
gøre et digt om dagen på sin mikroblog. Dette efterhån-
den klassiske digt er vel egentlig temmelig umuligt at 
oversætte, men man kan da håbe, at Yishas cross-over 
mellem provokation og dedikeret poesi kan vække en 
svag genklang på dansk:

Stammende
stammende mit gab
en andandandenrangs sinke
bider aldrig fast om mine strøstrøstrømmende tanker 
og så er der mine skanker 
 
Jeres løløløbende spyt
stinker kvalmende sødt
mimimine lungers
udmattede tunger

Jeg vil brybrybryde igennem 
jeres usususandsynlige
rytmer
venter mit gennembrud

Mimimit
mit mamamamaskingeværsalvende
sprog 
trøstende

Stammende mit liv
mit liv er udududen genfærd
men sesese på mig
hvor ligeglad jeg kan vær« ›

Først kvalmende, 
lavendelduftende 
vendinger, dernæst 
navlepillende 
banaliteter.
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Sydkineseren Yu Jian (m., f. 1956) tilhører som Yisha 
den anti-intellektuelle fløj. Han er knapt så provokerende 
som Yisha, men måske en endnu mere betydningsfuld 
digter. Yu Jian har skrevet siden begyndelsen af 1980erne 
og tog tidligt et standpunkt ved bl.a. at medvirke til 
grundlæggelsen af det litterære tidsskrift De Andre i 1986, 
et tidsskrift som fokuserede på poesi, der standsede ved 
sproget (shi dao yuyan weizi) og talesprogsbaseret skrift. 
Yu Jian er stadig skrivende, fotograferende og kommen-
terende. Hans uafbrudte forsøg på at frigøre poesien og 
ordet fra klicheer og metaforer er befriende, og i hans 
fortsatte langdigt Samlede noter (Biantiaoji, 1996-) finder 
man både poetiske udfald og et sørgmodigt, økologisk blik 
på provinsen Yunnan, hvor Yu Jian er opvokset og stadig 
bor, og hvor naturen som så mange andre steder må vige 
for mennesket. Her to nedslag fra Samlede noter: 

63
Hvordan    fange en levende leopard
i stenens indre?
og hvordan     i leoparden selv     finde
den ubevægelige sten?

322
natten er varm og forførende
neonlys spredes fra fronten
en kvindes ryg vendt mod vognen
den smukke profil spejles i ruden
som et klip fra en Hong-Kong-film
uophørligt bøjer hun sig frem      taler lavmælt med 
chaufføren
jeg sidder på bagerste sæde     vi tre er alene i bybussens 
hule 
nattens blå øjne samles og følger
chaufføren erfaren    han drejer    dytter     som elskede 
han
slår bremserne i ved et tomt busstoppested     planmæs-
sigt glider dørene op     lukker igen
videre frem med øjnene fæstnet på vejen     nu og da 
drejer han hovedet smiler til kvinden
modkørende lygter     oplyser en ung mands rejste 
kinder
de har glemt mig      som en tyv gemt i deres lykke    
kaster jeg mig rundt    fornøjet     frydefuld      modbyde-
lig      det dunkle klimaks
stopper hvinende op«

Yu Jian var en af de fremhævede digtere da bevægelsen 
Underkroppen lagde ud i 00erne, en bevægelse som nåede 
endnu længere ned med bl.a. Affaldsfløjen (lajipai) og 
Bevægelsen for Lav Poesi (dishigeyundong). Men både den 
talesprogsbaserede og den intellektuelle poesi skrives trods 
paroler om, at de holder sig fri af traditionerne af ’litterater’ 
med stærke holdninger til poesiens intellektuelle væsen. 
Hvis man skal helt udenfor det finlitterære etablissement 
skal man kigge mod migrantarbejderdigtere som FoxConns 
Xu Lizhi (m., f. 1990), der først blev kendt efter han begik 
selvmord i 2014 eller netdarlingen Yu Xiuhua (k., f. 1976), 
hvis digt Jeg krydsede gennem det halve af Kina for at 
sove med dig blev flittigt delt på WeChat i 2014. Det er 
poesi, som også i Kina har vundet indpas de seneste ord, en 
genopblomstring af de reelle arbejderes poesi. 

Fra poesi, undergrund og litteraturens kanter til det 
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litterære parnas:  Det er for mig en kilde til evig undren, at 
nobelprismodtageren Mo Yans værker ikke kan nå ind til 
danske læsere. Selv blev jeg forført, da jeg første gang læste 
Mo Yans vilde, sprintende Spritland. Romanen, hvis titel 
lydmæssigt har en dobbeltbetydning i Jiuguo – sprit-
land/red landet – er en helt genial rejse ned i fordærv og 
sprogligt mudder, som åbnede mine øjne for hvad rasende 
automatskrift, litterær fremdrift og fornedrelse egentlig er. 
Litteratur er jo netop noget andet og vildere end lovbøger 
og øjenvidneberetninger, og termen red landet/spritlandet 
er en forbilledlig beskrivelse af Kina anno 1989: En syret 
kamp mod fordrukne syner, en betjent, der ikke kan finde 
beviserne, balancerende mellem vanvid og idealisme. Og 
en stærk reference til – og kritik af – hele det kinesiske 
projekt, at redde nationen, med klart trukne linjer tilbage 
til det moderne Kinas nationalskjald Lu Xun, hvis vigtige 
værk Opråb (1923) udkommer på dansk i foråret 2018 på 
det lille nye forlag Sand og Jern. En tidligere også syret 
tekst af Mo Yan er kortromanen Glæde (1986), om en ung 
aspirant, der kæmper for at bestå adgangseksamen til uni-
versitetet og undslippe livet som bonde. Det er en rørende 
roman, der giver en klar fornemmelse af, hvordan det er at 
være bonde og stavre gennem markerne i den stikkende sol 
med en giftdunk på ryggen. Her beskrivelsen af moderen i 
et langt afsnit, som vakte megen furore, fordi Mo Yan, eller 
måske bare den ubarmhjertige virkelighed, på uforbilledlig 
vis tilsvinede et ideal:

»… lopperne kravler, kravler op over moders mørklilla 
maveskind! Kravler, kravler ind gennem moders møgbe-
skidte navle! Kravler, kravler hen over moders ballonagtigt 
punkterede bryster! Kravler, kravler op over moders flits-
bueagtige ribben! Kravler, kravler på moders magre hals! 
Kravler, kravler på moders spidse hage og forrevne mund! 
Den grønne luftstrøm, der flyder fra moders mund får 
lopperne til at standse usikkert op, vaklende skridt, sling-
rende gang; De, der flyver, drejer vingerne, slår kolbøtter, 
nogle kommer ud af kurs, andre glider som flyvemaskiner 
ind mod vortex, ind i spiralen. Lopperne kravler, kravler 
på moders guldrøde pubeshår! –  Det er ikke mig, der 
besudler moders ukrænkelighed, det er jer, jer, lopper, der 
kravler, kravler!«

Mo Yan er bidende kritisk og debatskabende, et leksikalt 
syrehoved med klar forståelse for, hvad en blanding 
mellem sandt og overdrevet kan betyde for læserens evne 
til at ’se verden virkelig’. Hans tone er til tider pissesur og 
ofte meget trist, og selvfølgelig kan man kløjs i de mange 
vilde tirader. I 2018 udkommer Mo Yans tredje roman på 
dansk, Livet og døden tager røven på mig, og det bør man 
glæde sig til. 

Både Mo Yan og Yu Hua befinder sig et sted mellem 
realisme og en form for sproglig hypersensitivitet, og de 
kan være meget tankevækkende. I øvrigt genlæste jeg 
sidste år Yu Huas fænomenale Råb i regnen (1991), en 
roman, som sammen med Mo Yans Spritland, om nogen 
viser, hvad litteratur kan. Bogen begynder med en følelse, 
et ekko, som aldrig siden slipper, og det ville være dumt at 
forsøge en tilnærmelse på dansk uden først at have talt sig 
ind på romanen, så den udelades her. Men romanen ligger 
ufatteligt tungt i kroppen og dens sagte strøm af minder 
er forbilledligt stillestående. Et hug i maveregionen om 
erindring, og om livets skrøbelige konstruktion (romanen 
findes endnu ikke på dansk, men det gør flere af Yu Huas 
andre romaner).

»Termen red landet/
spritlandet er en for-
billedlig beskrivelse 
af Kina anno 1989: 
En syret kamp mod 
fordrukne syner, en 
betjent, der ikke kan 
finde beviserne, balan-
cerende mellem van-
vid og idealisme«

En anden roman, der kredser om hukommelse, er Fang 
Fangs (k., f. 1955) Blød begravelse (2015). Blød begra-
velse fik stor ros fra både kritikere og publikum, men 
blev siden karakteriseret som ’giftigt ukrudt’ og forbudt 
for sine eksplicitte beskrivelser af grusomheder begået 
under jordreformerne i 1950. Fang Fang er en veletable-
ret forfatter i Kina, og skønt beskrivelsen af hende som 
nyrealistisk forfatter, der excellerer i at beskrive de fattiges 
kår aldrig rigtig har fanget min interesse, fik betegnelsen 
’giftigt ukrudt’ mig øjeblikkeligt til at gribe bogen. Det er 
en intens lille roman, der handler om at overleve det værst 
tænkelige, og som samtidig lægger op til en yderst relevant 
diskussion om, hvad det vil sige at leve, og om hvorvidt 
man skal leve for at huske, eller glemme for at leve. Opbyg-
ningen med en aldrende mor, der har glemt sit ophav, men 
som, mens hukommelsen langsomt svigter, afslører mere 
og mere af en fortid, hvor hun var en helt anden uddannet 
kvinde, er tankevækkende, og selvom rædselshistorierne 
bag er fjerne for os nordboere er diskussionerne relevante 
og plottet læseværdigt. Hele romanens ide indrammes af 
kvindens henvisninger til sin afdøde ægtemand. I begyn-
delsen forsøger han at få hende til at huske de rædsler, 
der ligger bag hende, for at hun skal slippe fri af fortiden. 
Men senere, da diverse kampagner gør det vanskeligt at 
leve med en ’forkert’ fortid, beder han hende om aldrig at 
huske igen. Han dør uden at lade hende komme til bunds i 
sin egen historie, og læseren må herefter overveje, om det 
liv, hun levede, mon blev halvt og delt eller fuldt og helt, da 
hendes personlige historie – og dermed en væsentlig bid 
af Kinas egen større historie – ligger begravet i den glemte 
fortids rædsler.

Et par bøger giver nye vinkler på en af de betydnings-
fulde perioder i Kinas nyere historie, den sene Kultur-
revolution, hvor unge intellektuelle blev sendt på landet 
for at lære af bønderne. Oprindeligt koblede jeg disse 
unge til digte af Bei Dao og Gu Cheng, og billedet af sorte 
øjne, der søgte mod lyset gav indtryk af en ungdom med 
uskyldsrene hjerter. Det billede blev dog sat på prøve, da 
jeg åbnede for Kinas enfant terrible, forfatteren Wang Xi-
aobo (1952-1997). Hans ikoniske Guldalder (1992) var et 
friskt bekendtskab som insisterede på den seksuelle krafts 
oprørske tendenser, og forfatterens humor er sort og ram 
i sin kritik af samtidens Kina. Koblingen af det ungdom-
melige oprør og de seksuelle drifter var en øjenåbner for 
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Det føltes godt«, 
sagde Saypullo 
Saipov på det 
første retsmøde, 
efter han i oktober 
sidste år med 
vilje påkørte en 
menneskemængde 
på Manhatten og 
slog otte menne-
sker ihjel. Det er 

selvfølgelig vanskeligt at forstå, hvordan en 
handling, som for langt de fleste kræver en 
rædselsvækkende aktivering af fantasiens 
mest dunkle og mareridtsagtige forestillin-
ger, kan have ”føltes godt” at udføre i den 
virkelige verden. En verden af berøringer, 
lugte, lyde og billeder; hvinende dæk, 
splintrende glas, menneskeskrig, ræd-
selsslagne ansigter, splintrende knogler, 
vigende kød og strømmende blod. Hvorfor 
ville han fremkalde et sådant helvede? 
Hvordan kan det have ”føltes godt”? Det 
er der næppe nogen anden end Saipov, der 
helt forstår. Men måske har vi alle indimel-
lem ridset i den fernis, der står imellem os 
og det uhyrlige?

Da jeg var 20 år, blev jeg en sen aften 
på vej hjem fra et besøg hos en ven ramt af 
et tsunamiagtigt angstanfald. Jeg kiggede 
fra passagersædet i hans bil op på månen, 
som den aften forekom mig særligt stor 
og besynderligt oplyst. »Se lige månen!« 
sagde jeg og vippede til ham med albuen. 
»Den ser jo helt sindssyg ud.« Han trak 
hovedet lidt nedad mod højre forbi rattet 
som for bedre at skaffe sig udsyn og kon-
staterede så tørt: »Jeg kan da ikke se, at 
der er noget med månen.« Jeg husker, at 
jeg kort nåede at registrere en uro over, 
at det, jeg opfattede som en åbenlys og 
indiskutabel iagttagelse af virkeligheden, 
nemlig at månen tog sig helt særligt og 
urovækkende ud den aften, ikke var delt af 
min ven. Og så skyllede angsten ind over 
mig med en sådan kraft, at jeg kortvarigt 
var ved at miste bevidstheden. Det føltes 
som en bølge, der tog mig. Jeg havde intet 
at stå imod med. Jeg blev ført væk med en 
strøm, der var langt stærkere end mig selv. 
Men denne følelse af at blive taget af noget 
ydre og diffust udgjorde kun den ene del af 
angstanfaldets væsen, for parallelt hermed 
føltes det, som om noget styrtede sammen 
i mit indre. Som om denne bølge forårsa-
gede et kollaps af alt det, der udgjorde min 
mentale statur, og som gjorde det muligt 
for mig at færdes i verden med en vished 
om, at ”jeg”, som jeg forstod mig selv, var 
en konstant faktor. 

Man kan sige, at min ide om, at jeg 
vidste, hvem og hvad jeg var, fra det ene nu 
til det næste styrtede i grus under trykket 

Den helt udstødte har intet at miste og er derfor i stand til at gøre det utænkelige 
og uhyrlige i sit erobringstogt for en plads i verden. 

Jonas Okholm Jensen er en ener på den danske litterære scene. 
Den almindelige virkelighed vendes jovialt på hovedet uden man egentlig 

opdager hvad der er op og ned.

AT VÆRE UDENFOR VERDEN 
ER AT VÆRE INTET

SPROG ER NOGET, DER LARMER

Af Søren Søberg Poulsen  •  Foto: Frederik Korfix

Af Jonathan West Carstensen

fra angstbølgen. Derfor blev jeg efterføl-
gende i en lang periode angst for, hvad jeg 
så at sige selv kunne blive. Pludselig var alt 
muligt. Jeg kunne være rask nu, men død 
af et hjerteanfald om et minut. Jeg kunne 
være mit eget genkendelige selv nu, men 
rablende sindssyg om 30 sekunder. Denne 
indre relativitet blev udgangspunkt for 
en intens angst i de næste par år. Det er 
ikke let at agere trygt og frit i verden, hvis 
tanken om ens egen forgængelighed i både 
kropslig forstand (den pludselige død) og 
mental forstand (den pludselig affekt eller 
den momentane sindssyge) optræder som 
allestedsnærværende og meget virkelige 
potentialer. Der er et utal af forklaringer, 
man kan vende sig imod, hvis man vil 
undersøge, hvorfor mennesker udvikler 
angst eller udsættes for den type erfarin-
ger, men det skal det ikke handle om nu. 
I stedet vil jeg igen vende blikket mod 
månen, som den aften for snart 20 år siden 
i et kort øjelik delte to mennesker i en bil 
på landevejen øst for Aalborg i hver deres 
parallelle virkelighed.   

Når oplevelsen af, at månen ikke tog sig 
ens ud for min kammerat og jeg den aften, 
blev det, der udløste mit panikanfald, tror 
jeg, det hænger sammen med en angst, 
jeg nærer, for at falde ud af verden. Man 
falder ud af verden ved sindssygen, ved 
hjerneskaden eller komaen, og man falder 
uigendriveligt ud af verden ved døden. 
Verden må her forstås som det menneske-
lige fællesskab - det sociale. Verden er der, 
hvor mennesker interagerer. Den døde 
krop eksisterer, men den, som kroppen 
tilhørte, før døden indtraf, eksisterer ikke 
længere. Vi siger allerede, at vi har mistet 
nogen, eller at nogen ikke er her længere, 
mens liget endnu er varmt i sygesengen. 
Kroppen er her, men den kommunikerer 
ikke. Den sindssyge kommunikerer, men 
bliver ikke forstået. Den sindssyge kan 
ikke nå andre mennesker gennem sproget. 
Derfor er den sindssyge ikke ”sig selv”. 
Han eller hun er altså borte fra verden, når 
sindssygen hærger, selvom han eller hun 
sidder lige dér i frokoststuen på den lukke-
de afdeling. Men vedkommende kan som 
oftest, modsat den døde, bringes tilbage 
over tid og ved hjælp af psykofarmaka. 

Det mest hyppige og trivielle fald fra 
verden er søvnen. Det er ikke uden grund, 
det hedder at falde i søvn. I græsk mytologi 
er søvnen og døden, Hypnos og Thanatos, 
tvillinger og forbundet i både ånd og slægt. 
Deres mor, Nyx, er natten og personificerer 
dermed menneskets mest trivielle sanse-
oplevelse af verdenstabet. Når dagslyset 
fortrænges forsvinder det differentierende. 
Farver og former smelter sammen i mørk 
enhed. Dermed ophører også det sociale og ›

onas Okholm Jensens digte 
lyder som han selv taler. Det 
rablende irrationelle støder 
hele tiden ind i konkrete, ofte 
poetiske, refleksioner. Han 
siger selv, at han i sine tekster 
er interesseret i det hverdags-
groteske, »det drømme- eller 
døsagtige« i vores dagligdag. 
Ikke på en højstemt måde, 
snarere som en fundamental 

undren over alle de små, almindelige ting. 
»Tingene kan godt være så absurde i løbet 
af en dag, at man bare går og tænker what 
the fuck, altså. Hvis man er opmærksom på 
hverdagens ekstra lag, så får man det lige 
i knolden«, siger han grinende, da ATLAS 
møder ham. 

Selvom teksterne i hans debut Så snart 
man åbner vinduet ud til den populære 
sol vælter årets første flue ind i rodet vel 
snarere er små tableauer eller situationer 
i kortprosa, så insisterer Jonas Okholm på 
at kalde dem digte. »Jeg er jo en digter! 
For det er jo løgn, det jeg sidder og fyrer 
af!«. Citaternes kursiveringer sørger han 
selv for, når han taler, for hans stemme 
driver af østjysk dialekt, der rytmisk lægger 
vægt på hver enkelt stavelse. I det hele 
taget får man nok først det fulde udbytte 
af hans digte, når man har hørt ham tale 
eller læse dem op. Digtene hviler nemlig 
mere på talesprogets digressive logik end 
på skriftlige konventioner. »Jeg var ikke 
ret god til at skrive stile i gymnasiet, jeg 
fik altid at vide, at jeg brugte for meget ta-
lesprog, så det siger måske lidt. Det måtte 
man sgu ikke bruge. Der er noget i, at de 
der bogstaver inde i en bog faktisk kommer 
udefra, der er nogen, der taler sproget. 
Sprog, det synes jeg sgu, det er noget, der 
larmer«. 

Hos Jonas Okholm er skriften og talen, 
bogen og oplæsningen, i dialog og påvirker 
hinanden gensidigt. Det larmende sprog 
kommer til udtryk i en blanding af virke-
lighedsplaner, hvor digterjeget Jonas og 
virkelighedens Jonas væver sig ind og ud af 
hinanden med digteriet som forhandler. I 
skriveprocessen bruger han Facebook som 
sit primære tekstprogram, og teksterne 
bliver altså produceret live. Derfor er hans 
Facebookvæg også et decideret miskmask 
af lange, poetiske udbrud over mange op-
slag, links til sange med Teenage Fanclub 
eller The Fall og koncertannonceringer, 
men det er samtidig et fascinerende indblik 
i en moderne digters atypiske skriveproces. 

»Jeg plejer at sige, at Facebook er mit 
kladdehæfte, og teksterne bliver skrevet i 
en form for improvisation. Jeg har sværere 
ved at skrive, hvis det ikke er til nogen. Fa-
cebook er jo det skrevne sprogs markeds-

Så snart man åbner 
vinduet ud til den pop-
ulære sol vælter årets 
første flue ind i rodet 
er udkommet på Escho. 
Jeg håber og tror at 
Twin Peaks vil samle 
os igen udkommer på 
samme forlag i løbet af 
foråret.

J
plads, hvor man har fået sit hjørne. Eller 
torvet, ikke! I sådan noget græsk, hvor 
digterne stod ved springvandet og råbte«. 
Han finder tryghed i Facebooks bloke-
ringsfunktion, for »hvis folk ikke gider én, 
kan de jo bare slukke for ham tossen der«, 
mens de interesserede kan spørge og inter-
agere. Man kunne måske fristes til at tro, at 
den publikumsinddragende fremgangsmå-
de var et performativt greb. Men når man 
taler med Jonas Okholm fremstår det som 
et helt lavpraktisk spørgsmål om at bruge 
det forhåndenværende, og så er der selv-
følgelig et socialt aspekt ved det, nemlig at 
filteret mellem forfatter og læser er væk, så 
reaktionen er fuldstændig umiddelbar. 

Det er den samme præmis ved oplæs-
ningsarrangementer. Jonas Okholms tek-
ster er gennemsyret af en uhøjtidelig, jovial 
tone (»der er noget skidespændende ved 
det der med jargon og mødes-ved-hæk-
ken-dialoger«), der folder sig ud, når han 
læser dem op, og folk griner faktisk til hans 
oplæsninger, fordi der er noget urkomisk 
i hans sindrige hverdagsobservationer, 
der underfundigt er digtet helt ud i det 
grotesk-humoristiske, som i et kort digt i 
debuten: 

»I 1992 trillede plasticbolden forbi mål 
og havnede for fødderne af en smøgrygen-
de outsider i denim. Han trak en spring-
kniv og gjorde kort proces. Bagefter bolden 
og sneglene, gik han til målet og sparkede 
det omkuld. Så knipsede han zippoen til en 
ny omgang, der fik fat i pandehåret, og så 
løb vi, han råbte, han skulle på efterskole.« 

Og en side længere henne, helt enkelt: »I 
1992 røg de fleste i sjette klasse. I syvende 
gjorde alle.« 

Mere end én gang, er han under en 
oplæsning selv stoppet op midt i en tekst 
og begyndt at grine. »Det har altid undret 
mig, at det skulle være sådan lidt tørt at 
komme ud til digtoplæsninger«, siger han, 
»jeg havde faktisk lidt noget imod det før i 
tiden. Jeg forstod ikke, hvorfor alle skulle 
læse op ligesom Inger Christensen. Hvad 
fanden er meningen, ikke, men det må de 
jo have lært sted, ikke, alle de andre. De 
andre«. Han griner stort over karikaturen. 
»Men så begyndte jeg jo at få øjnene op for 
Per Højholt og sådan nogle. Sådan snakker 
de fandeme i min familie, ikke! Der er 
noget poetisk i humor, det må Højholt jo 
også have fundet ud af«. 

Det vi egentlig er mødtes for at snakke 
om er Jonas Okholms kommende bog, Jeg 
håber og tror at Twin Peaks vil samle os 
igen. At den handler om det nye, meget 
omdiskuterede Twin Peaks er tydeligt, 
men det er, som han siger, ikke en historisk 
eller akademisk bog om Twin Peaks, for 
den handler mest om ham selv. »Pludselig 

slog det mig, at bogen skulle have den her undertitel: Om fodbold. 
På et tidspunkt skrev jeg sådan en tekst: »I 1992 …« Hvordan er 
det nu? »Blev jeg kåret til årets spiller i Skovbakken.« 

-Gjorde du det? 
»Ja ja, jeg var virkelig god til fodbold. Og så om aftenen var jeg 

inde og se Fire walk with me (1992, Twin Peaks-spillefilm, der 
fungerer som prolog til serien) første gang i biografen. Dagen efter 
kunne jeg ikke ramme bolden. Jeg var så rystet«. 

Katapultovergangen fra barn til ung ligger som en understrøm 
i bogen, behandlet med surrealismens tvetydighed. Ungdom-
straumet fra 1992 over at blive 12 og pludselig være den mindste 
på fodboldbanen, er vævet sammen med den afgrundsdybe angst 
fra mødet med Twin Peaks. Splittelsen i et ungt jeg spejler sig i 
Agent Coopers mystiske spaltning i det nye Twin Peaks. Det er 
sådan nogle forbindelser, der er på spil hos Jonas Okholm. Men 
ligesom hos David Lynch er entydighed og forklaring ikke på Jonas 
Okholms dagsorden. Tingene sker bare, som han påpeger. Nogle 
gange kommer der bare nogen ind i rummet, der hedder noget. 
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det menneskelige. Vi må tænde lys i natte-
mørket for at opretholde verden. For det 
sociale er at benævne og sige: dette er ting, 
dette er væsen; dette er dyr, dette er men-
neske; dette er mand, dette er kvinde; dette 
er barn, dette er voksen osv. Det er også 
sådan, bibelens umiskendeligt menneske-
lige guddom skaber verden i 1. Mosebog. 

Han starter med lyset: »Gud sagde: ”Der 
skal være lys!” Og der blev lys.« Herefter 
skiller han lyset fra mørket, der gik forud 
for skabelsen, og først da gives der navn til 
nat, dag, himmel, land, hav, planter, stjer-
ner, dyr og mennesker. Lysets og sprogets 
tilstedeværelser er de komplementære 
betingelser for indretningen af menneske-
hedens ordnede verden – det sociale og 
kategoriserede. Hvor 1. Mosebogs skabel-
sesberetning starter med lyset, som baner 
vej for sproget, vendes hierarkiet mellem 
lys og sprog i bibelens anden skabelsesbe-
retning. I Johannesevangeliet hedder det i 
allerførste vers: »I begyndelsen var Ordet, 
og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.« 
Først i vers 4 og 5 kommer lyset til: »I ham 
var liv, og livet var menneskers lys. Og 
lyset skinner i mørket, og mørket greb det 
ikke.« Der sættes altså lighedstegn imellem 
sproget (Ordet) og Gud samt imellem 
lyset og livet. Her er sproget det skabende 
princip, mens lyset er selve eksistensen. I 
mørke udviskes former og farver, dermed 
udviskes symboler og grænser, og dermed 
udviskes selve det sociale. Hver nat slipper 
vi hinanden og verden og glider ind i det 
ukendte og ukontrollable. 

Børn er nogle gange urolige for at sove, 
fordi de ikke ved, hvad der venter på den 
anden side af søvnens fald, og fordi deres 
far eller mor ikke kan krydse grænsen 
med dem. Ligesom døden aldrig kan deles 
med andre, kan heller ikke søvnen foregå 
socialt. Det er sandsynligvis kun de ved-
varende erfaringer med igen at vågne og i 
løbet af få sekunder genindtræde i verden, 
der gør, at vi ikke er rædselsslagne for at 

falde i søvn. Men når faldet fra verden tru-
er med at ske uden for søvnen, medfører 
det en lammende angst, for på den anden 
side af dét fald venter enten sindssygen 
eller døden. På den anden side af dét fald 
venter det mørke, der er livets og verdens 
modsætning. Da det gik op for mig, mens 
jeg sad der i bilen, at ”min” måne – og der-
med min virkelighed – var en anden end 
min kammerats, var det dén sikring, der 
sprang i mit indre. »Nu sker det,« tænkte 
jeg. »Nu falder jeg!«

Det gjorde jeg jo så ikke. Jeg døde ikke 
den aften i 1999, og jeg gled heller ikke 
ud i psykotisk vanvid. Men en sikring 
var sprunget, og jeg gik i lang med tid en 
fornemmelse af, at hvert næste nu kunne 
blive det, hvor jeg faldt ud af verden. Det 
ene panikanfald afløste det andet, og jeg 
var plaget af angsten dag og nat. Jeg be-
fandt mig på verdens rand, kan man sige. 
Jeg følte hele tiden, at jeg lå på kanten af 
faldet. Det kunne indtræffe når som helst. 
Det er ikke så mærkeligt, at min angst 
orienterede sig imod disse to centrale fald 
fra det sociale: døden og sindssygen, for 
de er tæt forbundne. Sindssygen er at stå 
udenfor det fælles sprog og dermed den 
fælles virkelighed. For et dyr, der som 
medlemmerne af menneskearten er afhæn-
gigt af flokken for at overleve, betyder dette 
fald en udstødelse, der uvægerligt fører 
til døden. Individet kan ikke skaffe sig til 
livets opretholdelse alene, overladt til sult, 
tørst og naturens ubarmhjertige vilkår. Ved 
Adam og Evas uddrivelse fra Edens have, 
får de døden, som de ellers ikke kendte til 
i haven, med i faldet. Den udstødte er den 
døende. Der er således reminiscenser af 
dødsangsten i enhver angst for udstø-
delsen. At være med i verden, med i det 
sociale fællesskab, er at være menneske.  
At være udenfor verden er at være intet.

Jeg sidder i øjeblikket i en lejlighed i 
Paris og skriver. På dette sted på denne 
tid er verden ikke som i vore arkaiske 
forfædres floksamfund afgrænselig og 
konkret. Lejligheden, jeg sidder i, er ikke 
min. Den har min kone udvekslet sig til 
i ferieperioden via en computer, som er 
en skærm med et tastatur, som jeg ikke 
forstår, men som giver adgang til utallige 
abstraktioner og billeder, fordi compu-
teren er koblet til internettet, et globalt 
netværk af computere, som jeg heller ikke 
forstår, men som ophæver fysikkens tid 
og rum og bringer en mangfoldig, abstrakt 
virkelighed helt ind i min nærhed. Et eller 
andet abstrakt sted, som egentlig ikke er et 
sted, ligger der koder og protokoller, som 
sørger for, at billederne når min skærm. 
Under tastaturet og bag min skærm sidder 
ledninger og dioder og dimser, som sørger 

ikke-rummelige til gengæld rummes, og 
så godt som alt er hævet over konsekvent, 
kollektiv udstødelse. Her kan alle finde ind 
i en mikro-verden: nazister, kommunister, 
konspirationsteoretikere, islamister - selv 
pædofile. Den systematiske magtsorte-
ring og udrensning af uønskede ideer og 
tankeretninger, som samfundets institu-
tioner, navnlig uddannelses- og vidensin-
stitutioner, i århundreder har praktiseret 
igennem det, som den franske sociolog, 
Pierre Bourdieu, kaldte den symbolske 
vold, har mistet sin potens i mødet med 
den medialiserede verdens opløsning af 
den konkretforankrede virkelighed i mang-
foldige, labile og frit tilgængelige abstrak-
tioner. Derfor er der opstået en stamme 
til enhver kriger så at sige. Den belgiske 
filosof, Chantal Mouffe, beskriver det mo-
derne demokratis udvikling som bevægelse 
henimod en agonistisk pluralisme. Vi er 
blevet en offentlighed af fjendtlige stam-
mer, der hver i sær opretholder sig selv 
ved at føre konflikt imod hinanden. Alle er 
kriger, bøddel og offer på én gang i sådan 
en verden. Men kampen er på politik, ord 
og billeder. Der ruller ingen fysiske hove-
der online. Men vi kan ikke kun være dette 
Det Abstrakte Menneske. Vi går stadig på 
gaden, ser stadig hinanden i øjnene, taler, 
griner, ånder, knepper og skider. 

I nogle af de tilfælde, hvor denne verden 
af abstraktioner drives til helt at dominere 
den konkretrelationelle verden, der udover 
sprog og symboler også består af fysiske 
møder, talte ord, blikke og berøringer, bli-
ver individet imidlertid i stand til at foreta-
ge sig handlinger, der forekommer grænse-
løse eller direkte uhyrlige. Den pædofile, 
der med sit kor af anerkendende internet-
stemmer i ryggen overskrider grænsen fra 
sit online communitys abstrakte mi-
kroverden til den konkrete virkelighed og 
forgriber sig på et barn med stemme, blik, 
hud og muskler, er et eksempel, og Saipovs 
terrorhandling i New York er et andet. Et 
tredje eksempel er Anders Behring Brevik, 
der ud fra dennes egne beretninger om 
hændelserne op til terrorangrebet den 22. 
juli 2011 syntes at være meget bevidst om 
det vanskelige i denne overskridelse fra 
abstrakt ide til fysisk-konkret handling. 
Breivik øvede sig på drabene med compu-
terspil og brugte stoffer, høj og dramatisk 
musik samt meditative, selvhypnotiske 
teknikker for på den fatale dag at kunne 
fastholde den abstrakte forestilling om sig 
selv som heroisk modstandsmand og om 
”kulturmarxisterne” som folkemordere 
i mødet med levende, unge menneskers 
uforstående blikke, flygtende kroppe og 
angstfyldte skrig. Breiviks politiske hold-
ninger og konspiratoriske verdensbillede, 

som han formgav på internettets debatfo-
ra, var nok radikalt og kontroversielt, men 
det var ikke unormalt eller usædvanligt. 
Der findes utallige blogs og communities, 
hvor det er normen at omtale venstreori-
enterede som folkefjender, landsforrædere 
og femte kolonne og at omtale muslimer 
som fjender og invasionsstyrker. Det, 
der gør Breivik anderledes end resten af 
denne talrige skare af internetkrigere, er, 
at han formåede at lade dette verdens-
billede fortrænge den konkrete verden 
fuldstændigt, så hver enkelt af de 69 unge 
mennesker til trods for deres individuelle 
blikke, kroppe og stemmer blev reduceret 
til rene abstraktioner, til billeder. De blev 
Den Folkemorderiske Fjende og intet 
andet. Breiviks radikalisme består således 
først og fremmest i overskridelsen imellem 
den rent abstrakte medieverden af billeder, 
ideer og symboler og den konkretrelatio-
nelle verden, hvor sproget og symbolerne 
er knyttet til blikke, kroppe og bevægelser. 
Jeg er overbevist om, at såvel den pædo-
files overgreb som terroristens nådesløse 
drab i grundlæggende forstand er udtryk 
for veje ind i verden. Ugerningerne er 
billedernes, symbolernes og ideernes - den 
rent abstrakte verdens - indtog i vores 
fælles virkelighed, og de er udtryk for det 
isolerede individs erobring af land i den 
verden af relationer, de oplever sig som 
udstødt af. At være udenfor verden er at 
være intet, og intet – heller ikke det at 
være forhadt, foragtet og frygtet – er værre 
for et menneske. Den helt udstødte har 
intet at miste, og derfor er vedkommende i 
stand til at gøre det utænkelige og uhyrlige 
i sit erobringstogt for en plads i verden. 
I forbindelse med retssagen mod Breivik 
blev det tydeligt, at hans største frygt 
var, at retten ville erklære ham sindssyg 
og uegnet til straf. Hvorfor? Jeg tror, det 
var fordi, det sindssyge ikke hører vores 
verden til. Prædikatet ville berøve ham 
den plads i verden, han havde vundet ved 
drabene. 

Da jeg som 20-årig følte, at jeg befandt 
mig på randen af verden, var det eneste, 
jeg ville, at finde tilbage til verden. Som 
ethvert fortabt barn ville jeg tages i hånden 
og føres hjem. Det forekommer åndssvagt 
her mange år senere og fra et helt andet 
sted i livet, men jeg fandt i den periode 
trøst i en banal popsang: 

»What has happened to it all/ crazy, 
some are saying/ where is the life that I 
recognize/ (gone away) / But I won’t cry 
for yesterday/ there’s an ordinary world/ 
somehow I have to find/ and as I try to 
make my way/ to the ordinary world/ I will 
learn to survive«. 

Simon LeBon er bestemt ingen stor 
digter, men dette billede – den ordinære 
verden, der syntes tabt for jeget, men som 
kunne genfindes eller genvindes – vandt 
ikke desto mindre genklang i mit indre 
og fastholdt både en optimisme og tog 
brodden af den kolossale ensomhed, jeg 
følte der mellem verden og intet. For jeg 
skulle selv finde min vej mod verdens 
midte, så meget havde jeg forstået. Mine 
forældre kunne ikke samle mig op og bane 
mig en vej ud af angsten og ind i verden. 
Mine venner og øvrige familie heller ikke. 
Min kæreste var 20 år og kunne selvsagt 
ikke lede mig, som det fortabte barn vil 
ledes. Jeg var alene på randen af verden, 
og jeg måtte alene finde en vej hjem. Sådan 
tænkte jeg - i uger, i måneder - indtil jeg 
en sen eftermiddag hos min læge, der 
indtil da havde ment, at min angst kunne 
motioneres væk med daglige cykelture, 

brød sammen og sagde de for mig næsten 
umulige ord: »Jeg kan ikke klare det. Du 
bliver nødt til at hjælpe mig.« Og det gjor-
de han så - på en måde i hvert fald - ved at 
henvise mig til den psykiater i Nordjylland, 
der havde den korteste ventetid på kun to 
opslidende måneder.

Jeg husker før mit møde med psykiate-
ren at sidde i meget lang tid i et instituti-
onstypisk venteværelse med hjertebanken 
og lige dele håbefuldhed og skamfølelse. 
Jeg håbede inderligt på en vej ud af 
angsten, hjem til verden, og jeg skammede 
samtidig uendeligt over min tilstand. Da 
det endelig blev min tur, noterede jeg mig 
en påfaldende og urovækkende ugidelig-
hed i stemmen bag døren til det tilstøden-
de kontor, hvorfra mit navn blev kaldt. 

Psykiateren på den anden side af døren 
var Arne Mejlhede, der senere skulle blive 
omdrejningspunktet i en stor, medieop-
rullet skandalesag om fejldiagnosticering, 
fejlmedicinering af flere hundrede patien-

Man falder ud 
af verden ved 
sindssygen, ved 
hjerneskaden 
eller komaen, 
og man falder 
uigendriveligt 
ud af verden ved 
døden. 

for, at jeg kan taste, se og lytte. Jeg forstår 
intet af det, men ikke desto mindre, tager 
jeg det for givet, at jeg kan tilgå denne 
verden af abstraktioner med simple 
viljeshandlinger. Hvis jeg taster sådan og 
sådan, ser og hører jeg en tale afholdt af en 
amerikansk præsident i går. Hvis jeg taster 
sådan og sådan, kan jeg ubesværet krydse 
alle sfæriske grænser og bevidne fremmede 
folks seksuelle aktiviteter, selvom det er 
otte år siden og 2354 kilometer borte, den 
fysiske hændelse fandt sted. Hvis jeg taster 
sådan og sådan, træder en animeret kanin 
frem på skærmen. Hvis jeg trykker på dén 
knap, hopper den. Hvis jeg taster sådan og 
sådan, kan jeg læse i Bhagavad Gita. Her 
er min mor, her er en atombombe, her er 
en erigeret pik, her er en bakterie, her er 
Donald Trump, her er et rumfartøj på en 
fjern komet, her er et pladecover med Elvis 
Presley, her er ruinerne af Aleppo. 

Denne medialisering af verden og 
menneskelivet, der medfører, at en stor 
del af vores tanker, følelser og sansninger 
orienterer sig imod abstrakte gengivelser af 
verden fremfor at orientere sig mod verden 
i vores fysiske nærhed, har selvfølgelig 
betydning for vores oplevelse af at høre 
til eller ikke høre til i verden. I en verden 
af flimrende billeder er det let at blive 
fremmedgjort. Man får let følelsen af at 
være ”smidt af”. Når Facebook bugner af 
feriebilleder fra steder, vi ikke har råd til at 
besøge, når lastbiler pløjer ind i menneske-
mængder på blågrå overvågningsbilleder, 
når alle, der mener noget i fjernsynet og 
aviserne, mener det modsatte af en selv, 
så kommer man let til at føle sig fremmed, 
udstødt og alene. Men billedernes abstrak-
te virkelighed rummer også utallige veje 
ind i verden. Selv de individer, der tidligere 
var hægtet så grundigt af samfundsfæl-
lesskabet, at de reelt var isolerede, for 
eksempel pædofile eller repræsentanter for 
andre tabuiserede seksuelle eller politiske 
orienteringer, der ikke tolereres i noget 
nuværende samfund, kan erobre et hjørne 
af den abstrakte verden. Det abstrakte kan 
nemlig undslå sig den konkrete verdens 
magtmidler. Pædofile kan finde hinanden 
online, mobiliseres, grupperes og udvikle 
en verden – et sprogligt konstitueret 
fællesskab – hvor pædofili ikke blot ac-
cepteres, men måske ligefrem tilskyndes. 
Samfundet – altså vores verden – med 
dets konkret forankrede magtmidler har 
nogle gange held til at fange og sanktione-
re pædofile, men kun hvis disse i handling 
overskrider den abstrakte verden og 
forbryder sig imod børn i vores verden, 
eller hvis de videreformidler billeder, der 
udgør bevis for sådanne forbrydelser. I 
den medialiserede virkelighed kan det 

ter og om faglig inkompetence og lægelig 
skødeløshed. Ved mit møde med Mejlhede 
blev jeg trods mine beskrivelser af åbenlyse 
angstsymptomer efter mindre end fem 
minutters konsultation diagnosticeret som 
psykotisk. Jeg fik udskrevet antipsykotisk 
medicin. Jeg fik at vide, at det muligvis 
kunne udvikle sig til skizofreni. Jeg fik at 
vide, at jeg skulle undgå at få børn, fordi 
det ville kunne udløse en alvorlig psykose. 
Jeg fik at vide, at det var tvivlsomt, om jeg 
kunne gennemføre mit universitetsstudie. 
Disse konklusioner var han nået til, fordi 
jeg oplevede virkeligheden anderledes end 
andre, som han sagde, og fordi han kunne 
se psykosen i mit blik. Det var så det. På 
fem minutter var jeg erklæret sindssyg, 
fordi jeg beskrev mine angstsymptomer, 
og fordi mine øjne åbenbart afslørede en 
ellers ikke udtrykt galskab. Derefter bad 
han mig tegne ti følelser. Det gjorde jeg så, 
og da seks af dem var negative og kun fire 
positive, konstaterede han, at jeg nok også 
var depressiv og udskrev lykkepiller til at 
supplere den medicinske behandling af 
min psykose. 

Jeg var ikke ubegavet. Uerfaren som 
enhver 20-årig, men jeg var ingen idiot, 
og jeg vidste selvfølgelig godt, at det var 
absurd, når Mejlhede diagnosticerede 
mig med en alvorlig lidelse ved at se mig i 
øjnene. Jeg vidste godt, at man ikke kunne 
konstatere en depression ved at kigge på 
ti kuglepenstegninger, der skulle illustrere 
følelser. Og jeg vidste, at jeg ikke var sinds-
syg. Jeg vidste det, og alligevel spiste jeg 
hans piller i fire år, alligevel mødte jeg op 
til bizarre gruppesessioner med digtoplæs-
ninger og lægelig ammestuesnak, og 
alligevel fortalte jeg mine nærmeste – og 
fremfor alt mig selv – at jeg led af en psy-
kose. Selvom jeg vidste, det ikke forholdt 
sig sådan, og selvom hele verden, alle mine 
relationer, alle blikke, alle møder og talte 
ord dementerede forestillingen om at jeg 
var sindssyg, så accepterede jeg den som 
virkelighed. Hvorfor? Fordi jeg var bange 
for at falde ud af verden. Fordi det ikke 
betød nok, hvad jeg vidste. Angstens bølger 
havde knust mine mentale dæmninger, og 
hvordan kunne jeg vide, at det jeg vidste, 
var virkeligt? Det eneste, der betød noget, 
var at finde tilbage til verden. Min virkelig-
hed var blevet relativ på grund af angstens 
implosionskraft. Mejlhedes virkelighed var 
fast. Hans diagnose faldt skråsikkert og 
uden rysten på hånden. Derfor rakte han 
ind i min ensomhed på verdens rand og 
greb mig. Hans fortælling, forrykt som den 
var, viste mig en vej: »Du er sindssyg, men 
hvis du spiser din medicin, kan du måske 
blive rask. Jeg skal nok få dig tilbage til 
verden. Du er ikke intet. Du er noget.«

Og hvordan gjorde jeg det så i praksis? 
Hvordan fastholdt jeg forestillingen om, at 
jeg var sindssyg, når jeg vidste, det ikke var 
tilfældet, og når resten af verden vedvaren-
de insisterede på, at det ikke var tilfældet? 
Jeg gjorde som Breivik, kan man sige. Jeg 
afkoblede. Jeg holdt abstraktionen fri af 
den konkretrelationelle virkelighed. Jeg 
sørgede for, at folks indvendinger - deres 
ord, blikke, gestik og berøringer - og min 
egen viden, der jo også hørte denne, vores, 
verden til, ikke fik lov at korrumpere min 
fiktive diagnose, for uden den ville jeg 
miste min vej ind i verden. Jeg ville miste 
det eneste, der virkelig betød noget. Mejl-
hedes bizarre diagnose skulle høre denne 
verden til. Gjorde den ikke det, stod jeg 
igen på randen af verden uden nogen vej at 
betræde. Jeg skulle så igen være ulideligt 
ædt af angsten for at falde ud af verden, 
være alene, udstødt og i næste nu at blive 
til intet. 

Når jeg kan skrive dette knap 20 år 
senere, er det fordi, min angst for at falde 
ud i intet næredes af en illusorisk trussel 
og ikke en reel trussel. Jeg hørte verden 
til. Risikoen for faldet var kun en forestil-
ling. Jeg havde venner, familie, viden og 
anseelse, og selvom jeg stadig af forskellige 
årsager undertiden nærer en, ganske vist 
triviel og krukket, oplevelse af at være i 
periferien af verden, tættere på afgrunden 
end de andre, så er og bliver min position 
privilegeret. Verden hev mig ind igen. Jeg 
begyndte at glemme, at jeg var sindssyg. 
Jeg spiste ganske vist pillerne, var måske 
indimellem lidt pille-sløv og tilbagelænet, 
og jeg tog på et par år godt 50 kilo på, men 
bortset fra det levede jeg et normalt liv. 
Angsten fortog sig. En dag undrede min 
læge sig over pillerne og sendte mig til en 
ny psykiater, der ophævede psykosediag-
nosen cirka ligeså hurtigt, som Mejlhede 
havde stillet den. Hun gav mig i stedet en 
angstdiagnose med tilbagevirkende kraft 
og tog mig øjeblikkelig af psykosemedici-
nen og siden også af lykkepillerne. I dag 
er jeg en temmelig gennemsnitlig, dansk, 
hvid, veluddannet middelklassemand 
med familie, venner, hus, bil, indkomst. 
Jeg sidder, og har altid siddet, så godt fast 
i verden, at angsten for faldet med tiden 
måtte miste sin styrke. 

Men ikke alle befinder sig i det sociales 
privilegerede midte. En af de primære 
fællesnævnere for mange af vor tids 
terrormordere i Vesten, Saipov, Breivik, 
Tsarnaev, Kaczinsky, McVeigh, El-Hus-
sein, Lahouaiej-Bouhlel og mange flere, 
er, at de på forskellig vis har levet store 
dele af deres liv på kanten af verden. Fra 
deres tilværelser i periferien har de ladet 
en abstrakt idé fortrænge og dominere 

når alle, der 
mener noget i 
fjernsynet og 
aviserne, mener 
det modsatte af 
en selv, så kom-
mer man let til 
at føle sig frem-
med, udstødt og 
alene.
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den konkrete oplevelse af virkeligheden. 
Fællesnævneren for denne vifte af ideer, 
i hvis navn terroristen i sidste instans 
udfører sine overskridende handlinger, 
hvad enten disse ideer er ideologiske eller 
religiøse eller et blandingsforhold, synes 
at være det konspiratoriske. Terrormor-
deren er i sin selvopfattelse modstands-
mand. Han kæmper den retfærdige kamp, 
slår tilbage. Breivik har, ifølge den anden 
psykiatriske udredning fra retssagen, 
der modsat den første ikke vurderer, at 
Breivik er eller var sindssyg, udtalt, at han 
oplevede, at de første drab føltes moralsk 
forkert. Han følte, at alt i ham råbte, at 
han skulle lade være. Han måtte fokusere 

koncentreret på fædrelandets fremtid – 
med andre ord på ideen, den abstrakte 
konstruktion – for at kunne gennemføre 
sit forehavende udenfor computerspillets, 
debatsidernes og pdf-manifestets billed-
verden. Breivik vidste altså på sin vis, at 
det han gjorde, var forkert, men eftersom 
den viden stod i vejen for hans vej ind i 
verden – fra udstødelse til storhed, fra 
intet til noget - måtte den fortrænges og 
domineres. 

Det tilsyneladende uhyrlige er såle-
des på sin vis en tydeliggørelse af det 
menneskelige verdensparadoks. Breivik 
slog uskyldige mennesker ihjel for at få 
plads imellem dem, imellem os. Jeg tror, 

at menneskets forhold til de andre altid 
i varierende grad er spændt ud mellem 
verdensleden og verdenslængslen. Vi vil 
hinanden, men vi vil ikke hinanden. Vi 
vil være sammen, men fri, i enhed, men 
individuelle. Vi vil dagens differentierede 
individualitet og nattens sammensmel-
tede enhed på en og samme tid. Vi er 
fanget i sproget, i det sociale, men på den 
anden side af fangenskabet er der intet, 
for sproget er gud; sproget er verden. I 
den kristne folklore beskrives Luficers 
transformation fra engel til djævel under-
tiden som et fald fra det sociale. Lucifers 
fald fra Guds rige – den ordnede verden, 
normerne og reglerne - fører til udstødel-
sen, og først her, udenfor verden, bliver 
Lucifer, bringeren af lys (latin), til Satan, 
modstanderen (hebraisk). Både denne 
verdens og mytologiernes dæmoner be-
står af de faldne. Ondskabens handlinger 
er deres genkomst til verden.  

Hos visse dyrearter er det ikke usæd-
vanligt, at de udstødte individer optræder 
aggressivt og uforudsigeligt. Også kunsten 
og litteraturen er fuld af udstødte indi-
vider, der brager ind i de sociale mure i 
bestræbelserne på at entrere verden. Både 
Dostojevskijs kældermenneske og Ellis’ 
Patrick Bateman længes efter den verden, 
de samtidig hader. De tre store abraha-
mitiske religioner centrerer sig alle om at 
omgøre udstødelsen og vende hjem til ud-
gangspunktets ordnede og differentierede 
kosmos. Det er ikke sært, at de håndfaste 
ontologier såsom jihadismen, antiis-
lam-bevægelsen, højre- og venstreradika-
lismen og konspirationsforestillingerne, 
hvor det gode og det onde står opdelt med 
mytologisk skarphed, i nutiden vinder 
frem i randområderne af vores flimrende 
billedverden. Og det er heller ikke sært, 
at de faldne, de på en eller anden vis 
udstødte, trænger ind i vores midte og 
slår os ihjel. Den sociale kernekraft virker 
i alle verdener. Hvis vi taber verden, vil vi 
tilbageerobre den. Måske var det præcis 
det, som for Saipov føltes godt, da han 
brutalt bragede ind i menneskemængden 
i New York. Han vandt verden tilbage. 

Jeg tror hverken, at venstrefløjens 
materialistiske årsagsforklaringer på 
radikalisme og terror: fattigdom, margina-
lisering, diskrimination, eller højrefløjens 
idealistiske ditto: religion og ideologi, giver 
nogen særligt fyldestgørende forklaring 
på fremvæksten af den morderiske og løst 
organiserede terror, vi ser i disse år. Et 
sådant svar har jeg heller ikke. Den enkelte 
terrorists vej ud af verden er unik. Psyko-
logi, genetik og neurologi spiller, tror jeg, 
en rolle i lighed med sociale strukturer og 
marginaliseringsmekanismer og et næsten 
uendeligt antal af tilfældige og trivielle 
faktorer. De ideer, der udgør vejene ind 
i verden for den faldne, har det faste, 
relativitetsfornægtende og konspiratori-
ske til fælles, men det symbolske indhold 
kan variere fra islamistisk frihedskamp til 
antiislamisk frihedskamp, fra et forsvar for 
klodens miljø til et forsvar imod Illumi-
nati, zionisterne, regeringen, fascisterne, 
kommunisterne. 

Den billedverden, der udviklede sig 
i USA’s mediedominerede pluralisme i 
løbet af det tyvende århundrede, er blevet 
global. En stadig større del af verdens 
individer er lettet fra jordens støv og fra 
kroppenes ler, og vi lever i stadig højere 
grad i en bevægelse bort fra det konkre-
trelationelle og op imod det abstrakte. Vi 
bevæger os bort fra verden i vor nærhed og 
op imod billederne af den. Dette giver nye 
fald fra verden og nye veje tilbage til ver-
den. USA har kendt til massedrab i årtier, 
og for tiden lærer vi, det globale Amerika, 
plagen at kende. Og jeg tror, den plage er 
kommet for at blive.

I sin tid var vores verden, sprogets 
verden, tydeligt knyttet til den fysiske 
virkelighed hinsides det sproglige; guderne 
var sol, himmel, jord, hav, forplantning, 
død. Men ikke desto mindre havde men-
neskeheden allerede ved de første arkaiske 
mennesketypers udråbte navngivning af 
nat og dag påbegyndt sin bevægelse bort 
fra naturens enhed, det udifferentierede, 
kaotiske udgangspunkt, og ind i kulturens 
differentiering, kategorisering og orden. 
Det er menneskeligt at svæve. Vi er klo-

dens eneste abstraktionsskabende væsen; 
kun vi bygger verdener af sprog, opfinder 
guder, deler i lys og mørke, nat og dag, 
menneske og dyr, kvinde og mand, os og 
dem - mig og alle de andre. En trækrone 
er ikke grøn, før et menneske iagttager 
den og siger ordet ”grøn”; geden er ikke en 
ged, før et menneske ser den og kalder den 
”ged”. Geden og træet er der, men de er 
ikke noget, for noget bliver man igennem 
det sociale, som bliver til i sproget. 

Da jeg i min ungdom ramlende sammen 
i mit indre af angst, føltes det, som om jeg 
så ud over kanten af verden. Jeg kunne 
ikke se andet end afgrund. Jeg tror - selv-
følgelig uden at vide det - at alle menne-
sker i mangfoldige og mere eller mindre 
dramatiske eller trivielle fremtrædelses-
former lever med den dobbelte angst for 
at blive fortæret af verden på den ene side 
og for at blive udstødt fra verden på den 
anden side. Jeg ser den angst i mine med-
mennesker: i deres blikke, deres ord, deres 
kroppes bevægelser og i deres billeder, for-
tællinger og forestillinger. Derfor tror jeg 
også på, at mange af os, hvis vi anstrenger 
os, kan forstå den afgrund - det helvede 
- vores samtids dæmoner, de som uden 
nåde dræber uskyldige børn og voksne, 
kommer fra. Vi kan og skal næppe forstå 
deres grufulde handlinger - deres veje ind 
i verden - men vi kan muligvis forstå deres 
fortabelse. De kommer fra et helvede, vi 
kender. Måske kan den erkendelse bringes 
til at betyde noget i politisk, ideologisk 
eller social forstand. Måske kan den ikke. 
Måske kan flere mennesker på en eller 
anden måde favnes af lyset, af det sociale, 
og færre mennesker falde ud af verden til 
mørket og til intet. Måske ikke. Jeg har in-
tet svar og ingen løsning. Men med denne 
tekst har jeg lagt endnu et billede til vor 
medialiserede samtids virkelighedsmosaik, 
og ethvert motiv er en potentiel trædesten i 
billedverdenens abstrakte stisystem. 

e nordiske lande er blandt de føre-
nde, når det handler om at bruge 
digitale tjenester til at foretage beta-
linger. I Danmark og Sverige er kon-
tanterne derfor i hastigt tilbagetog. 
Herhjemme er andelen af betalinger 
udført med kontanter faldet fra ca. 
55% i 2000 til 20% i 2016. Udviklin-
gen mod det kontantløse samfund er 
godt hjulpet på vej af høje gebyrer på 
bankernes håndtering af kontanter 
og bankernes lobbyorganisation 

Finans Danmarks politiske arbejde. Senest har man poli-
tisk gjort det muligt for butikker at sige nej til kontanter 
i aften- og nattetimerne, mens man under påskud af at 
ville komme skatteunddragelse til livs har advokeret for en 
snarlig afskaffelse af tusind-kronesedlen.

Men hvorfor er det ikke ligegyldigt, om vi bruger kon-
tanter eller dankort? Det er vel kun en fordel, at tjenester 
som Mobilepay vinder frem og gør det lettere for os at 
foretage betalinger og overførsler? Svaret er mere kom-
plekst end som så.

Set på overfladen synes udviklingen helt naturlig. 
En naturlig konsekvens af samfundets stigende grad af 
digitalisering. Når det kommer til vores evne til at udføre 
transaktioner er der dog al mulig grund til agtpågiven-
hed, for med den nuværende udvikling har vi sat kursen 
direkte mod en total privatisering af vores betalingsinfra-
struktur. En infrastruktur, der på alle måder kan vurde-
res som lige så vigtig og essentiel som vores el- og vejnet.

Udstedelsen af kontanter er et statsligt sikret privilegi-
um, der varetages af Danmarks Nationalbank. Udste-
delsen af de digitale kontopenge vi bruger til at foretage 
overførsler mellem hinanden via Dankort og Mobilepay 
er derimod kredit. Altså digitale fordringer, der kan om-
veksles til kontanter såfremt vi måtte ønske det og som 
kun kan cirkulere på bankernes egen private, digitale 
infrastruktur.

Såfremt udviklingen fortsætter, og bankernes lobby 
får magt som den har agt, vil Nationalbankens kontanter 
i fremtiden blive et symbolsk klenodie uden nogen reel 
betydning for fordelingen af økonomiens strukturelle 
magtforhold. Prisen for at betale med Nets’ Dankort eller 
bankernes Mobilepay vil kunne stige i takt med kontan-
ternes snarlige død. Betalingsinfrastrukturen vil udvikle 
sig til et privat monopol, og udbyderen vil tage sig betalt 
derefter. For ikke at tale om behandlingen af vores beta-
lingsdata.

ET OFFENTLIGT ALTERNATIV
Udviklingen mod kontantløshed fik for et år siden den 
Svenske Riksbank til at råbe vagt i gevær. Riksbankens 
vicedirektør, Cecilia Skingsley proklamerede, at den 
Svenske Centralbank ville nedsætte en enhed, der skulle 
se på muligheden for at stille såkaldte digitale kontanter 
eller E-kroner til rådighed for svenske husholdninger og 
virksomheder for at kompensere for den faldende brug af 
mønter og sedler.

Om et år vil Riksbanken annoncere, hvorvidt den 
ønsker at fortsætte med projektet og åbne op for, at 
almindelige mennesker kan holde betalingskonto i den 
svenske centralbank og benytte dens digitale infrastruk-
tur til betalinger frem for bankernes.

Ræsonnementet hos Cecilia Skingsley og Riksbanken 
er klart: Får vi en privat infrastruktur for penge, har ban-
kerne kontrollen med systemet og intet forhindrer dem 
således i at hæve gebyrerne som de ønsker. Der vil være 
risiko for private monopoler, og det må samfundet ikke 
lade ske. Ligesom i Danmark er betalingsinfrastrukturen 
i Sverige koncentreret på nogle få private aktører, og det 
ser Riksbanken som noget der både kan gøre samfundet 
sårbart og hæmme konkurrencen.  

DANMARKS NATIONALBANK LADER STÅ TIL
Overvejelser som dem fremført af Riksbanken tages dog 
overhovedet ikke i betragtning hos den danske cen-
tralbank. Efter længere tids nølen gik Nationalbanken 
mandag d. 30. oktober ud med en blank afvisning af 
idéen om at stille dens digitale infrastruktur til rådighed 
for almindelige danske husholdninger og virksomheder. 
Direktør Per Callesen til en konference på CBS og direk-
tør Hugo Frey Jensen til et event i London. I nærmest 
indøvet synkronisering proklamerede Nationalbankens 
direktører, at danske E-kroner ville være en løsning på et 
ikke-eksisterende problem. Betalingssystemet fungerer 
fint. Hellere være bankernes bank end borgernes bank. 

Afvisningen kom uden forudgående offentlig debat. 
Beslutningen om at vende tomlen ned til et svensk tiltag 
herhjemme blev i stedet forkastet af en gruppe teknokra-
ter i en institution, der øjensynligt ser sig selv som langt 
hævet over landets folkestyre.

 
Med Nationalbankens egenhændige beslutning bidrager 
den ikke kun til at underminere statens infrastrukturelle 
magt, den går også på kompromis med helt grundlæg-
gende, liberale økonomiske principper. Selv en liberal 
natvægterstat må som minimum kunne råde over essen-
tiel infrastruktur, da denne ellers vil kunne udvikle sig 
til et privat monopol, som i sidste ende kan true med at 
sætte markedet ud af kraft.

Det kræver ikke megen fantasi at forestille sig, hvad 
der ville ske, hvis det danske vejnet skulle blive priva-
tiseret. Hurtigt ville et bomsystem blive etableret og 
prisen på transport på vejene sat på et niveau, der langt 
overstiger omkostningerne ved at drive vejnettet. Det 
samme bliver tilfældet med en privatiseret betalingsfor-
midling uden kontanter som reelt alternativ, og kun den 
kapitalistiske fantasi sætter grænsen, når det kommer til 
muligheden for at tjene på betalingsinfrastruktur.

POLITISERING AF NATIONALBANKENS MANDAT
Digitaliseringen af vores samfund er kommet for at 
blive, men udviklingen på betalingsområdet er et tydeligt 
eksempel på nogle af de farer, der lurer såfremt staten 
ukritisk giver sig hen til fremtidens smarte løsninger.

Der findes gode skattemæssige og pengepolitiske 
argumenter for afskaffelse af kontanter i form af de store 
sedler, mens man dog til enhver tid bør beholde de lavere 
denomineringer, men omstændighederne skal være i 
orden. Ønskes en indskrænkning kontanternes rolle i 
vores økonomi må staten i form af Nationalbanken stille 
et offentligt, digitalt ækvivalent til rådighed for befolk-
ningen.

Uanset hvor stor en stat man ønsker, må politikere 
aldrig se stiltiende til, når private aktører udnytter udvik-
lingen til skabelsen af private monopoler. Konsekvensen 

vil i sidste ende være en underminering af demokratiet 
til fordel for overnormale private profitter. I stedet skal 
staten proaktivt sikre dens fortsatte infrastrukturelle 
relevans gennem rettidig omhu og fremtidssikrede digita-
le løsninger.

Landets infrastruktur er truet, og ledelsen i National-
banken giver ikke politikerne noget valg. Dens teknokrati 
skal tøjles, dens mandat politiseres. Der er alt mulig 
grund til at gå samme vej som Sverige.

KOMMENTAR

DET ER MIG DER STÅR HERUDE OG NATIONALBANKER PÅ

Kontanterne forsvinder, og private aktører står klar med digitale alternativer. 
Skal staten bevare kontrollen eller acceptere privatisering af betalingsinfrastrukturen? 
I Sverige overvejer man at indføre statslig e-valuta. I Danmark afviser Nationalbanken, 

at problemet eksisterer. 

Af Tune Revsgaard Nielsen
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Ω Fra Frederik Korfix billedserie: "Angstens 
ansigt" fra Paris i dagene omkring Bata-
clan-angrebet

Jeg tror, at men-
neskets forhold 
til de andre al-
tid i varierende 
grad er spændt 
ud mellem ver-
densleden og 
verdenslængs-
len.
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Jeg vil gerne have 
politikere, der 
har visioner for et 
samfund, hvor vi alle 
har det godt, i stedet 
for et samfund, hvor 
vi kan piske flest 
mulige til at være 
konkurrencestatens 
fodsoldater.«

Sådan siger formand for Dansk Psy-
kolog Forening Eva Secher Mathiasen 
på foreningens hjemmeside. Og hvem 
kan være uenig i det udsagn? Selvfølgelig 
skal befolkningen ikke piskes til at være 
fodsoldater for konkurrencestaten, og 
det er for dårligt, at man efterhånden 
skal være gjort af et exceptionelt robust 
materiale for at kunne klare et alminde-
ligt job. Det kan ikke være rigtigt. Vi må 
gøre modstand, i det mindste i det små. 
Være lidt længere om at uddanne os. 
Bruge de muligheder vi har for at slå os i 
tøjret og opføre os på en måde, der ikke 
passer med det, staten gerne vil have os 
til. Vi må skide hul i kostrådene. Vi må 
give en fuckfinger til opfordringerne til at 
»få pulsen op et par gange om ugen« som 
sundhedsmyndighederne anbefaler som 
minimum, samtidig med at man selvføl-
gelig efterlever rådene om at spise mere 
fisk, mere fuldkorn, men ikke for meget, 
aldrig for meget!

Vi må spise løs, fordi vi har lyst til 
den ekstra portion. Vi må glemme alle 
CV-hensyn og forfølge vores interesser, 
selvom det bringer os længere væk fra 
arbejdsmarkedet. Hvem gider desuden 
arbejde med marketing og kundeanalyse? 
Søgemaskineoptimering eller sagsbe-
handling? Undervisning? Vi skal da leve 
livet! Drikke og pjække, kaste alle planer 
og fornuftige hverdagsgøremål over bord. 
I hvert fald engang imellem. Læse bøger, 
fordi vi har lyst og ikke fordi vi føler, vi 
skal, eller fordi vi gerne vil have noget 
blæret at fyre af, næste gang vi diskuterer 
Hegel med vennerne.

Det er den slags, mine venner og jeg 
går og siger til hinanden. Fandeme nej, 
bliver vi enige om, vi drikker os ned nu, 
fordi vi har lyst. Men når jeg stopper op 
og tænker nærmere over de liv, vi lever, 
bliver det åbenlyst, at vi lyver for os selv. 
Vi drikker os kun ned, når det lige passer, 
altså når vi har planlagt det. Modstræben-
de må jeg indrømme: Jeg giver aldrig for 
alvor slip. Jeg lever et liv, der handler om 
ikke at skuffe nogen, om at have sit på det 
tørre, og det lader mistænkeligt meget til, 
at de fleste af mine venner følger samme 
rettesnor. Hvor mange af os har nogen-
sinde gjort noget karrieremæssigt ’dumt’, 

HVEM RETTER MAN 
HØTYVEN MOD?

Af Alexander Rich Henningsen  •  Illustration: Nina Dissing

sådan for alvor? Nul. Hvor mange har 
nogensinde ignoreret reglerne på univer-
sitetet om, hvor mange fag man helst skal 
tilmelde sig for ikke at blive forsinket? 
Nul. Hvor mange af os ville rive et år ud af 
kalenderen og glemme alt om jobmarke-
dets ræs for at isolere os i et billigt hus 
ved Faaborg med en stabel af de bøger, vi 
alle ville ønske vi havde tid til at læse, og 
så rent faktisk læse dem og ikke lave an-
det end det? Nul. Vi taler med hinanden 
om at gøre de ting, men vi gør det ikke. 
Vi sparer penge op for at få mulighed for 
at holde selvfinansieret fordybelsesorlov, 
men vi får aldrig brugt den opsparing, 
for et sted dybt inde i os selv føler vi, at 
sådan en fordybelsesorlov er spildt. Den 
er ikke en reel mulighed for os. Desuden 
er selvvalgt fordybelsesorlov også bare 
endnu en optimeringsbestræbelse. Det er 
tydeligt nu: Jeg kan ikke engang forestille 
mig, hvordan man kan gøre noget ægte 
ufornuftigt.

Vi har travlt, vi bruger tiden fornuftigt, 
og det gennemsyrer dagliglivet: Øjebli-
kkene skal bruges til noget. Det er ikke 
nok, hvis de bare er øjeblikke i deres egen 
ret, hvor man for eksempel sidder og 
tegner kruseduller på noget papir, der lige 
lå på bordet, og så fik man bare lyst til at 
tegne lidt formålsløst halløj på det papir, 
det er bare ikke godt nok! Det skal lede 
hen mod noget. Det skal være terapeutisk, 
hvis man sidder og tegner kruseduller, 
det skal være en strategi mod stress og 
udbrændthed, ikke bare tilfældigt og 
uplanlagt. Det siger sig selv, at det ender 
i et regime af dårlig samvittighed. Man 
må ikke stene for meget, der er ting, man 
skal nå. Men selvfølgelig stener man, og 
jeg har på fornemmelsen, at steneriet 
oftere og oftere handler om, at vi prøver 
at slippe væk fra noget. Væk fra alle de 
retninger, alle de bevægelser hen mod et 
mål, som alligevel altid er uklart. Over-
springshandlingen er blevet noget, man 
gør, en helt naturlig del af hverdagen. Jeg 
overspringshandler virkelig lige nu, siger 
man, stående i køkkenet med en øl, mens 
en god ven vasker op, og der er egentlig 
ikke nogen grund til, at man står der med 
den øl, samboen er træt, man har selv en 
masse mails, der skal svares på, og man 
griner lidt, som prøver man at overbevise 
sig selv om, at det er okay, at det går nok.

En overspringshandling, der på det 
seneste har været en fast del af min 
hverdag, er at læse og følge med i ’livs-
stilsblogs’ på nettet. Jeg læser og kigger 
på billederne med en underlig blanding 
af fascination og frastødthed. Jeg forstår 
ikke, hvad de har gang i, de her bloggere, 
og alligevel forstår jeg dem virkelig godt. 

De forsøger at skabe en livsnydende 
tilværelse, der egentlig dækker over en 
himmelråbende usikkerhed, nervøsitet 
og benhårdt flagellanteri. Det er sam-
me historie, jeg lige har fortalt om mig 
selv, men i en anden indpakning. For 
det meste er livstilsbloggerne kvinder 
på min egen alder, der skriver om deres 
liv som forbrugere, deler madopskrifter, 
billeder, tekster fra hverdagen, videoer 
og podcasts. En masse stilrene fotos 
fra efterårshaven med æblekurv under 
armen, af perlespeltsalat med krebsehaler 
og avocado, grønkålschips, mandelsmør, 
indiske kikærtepandekager, vegansk dip 
og linsechips. Løbeture i skoven ved sol-
opgang med instagramvenlig dis over det 
stille vand. Videoer, hvor de fortæller om 
morgenrutiner, der indebærer yoga, urtete, 
tørbørstning af hele kroppen af hensyn til 
blodomløbet, brusebade, som altid afslut-
tes med en kold skyller, kokosyoghurt og 
vegetarisk brunch. Videoer, hvor de gør 
status over deres liv, graden af oppustet-
hed efter forskellige slags måltider, deres 
hår, deres hud, om den er fedtet eller ved 
at blive for tør. Om der skal tages hånd om 
den. For det går jo virkelig ikke at rende 
rundt med tør hud, det gør det bare ikke.

Hvorfor bruger jeg min tid på det her? 
Hvorfor bruger jeg timer på livsstilsblog-
gernes overdrevne kontrol og absurde 
optagethed af alt, alt for små ting? Hvis 
jeg tænker efter, ved jeg det jo godt: Det 
føles tilfredsstillende at sidde og gnide 
sig i hænderne, mens jeg konstaterer, at 
de her livsstilstyper lever nogle ufri liv, 
nogle rigtig kontrollerede spændetrøjeliv. 
Der må være noget i vejen på et dybere 
plan. Hvem mener virkelig, sådan inderst 
inde, at det at sætte vækkeuret til klokken 
5:30 er ægte selvforkælelse? At det er vid-
underligt at bygge rutiner op, hvor man 
giver kroppen al den pleje, der kan ligge 
på den, så man ender med at bruge tre-fi-
re timer på det hver dag? De bruger deres 
liv på den slags, og jeg nyder, hvordan jeg 
med skrækblandet fryd kan være vidne 
til, hvor spildt det hele er, hvor mange 
Kant-skrifter eller The New Yorker-ar-
tikler eller David Foster Wallace-essays, 
de kunne have nået at læse, men det når 
de ikke, for de retter øjenbryn og sætter 
bønner i blød hele tiden. Det er lidt som 
med gyserfilm: Man bryder sig ikke om at 
se dem, de er så forfærdeligt skræmmen-
de, men alligevel kan man ikke lade være. 
Eller et sår: Jo mere man piller, desto 
mere betændt bliver det, og man ved godt, 
at man skal holde sig fra det. Alligevel 
prikker og kradser man, man holder liv i 
det, for smerten er dejlig og ubehagelig på 
samme tid.

Selvfølgelig harcelerer jeg ikke over 
sagesløse livsstilsbloggere, uanset hvor 
åndssvagt det, de skriver er, fordi jeg bare 
synes, det er fedt at gøre nar ad andre 
mennesker. Så kunne man ligeså godt 
hele tiden gøre grin med Naser Khader, 
fordi han opfører sig dumt i medierne, el-
ler Clement Kjærsgaard, fordi han prøver 
så hårdt at være David Letterman. Nej. 
Verden flyder over af irriterende men-
nesker og fænomener, der er masser at 
harcelere over, det er ikke dét. Det er nok 
nærmere, fordi livsstilsbloggerne og deres 
altid tagen alting med et smil, som klart 
nok for enhver dækker over neurotisk 
perfektionisme, provokerer, eller rettere: 
rammer et ømt punkt hos mig. Det er, 
som om jeg har brug for at latterliggøre 
dem for at bevise noget, som jeg inderst 
inde godt ved, ikke kan bevises: Jeg er 
ikke som dem, prøver jeg desperat at 
overbevise mig selv og min omgangskreds 
om, jeg bliver aldrig som dem. Lidt som 
folk, der lige vil understrege, at de ikke 
er bange for at dø. Jeg er ikke bange for 
at dø, siger de, og man nikker og svarer 
nej, selvfølgelig er du ikke bange for at dø, 
men man ved, at døden er det, de frygter 
mest.

For er det virkelig rimeligt, at jeg selv 
stiger op på den høje modstands- og 
kritiske bevidstheds-hest, bare fordi jeg 
udnytter min sparsomme tid til at læse 
Kant-skrifter, The New Yorker-artikler 
og David Foster Wallace-essays? Nej. Når 
jeg stiver mig selv af med Dostojevskij, 
Pontoppidan, J. P. Jacobsen, Baggesen, 
Joyce, så fortæller jeg mig selv, at det er 
helt naturligt, for det er jo stor kunst, og 
jeg nyder stor kunst for den store kunsts 
egen skyld. Sådan er det bare. Men 
indimellem er det alligevel, som om jeg 
åbner De dødes rige eller Idioten af andre 
grunde end lysten til at læse en god bog, 
der kan underholde mig, lære mig noget 
og danne mig som menneske. Indimellem 
føles det som noget, jeg fortæller mig selv, 
jeg burde gøre, læse de her klassikere, af 
grunde jeg ikke er særligt stolt over. Det 
bliver jo en del af en selvoptimering, der 

Ungdommen flyder over med kritisk bevidsthed om 
konkurrencestatens fortrædeligheder, men formår 

alligevel ikke at gøre op med det stressende
selvoptimeringssamfund. Hvorfor?

›

Ungdomsoprører-
nes krav om frihed 
og hierarkiløse 
relationer er 
blevet opslugt af 
kapitalismen selv 
og med tiden har 
styrket den



ATLAS bogtillæg ATLAS bogtillæg

S — 34 S — 35

PROFIL

rækker videre end det at opleve frem-
ragende litteratur, fordi fremragende 
litteratur bare er fedt. Det bliver lidt som 
når pumpede mænd spiser proteinpulver 
efter deres ubehagelige vægttræning. Jeg 
bygger mig selv op med de klassikere 
ved at tvinge mig selv til at læse og forstå 
dem, så jeg selv kan blive en dygtigere 
skribent, mere skarp og vidende, det er jo 
så brugbart! Jeg kan ikke løbe fra, at der 

sidder en lille atlet inde i baghovedet på 
mig og siger et eller andet a la no pain no 
gain, eller: uden Kant ingen kant, eller: 
Læs de her absurd svære bøger, hvis du 
vil blive til noget her i livet!

Det er klart, at faren ved at have sådan 
en selvoptimatortype med sig rundt i bag-
hovedet, er, at man meget hurtigt bliver 
selvoptaget. Så ender man som Marnie 
fra Girls. Så har man pludselig ikke tid til 
at hjælpe sin kæreste med at rydde op i 
hans afdøde chefs lejlighed, fordi man har 
en aftale, og den aftale er med et særligt 
poweryogahold, som er femte yogahold, 
man skal til i den her uge. Vi bliver egoi-
ster, det har sociologer og filosoffer talt og 
skrevet bekymret om siden modernitetens 
første spæde skridt. Og det er sådan set 
ikke det, der bekymrer mig mest, eller: 
den bekymring er ikke ny. Det nye er, at 
så mange af os læser de her sociologer og 
filosoffer og dermed lærer om de perverse 
sideeffekter af kapitalisme, neoliberalis-
me og hvad det alt sammen hedder. Vi får 
kritisk bevidsthed, faktisk flyder vi over 
af det. Det paradoksale er, at den kritiske 
bevidsthed ikke giver sig udslag i de 
kritisk bevidste menneskers handlinger. 
Flere og flere af os lærer mere og mere om 
problemerne ved den tid, vi lever i, og vi 
taler om den viden, diskuterer den med 
hinanden, bliver rørende enige om, at the 
enterprise self er djævlens værk, men vi 
gør ikke noget. Det er, som om vi genop-
fører en Woody Allen-film fra 1970erne: 
vi taler og taler, neurotisk vandrende 
rundt i vores egne fodspor, men vi gør 
ikke noget.

Jeg hidsede mig engang op over for en 
pensioneret herre ved middagsmaden 
på et højskolekursus. Han havde lænet 

sig frem og spurgt mig, med indigneret 
stemme: Hvorfor gør I ikke oprør? Hvor-
for finder I jer i det? Og så var han gået i 
gang med at lovprise sin egen tid på RUC 
og alle deres blokader af alt, hvad der 
kunne blokeres. Jeg svarede, at jeg var 
dødtræt af gamle mennesker, der føler, 
de har ret til at fortælle unge, hvad de 
skal gøre. Som om det er det samme, vi er 
oppe imod i dag, som de var i 1970erne. 
Som om folk på hans alder ved noget som 
helst om de udfordringer, folk på min 
alder har.

Senere, da jeg havde hidset mig ned og 
var begyndt at tænke over det, manden 
havde sagt, begyndte jeg at tvivle. Måske 
havde han ret? Måske er vi for konfliktsky 
i dag? Hvorfor er det egentlig, vi ikke 
gør oprør? Selvfølgelig kan man altid 
diskutere, hvornår det, der skal gøres 
oprør mod, er tilpas stærkt og altomfav-
nende til, at alle oprør bliver kvalt i deres 
spæde begyndelse. Jeg ved ikke, om vi er 
kommet dertil endnu. Men der er uden 
tvivl sket ting, siden den irriterende mand 
blokerede RUC i halvfjerdserne, som 
ændrer vilkårene og mulighederne for 
at gøre modstand. Et hav af tænkere har 
beskrevet, hvordan vi siden ungdomso-
prørets efterdønninger er trådt ind i en 
ny fase i kapitalismen. Richard Sennett 
kalder det i sin bog The Corrosion of 
Character et flexibilitetsregime, hvor alle 
skal være omstillingsparate og derfor ikke 
har mulighed for at opbygge en konsistent 
karakter. Menneskelivet bliver simpelthen 
fragmenteret. Luc Boltanski og Eve Chia-
pello kalder det i bogen The New Spirit of 
Capitalism et projektregime, hvor evnen 
til at være aktiv er den målestok, alle 
mennesker vurderes ud fra. Guy Standing 
kalder det i bogen The Precariat – The 
New Dangerous Class for den prekære 
æra, hvor en ny klasse af løst og usikkert 
ansatte vokser frem, mens de stabile jobs 
forsvinder. 

Tiderne er ikke de samme som før 
1970, de er blevet flexible, fragmenterede, 
prekære, og det er ungdommen, der mær-
ker det først og mest intenst. Fælles for de 
nævnte tænkere er altså, at de beskriver 
et brud, der er sket efter ungdomsoprø-
ret, men som muligvis også har noget at 
gøre med det. Hvor samfundet førhen var 
stærkt hierarkisk, er det i dag, som følge 
af ungdomsoprørets relativt store succes, 
præget af flade strukturer og chefer i øjen-
højde. Problemet er, at chefer i øjenhøjde 
ikke nødvendigvis er lig bedre ledelse. Og 
absolut heller ikke lig et opgør med det 
kapitalistiske forbrugersamfund. I stedet 
har vi set, som Boltanski og Chiapello 
bruger en del krudt på at påpege, at 

ungdomsoprørernes krav om frihed og 
hierarkiløse relationer er blevet opslugt 
af kapitalismen selv og med tiden har 
styrket den. 

Der er ingen, der tvinger dig til at piske 
dig selv, du kan sagtens melde dig ud af 
karriereræset, det er du altid fri til at gøre, 
men du skal bare vide, at så bliver det alt-
så svært at få et lykkeligt familieliv, glade 
børn, der ikke mangler noget i sammen-
ligning med kammeraterne, en god bolig, 
en bil til at komme rundt med. Hvor folk 
førhen blev tvunget ind i bestemte livsba-
ner på grund af rigide normer, autoritære 
fædre og underkuede mødre, er alle i 
dag frie til at gøre, som de vil, men altid i 
konkurrence med andre, der er lige så frie 
til at gøre som de vil. 

Det, ungdommen i dag ’skal gøre oprør 
imod’, hvad det så end er, er ikke det sam-
me som i 1970erne. Det har forandret sig, 
gemt sig. Dengang gjorde ungdommen 

helt forståeligt oprør mod en patriarkalsk 
1950er-stiv samfundsstruktur, der træng-
te til at blive rusket op i. Men det, der var 
fordelen for de unge rebeller dengang, 
var, at den samfundsstruktur havde nogle 
håndgribelige figurer, man kunne gøre 
oprør mod. Faderen, professoren, Den 
Store Mand. I dag er der ikke på samme 
måde den slags personificeringer, vi kan 
omstyrte. Det er blevet mere uhåndgribe-
ligt, diffust. Hvordan gør man oprør mod 
projektregimet? Det prekære arbejdsmar-
ked? Pointen er ikke, at det er sværere at 
være ung i dag end for 50 år siden, men at 
det er anderledes, og at vores samfunds-
system har forandret sig i en retning, 
der gør det vanskeligt at lokalisere, hvor 
man som ungt og utilfredst menneske 
skal gribe til handling. Det er simpelthen 
så omfattende en opgave, at ingen af os 
kan hitte hoved og hale i det. Man kan 
lede med lys og lygte efter institutioner, 
mennesker eller normer at gøre op med, 
men ingen af dem lader til at være lige 
præcis dér, der skal sættes ind. Politiet? 
Næh, ikke rigtig. Kommunen? Næh, hvad 

har kommunen egentlig gjort forkert? 
Regeringen? Tjoh, den er muligvis pænt 
åndssvag, men den er heller ikke decide-
ret ondskabsfuld, den lader sådan set til 
at ville sine borgere det bedste, og den lyt-
ter som regel til kritik, og desuden bliver 
der valgt en ny med jævne mellemrum. 
Globaliseringen? Hvordan i alverden gør 
man oprør mod globaliseringen?

Når mine venner og jeg har så travlt 
med at fremstå som nogen, der ikke 
ligger under for konkurrencestatens pres, 
selvom vi alle sammen gør det, skyl-
des det uden tvivl en arv fra 1970ernes 
ungdomsoprør, der gør det cool at være 
rebelsk, næsten et krav. I mine teenage-
år oplevede jeg det, som om de voksne 
forventede det af mig. Nå, kunne mine 
forældres venner finde på at sige, hvornår 
skal du så gøre oprør mod de gamle? 
Der er en rest tilbage fra ungdomsoprø-
rets glade dage, en forherligelse af det 
oprørske, af ikke at ville ligge under for 
noget. Når det så i dag er blevet uklart, 
hvad det i grunden er, man ligger under 
for, hvorfra det udspringer, og hvor man 
skal vende sin høtyv mod, bliver man 
klemt. Så følger man modvilligt med, 
mens man har travlt med at give indtryk 
af, at man stritter imod, forvirret, ligesom 
alle de andre, der heller ikke ved, hvad de 
ligger under for, og hvornår de gør det, og 
hvad de skal stritte imod, og hvornår det 
skal ske. Så gør man halvdesperat nar ad 
livsstilsbloggere, der åbent og ærligt viser 
deres selvpineri, mens ens egne handlin-
ger alligevel altid retter sig mod at blive 
et mere optimalt, mere klogt, bedre skri-
vende, skarpere ræsonnerende menneske, 
der kan klare sig, sætte sig igennem i 
vrimlen af andre dygtigt selvoptimerende 
unge mennesker.

Tiderne er ikke 
de samme som før 
1970, de er blevet 
flexible, fragmen-
terede, prekære, 
og det er ungdom-
men, der mærker 
det først og mest 
intenst.

Faren ved at have 
sådan en selvopti-
matortype med sig 
rundt i baghovedet, 
er, at man meget 
hurtigt bliver 
selvoptaget.

hmed Saadawis tredje roman, Fran-
kenstein in Baghdad, er en absurdi-
stisk skildring af terrorens brutale 
natur i et krigsplaget Irak. I kølvan-
det på den amerikanske invasion er 
landet blevet et anarkistisk orgie af 
vilkårlige voldshandlinger og skrup-
pelløs opportunisme. Alle kæmper 
mod alle, og ingen ved hvorfor. 

Romanen tog Irak med storm 
ved udgivelsen i 2015. Senere blev 
den æret med den prestigefyldte 

International Prize for Arabic Fiction, og romanen er 
netop udkommet i sin engelsksprogede oversættelse 
på det hæderkronede forlag Penguin Random House. 
Alligevel har Saadawi taget sig tid til at besvare et par 
af de spørgsmål en anmeldelse rejser, om end det måtte 
være per mail, da internettet i Bagdad ikke kan trække 
en stabil Skype-forbindelse. 

MORALSK UDHULING 
Saadawis roman er sortmagisk realisme i thrillerformat 
med skiftende fortællerstemmer, modstridende forkla-
ringer og et finmasket net af plottråde, der væver sig ind 
i hinanden. Hver blodsudgydelse igangsætter en kæde-
reaktion af hævnaktioner, for uanset hvor ærværdige 
motiver romanens karakterer end måtte have, forværrer 
deres indgriben situationen på ny. 

Tag eksempelvis skrothandleren Hadi, der søger mod 
gerningsstederne, hver gang en bombe detonerer i by-
ens gader. Her samler han afrevne legemsdele, som han 
syer sammen til én krop med henblik på at give ofrene 
en værdig begravelse. Det noble projekt ender galt, for 
selvfølgelig (fristes man til at sige) blive de sørgelige 
menneskelige rester besjælet. 

Derefter følger en række mystiske hændelser og 
makabre mord, eftersom skabningen har sat sig for at 

hævne hver og en af dens kropsdele. Problemet er bare, 
at den pågældende kropsdel falder af, så snart den er 
blevet hævnet. Derfor må skabningen uophørligt finde 
nye stumper med nye hævnmotiver for at kunne fort-
sætte sin mission. Hvad der starter som en kamp mod 
selvmordsterroristernes bagmænd, bliver pludseligt en 
omgang moralsk kluddermor, da skabningen ved en fejl 
tilegner sig legemsdele fra de iturevne terrorister. 

Skal man tro Saadawi selv, er romanen en satirisk 
samtidskommentar til sekterismen og den moralske 
udhuling, der fulgte i kølvandet på Saddam Hussein-ty-
ranniets fald og med den amerikanske besættelse. 

»Monsteret er en sammensmeltning af de mange for-
skellige irakiske identiteter. Han repræsenterer således 
alle, snarere end en enkelt sekt eller gruppe« fortæller 

SORT MAGI OG SELVMORDSBOMBER

Et frankensteinsk monster tumler rundt i Bagdads gader, spøgelser svæver over byens tage og en spe-
cialenhed under de irakiske myndigheder bruger astrologer til at forhindre de daglige terrorangreb. 

Imens forsøger en ambitiøs ung journalist at finde hoved og hale i kaosset. 

Af Mikkel Boris

A
Saadawi. »Han er det samlede offer, som i sit legemes 
dele forener alle ofre. Samtidig er han også forbryderen, 
som rummer alle aspekter af de forbrydere, der skabte 
borgerkrigen særligt i Bagdad. Alle irakiske samfunds-
grupper, både religiøse og etniske, ser sig selv som ofre, 
og ingen af dem ønsker at erkende deres medansvar i 
forbrydelserne. Monsteret symboliserer således alles be-
nægtelse af forbrydelserne og på samme tid alles bidrag 
til deres frembringelse,« fortæller Saadawi åbenhjertigt.  

»Iraks moderne politiske historie kan i nogle af dets 
faser læses som en vedvarende hævnberetning: kom-
munisterne hævnede sig på nationalisterne, derefter 
hævnede nationalisterne sig på kommunisterne. Så 
fulgte baathisterne (tilhængere af Saddam Husseins 
parti) for at hævne sig på islamisterne, som så hævnede 
sig på baathisterne efter besættelsen. Til sidst kom de 
organiserede baathister tilbage for at hævne sig på isla-
misterne og så videre, og så videre,« uddyber han.

På den måde er Frankenstein in Baghdad en 
moralfilosofisk fortælling, der kombinerer krimiens 
sans for suspense med kunstværkets fornemmelse for 
tvetydigheder. Når den enes retfærdighed bliver den 
andens uretfærdighed, er der hverken entydige skurke 
eller helte. Kun ambivalente karakterer som ved første 
øjekast synes banale, men som ved nærmere eftersyn 
antager mere svimlende former, efterhånden som de 
korrumperes af terrorens logik, hvor frygt avler vold og 
vice versa.  

»Frygt lammer menneskets evne til at sondre, og 
derfor tiltager faren. Når mennesker bliver bange, 
overgiver de sig til dem, der forsvarer dem. I lande som 
lider under fraværet af en regering, der tager ansvar 
for at beskytte samfundet, investerer militser i offent-
lighedens frygt ved at påtage sig rollen som forsvarer. 
Ikke så sjældent ender det med dannelsen af bander, 
som tilstræber at opretholde deres magt og profit uden 
hensyn til borgernes sande interesser.«

I Saadawis roman fremstilles de irakiske myndig-
heder enten som egenrådige karrieremagere, tåbelige 
astrologer eller frygtlige torturbødler, mens den ame-
rikanske hær kun synes at være tilstede som generende 
Apache-helikoptere, der summer over byen som fluer 
over et kadaver. Her er ganske enkelt ingen autoriteter 
til at håndhæve loven og stoppe den eskalerende vold, 
hvilket åbenbarer sig med den håbløst inkompetente 
Tracking and Pursuit Department, hvor astrologer læg-
ger kabaler og læser fremtiden i sandkorn for at afværge 
terrorangreb. 

 »I vores praktiske omgang med verden læner vi os op 
ad midlertidige aftaler, som kan kritiseres og justeres. 
Disse aftaler udgør den offentlige lov, som vi underka-
ster os, fordi den repræsenterer vores fælles interesser. 
I fraværet af en sådan lov, eller når den svækkes, bliver 
relativismen lovens stedfortræder. Således navigerer 
hver gruppe eller sekt ud fra nogle flydende og utyde-
lige retsordener. Romanen skildrer disse retsordeners 
indbyrdes kamp,« forklarer Saadawi.  

SORTMAGISK REALISME
Danske læsere vil af åbenlyse grunde kunne genkende 
Saadawis prosa fra Mary Shelleys klassiker Franken-
stein, som i år fylder 200 år. I stemning og stil minder 
den irakiske frankenstein-roman dog mere om lands-

manden Hassan Blasims afsindige terror-noveller, hvor 
djinner, selvmordsbombere og desertører tonser rundt i 
et Irak på randen af vanvid. 

Hverken Blasim eller Saadawi forsøger at nedto-
ne den voldelige virkelighed, snarere maksimerer de 
den med deres sortmagiske realisme og udpenslende 
beskrivelser af krigens rædsler. Men hvorfra kommer 
dette behov for at tilfører den brutale virkelighed endnu 
et makabert og surrealistisk lag? Er virkeligheden ikke 
slem nok?

»Jeg er overbevist om, at der ikke findes noget mere 
grusomt, brutalt, meningsløst, absurd og monstrøst end 
virkeligheden selv,« svarer Saadawi.

»Den irakiske virkelighed er grundlæggende fyldt 
med surrealistiske væsner og begivenheder. En streng 
realisme ville, i undersøgelsen af den irakiske virkelig-
hed, lede os hen mod noget i retningen af en sorthumo-
ristisk fantasi,« fortsætter han.

»Mens jeg skriver disse svar, kommer jeg i tanke 
om noget, jeg så på en vens mobiltelefon i dag. Det var 
et klip, der var filmet på et hospital i Bagdad. Her var 
en stålarbejder i gang med at svejse noget stål ved et 
vindue, mens gnisterne fløj omkring ham. Det overvæl-
dende var, at hospitalsrummet ikke var tomt. De syge og 
sårede lå og sov i deres senge – lige under gnisterne!«

Når det så er sagt, kan Frankenstein in Baghdad 
hverken reduceres til snuff eller en satirisk nøgleroman 
til dens irakiske samtid. Saadawi har i grunden ret, når 
han skriver: »at romanen har formået at skildre, om 
end en lille del af den irakiske tragedie, uden at synke 
fuldstændigt ned i den.«

Fortællingen er nemlig også en sørgmodig hyldest til 
en historisk storby, som i dag lægger i ruiner. Den er 
en besyngelse af fordums pluralistiske Irak, hvor jøder, 
kristne og muslimer kunne leve i fred og fordragelighed, 
før landet blev balkaniseret af magtpolitik, religiøse 
spændinger og sekterisk vold. Romanen rummer føl-
somme skildringer, indestængte traumer og morsomme 
passager om en gudfrygtig gammel kone, der venter på 
sin forsvundne søn, en journalist med kærestesorger, 
der må lindres med bordelbesøg og Bloody Marys og 
den stakkels frankensteinske skabning, der taber sine 
lemmer i tide og utide. 

Det er på alle måder en veludført bedrift – stramt 
komponeret, økonomisk fortalt og upåklageligt oversat. 

Frankenstein in Baghdad 
en moralfilosofisk fortæl-
ling, der kombinerer kri-
miens sans for suspense 
med kunstværkets fornem-
melse for tvetydigheder.

Ahmed Saadawi, Frankenstein in Baghdad, Penguin 
Random House. Interview oversat af Said Hassan
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Finske Kari Hotakainen har skrevet en 
muntert-morbid roman, der vellykket 
rykker den nyfigne morals hegnspæle 

op og smider dem hen i bunken med 
pindebrænde. Men metaforerne halter.

I A Difficult Death har Morten Høi Jen-
sen skrevet en biografi, der placerer 

J.P. Jacobsens værk centralt i europæ-
isk litteraturhistorie.

SPIDDET PÅ LIVETS 
STEMMEGAFFEL

RILKE, KAFKA 
OG JENS PETER

Af Alexander Rich Henningsen

Af Mikkel Andersen

ANMELDELSER ANMELDELSER

Å
ndehul er en roman, der handler om noget så 
almindeligt som en kriminalkommissær, der 
går til kor. Om ægteskabets hverdagstristesse 
og drænende livstræthed, der pludselig kan 
ende i brutalt mord og vilde slåskampe mellem 

hustruer og mænd. Vores fortæller og hovedperson er 
en efterforsker, der ikke dømmer, men prøver at forstå, 
hvorfor folk gør, som de gør, og det er grundlæggende inte-
ressant. Den hårdkogte forbryder og den apatiske ægtefælle 
har overraskende meget til fælles. Mennesker gør horrible 
ting, hvis vi de bliver presset hårdt nok, det er situationen 
mere end indgroede karaktertræk, der får folk til at bryde 
normen. Der skal ikke psykologiseres – i hvert fald ikke på 
den gængse måde – og en sag har altid flere vinkler. Dette 
bliver også en pointe i bogen om virkelighedens beskaffen-
hed: den verden, vi oplever, er et resultat af vores subjekti-
vitet. En handling kan give god mening i en persons hoved 
i en specifik situation, men bagefter viser det sig, at man 
har begået en forfærdelig forbrydelse. Kriminalkommis-
særen forsøger at nå ind i hovedet på folk og se nogle glimt 
af mening bag den tilsyneladende galskab. Metoden er et 
miks af fordomsfrihed og idiosynkratiske betragtninger om 
gud, virkeligheden, menneskets natur og den enkeltes rolle 
i samfundet.

Som sagt: fortælleren går til kor og møder her Kirke-
tjeneren og Frisøren, der begge af uforklarlige grunde 
buser ud med deres inderste hemmeligheder. Kirketje-
neren fortæller, at han stjæler det kostbare ligtøj fra døde 
mennesker inden kremeringen, og Frisøren er ved at gå til 

E
n stor flagermus svæver med korslagte arme over 
en sort afgrund, fra skødet vokser insektvinger 
og benene former sig som kålstokke. Fra toppen 
af en palmestamme vokser store ål i stedet for 
blade. En kvindekrop bliver til et landskab, 

kønsbehåringen fordobles til bjerge og inde i maven sejler 

Tusindfryd er konceptuel og 
kompromisløs fusion af rim og tegnin-

ger. Men hvor Signe Parkins tegner 
frydefuldt og fabulerende kløjes hun 

desværre i rimene. 

RIMRYTTERHEKS PÅ AFVEJE
Af Felix Rothstein

Kun få af alle mine bøger er mig uundværli-
ge, og to er tilmed altid blandt mine ting hvor 
end jeg befinder mig. De er også om mig her: 
Biblen og den store danske digter Jens Peter 
Jacobsens bøger.« Ordene er Rainer Maria 

Rilkes, der i et brev til Franz Xaver Kappus skriver om 
nødvendigheden af at orientere sig i forfatterskaber med 
dybde og evighed, som han formulerer det.

i sit ægteskab med en bitter mand, der sidder i kørestol. 
Handlingen bliver oprullet som en række monologer, som 
fortælleren har over for et mystisk du. Næsten som en om-
vendt afhøring, hvor det er afhøreren og ikke den afhørte, 
der letter sit hjerte.

Problemet med den her slags alvidende jegfortæller er, 
at alting skal gennem fortællerens hakkemaskine, og det 
bliver til tider enerverende. Der kommer afstand, handlin-
gen bliver omstændelig og fjern. Vi får ikke lov at opleve 
historien udspille sig, men får den genfortalt, krydret med 
betragtninger over menneskelivet og mærkelige og ofte ret 
upræcise metaforer, som her på side 73: »Jeg prøvede at 
sætte mig i den hævngerrige drabsmands sted. Det gør vi 
alle sammen, når vi ser voldelig underholdning. Vi labber 
modermælkserstatning i os fra Hollywood-kviens 52-tom-
mers gigabryster.«

Selvom om historiens fremdrift og fortællerens hang til 
grublen, filosoferen og anekdotiske svinkeærinder kommer 
til at modarbejde hinanden, må man alligevel overgive sig. 
Den monologiske stil bliver gradvist vendt til en force, i takt 
med at man som læser får indblik i fortællerens tankegang 
og ganske originale blik på verden. Så bliver det tydeligt, at 
historiefortælling også altid indebærer valg, som fremstil-
ler fortælleren selv i et særligt lys. Vi kommer ind under 
huden på efterforskeren, bliver revet med, bliver fortrolige 
og medsammensvorne og dermed også spiddet på livets 
stemmegaffel, når det går op for os, at vi alle kunne være 
både Frisøren, Kirketjeneren eller Fortælleren.

Kari Hotakainen, Åndehul, Gyldendal

At Rilke i 1903 pegede på J.P. Jacobsen som en af sine 
inspirationskilder, er ikke nogen hemmelighed: Rilkes 
prosaværk Die Aufzeichungen des Malte Laurids Brigge 
er en komposition over Jacobsens anden roman Niels 
Lyhne fra 1880, hvis bærende tematiske figur er døden; 
at man må dø sin egen individuelle død. Den individuelle 
død, eller den svære død som Morten Høi Jensen foreslår, 
er netop drivkraften i biografien om J.P. Jacobsen. Det er 
det livssyn og ateistiske udsagn som Marie fremlægger for 
magisteren Ludvig Holberg i Fru Marie Grubbe: Jeg tror, 
at hvert menneske lever sit eget liv og dør sin egen død. 
Denne sætning synes Morten Høi Jensen at sætte som 
overskrift på J. P. Jacobsens liv og værk.

Jens Peter Jacobsen var den ældste i en søskendeflok på 
fire. Han voksede op i Thisted, hvor han også døde i sine 
forældres købmandshjem af tuberkulose i en alder af 38 år. 
Han var en poetisk yngling, og et geni indenfor biologi og 
botanik, og med disse gudløse evner rejste Jens Peter fra 
Thisted til København for at studere. Her bliver han en del 
af det intellektuelle miljø omkring Georg og Edvard Bran-
des, hvor han først bliver kendt som en radikal tænker, 
oversætter af Darwin, fattig studerende og siden poet, da 
Jacobsen mere eller mindre tilfældigt læser op fra sin tekst 
En arabesk. Herefter udvikler Jacobsens forfatterskab sig 
med en langsomhed a la Flaubert, i modsætning til den 
samtidige Herman Bang, men med en tyngde og originali-
tet som få, og fem år efter udgivelsen af Niels Lyhne bliver 
købmandssønnen fra Thisted indhentet af døden.

Som akademisk formidling er Morten Høi Jensens 
debut engageret og velskrevet. Bogen er udgivet af Yale 
University Press (!) og forsynet med forord af den promi-
nente amerikanske litterat James Wood. Det særlige ved 
bogen er i dansk kontekst, at Jacobsen nu introduceres 
internationalt som en betydningsfuld forfatter i litteratur-
historien som sådan.

Hvad der kan forekomme mere eller mindre sensati-
onelt er J.P. Jacobsens centrale placering i den litterære 
modernismes begyndelse. »Copenhagen was the first real 
battleground of European Modernism« skriver Morten 
Høi Jensen og underbygger løbende pointen med referen-
cer til dem (Thomas Mann, James Joyce, Kafka o.s.v.), der 
læste Jacobsen og blev inspireret af hans vegetative opgør 
med gud og troen på livet efter døden. For som frugten bæ-
rer sin kerne, bærer vi i livet også døden, det har intet med 
gud at gøre, og dette var tanken, som gjorde J.P. Jacobsens 
bøger til genstand for studier hos modernismens størst 
forfatterskab med dybde og evighed belyser A Difficult 
Death ret så fornemt. 

 
Morten Høi Jensen, A Difficult Death – The Life and Work 
of Jens Peter Jacobsen, Yale University Press.  

to små mennesker på en båd i en sø, hvis vand løber ud i 
en skål. En kvinde skubber en barnevogn, mens barnets 
navlestreng og hendes eget hoved forgrener sig ud i en 
strøm af figurer: blade, hænder, tarme, fisk osv.

Signe Parkins er en af de mest originale og egensindigt 
sprudlende tegneseriekunstnere herhjemme. Hendes blog 
og siden bog Signe Parkins & Drawings (2015) skildrer 
hendes eget liv med børn og mand og dagligdag i Aarhus. 
Og på sin egen fabulerende og næsten mytologiske vis er 
Tusindfryd også en art selvbiografisk tegneserie. I hvert 
fald retter bogen blikket indad i en vital, vildtvoksende og 
symboltung associationsleg, der slår temaer om kvinde-
krop og kernefamilie an. Men de sarte akvareller og skarpe 
tuschtegninger breder også botanik og arkitektur, frøer og 
ål, æg og løg, blod og vand udover siderne så Tusindfryd 
både er intimt og kosmisk. Bogen vokser ind i sig selv og 
derfra udad.

Tusindfryd er en stærkt konceptuel tegneserie, der slet 
ikke er en tegneserie i konventionel forstand. Omslagets 
genrebetegnelse lyder derimod på rim og tegninger. Og det 
er forfriskende uforstilt lige præcis, hvad bogen er: hver 
side er delt op i fire tegninger (med undtagelse af enkelte 
helsider), der hver især ledsages af et ord eller to. Mens 
tegningerne legende og nogenlunde tematisk glider over 
i hinanden i et organisk myldreværk, lyder de rimende 
tekstbidder f.eks.: »Ferskmand / Spaghettivand / Guld-
tand / Vandland.« Af og til leverer Signe Parkins poetiske 
neologismer som »Liljevand« mens andre, som »Tøjtar-
me«,  bevæger sig over i det groteske.

I sin flyvske ordleg er bogen også gennemsyret af en 
stærk og mystisk feminisme. Fra det mest tydelige med en 
hær indfattet i en ravkæde og en piberygende kvinde i rød 
kjole med kalashnikov under armen og rimet »Hær / Mær 
/ Revolutionær / Begær« til tegningen af den hemmelig-
hedsfulde »Silke-tenor«, hvor en ellers nøgen kvinde åbner 
sin store pelsfrakke og afslører et for af kønsbehåring, 
skedeåbninger og røvhuller i et geometrisk mønster. 

Desværre rammer rimene slet ikke samme tårnhøje kva-
litet som de sirlige og samtidig stærkt grafiske tegninger og 
den taktile akvarelfarvelægning. Fra det næsten neutrale 
»Hæk / Blæk / Kvæk /Gæk« til det aarhusianskdrevent 
og endelsesudviskende »Hul i engen / Skod i sengen / Hit 
med pengen’! / Farvel så læng’« bremser »rimrytterhek-
sen« Signe Parkins det momentum, der ellers bygger sig op 
i tegningerne. Og billedernes ellers så opfindsomme humor 
overlever ikke i rimene.

Tusindfryd er hverken knækprosa eller i familie med 
Halfdan Rasmussens børnerim. Som rime-remsebog 
tænker jeg først og fremmest, at Tusindfryd er fjernt be-
slægtet med Blå mand, Egon Mathiesens »remse til vrøvl 
og glæde« fra 1938. Men hvor Blå mands virtuose nonsens 
åbner et stort og poetisk rum med sin jazzede rytme (»Blå 
mand / aber okser / blå mand / verden vokser«) er Signe 
Parkins’ rimrytteri alt for ofte gumpetungt, umusikalsk 
vedhæng til ret suveræn tegnekunst.

Man skal – heldigvis – ikke lede efter sammenhæng 
mellem rim og tegninger. I hvert fald ikke en direkte 
sammenhæng, der kan dechifreres som bogens hemmelige 
handling. En sort skikkelse, en slags sort ridder, dukker 
igen og igen op, som et hemmeligt spor eller tegn, som en 
skurk eller redningsmand, som en attrap eller redskab. 
Som en slags betydningstømt pladsholder for alle mulige 
følelser – angst, begær, håb –  er han en både faretruende 
og tillokkende figur, der vækker læserens nysgerrighed. 

Tusindfryd er en kompromisløs bog, der med stor ildhu 
udfolder sit eget koncept. Men måske den ville have haft 
godt af at indgå nogle flere kompromiser. Det er som om, 
at bogen for alt i verden vil være finurlig og underfundig. 
Men det spænder desværre ben for dens vildtvoksende og 
krinkelkrogede potentiale som poetisk hverdags-, familie-, 
parforholds- og kønskritik.  

Signe Parkins, Tusindfryd – rim og tegninger, Cobolt/
Aben maler. 

H
vis du går og tror, at fremtiden har monopol på 
at være skræmmende, så tro om igen. Fortiden 
er fyldt med død, ødelæggelse og undergang 
på lige fod med de værste udsigter for fremti-
den. Det minder videnskabsjournalisten Peter 

Brannen os om i bogen The Ends of the World, hvor han 
på forbilledlig pædagogisk vis gennemgår de værste mas-
seødelæggelser og undergange, Jorden har været udsat for 
i sin mere end fire og en halv millard år lange eksistens. 

Jorden har gennem tiden kontinuerligt fået en masse 
tæsk, fortæller Brannen, men det har typisk været i en lille 
skala. Forskellige naturkatastrofer har hærget jordoverfla-
den, men de har været intet i forhold til de ødelæggelser, 
som de lidt mere sjældne The Big Five har ført med sig. 
For at blive kategoriseret som en af de fem store skal 
ødelæggelserne ikke kun være lokale, men omfavne hele 
planeten. Derudover skal mindst halvdelen af Jordens 
arter dø ud inden, der er gået én million år eller mindre. 
Forestil dig så, at Jorden har været udsat for det fem (!) 
gange. Det er ikke så lidt, og det har også sat sine spor. 
Særligt i jorden, hvor man kan finde fossiler af for længst 
uddøde arter eller jordlag, som vidner om en tid med 
destruktioner af næsten bibelske dimensioner.

Den mest kendte af The Big Five er uden tvivl udryd-
delsen af dinosaurerne for 66 millioner år siden. Men der 
har været fire inden da og til forskel fra dinosaurernes 
undergang, har de været forårsaget af jorden selv og 
ikke en over ni kilometer lang asteroide. Den første store 
masseudryddelse skete for 445 millioner år siden og var 
et ishelvede. I takt med at kulden tog til, blev havene 
mindre og dermed også leverummet for Jordens arter, der 
dengang udelukkende levede i vandet. Det var en regulær 
istid, og det satte en brat stopper for udviklingen, før den 
igen blev kickstartet et par millioner år senere. For så at 
blive slået ned igen.

Runde nummer to kom for 374 millioner år siden og var 
en kompleks blanding af fald i temperatur, vulkaner, øget 
produktion af næringssalte og en masse andre ting. Næste 
omgang for 252 millioner år siden gjorde det hele lidt mere 
bibelsk: i Sibirien eksploderede en række vulkaner, som 
dækkede hele kontinenter med lava. Der væltede så meget 
lava ud af vulkanerne, at det var nok til at dække nutidens 
USA med et næsten én kilometer højt lag af smeltet sten. 
Og det stoppede ikke der. Det førte farlige gasser med sig, 
som blandt andet ødelagde den kemiske sammensætning 
i oceanerne. Ødelæggelserne var så voldsomme, at de var 
medvirkende til, at der ikke voksede træer på jordover-
fladen i 10 millioner år efter. Knap så voldsomt, men 
alligevel dødbringende var det for 201 millioner år siden, 
da nummer fire af The Big Five trådte ind på scenen. Her 
var vulkanerne også gerningsmændene, men de blegner 
i forhold til dem, Jorden var vidne til under den forrige 
masseødelæggelsesrunde, som Brannen kalder for »den 
værste masseudryddelse nogensinde«. 

Undergang er ikke kun noget, der 
hører fremtiden til. Ny bog minder os 

om, at det er sket før. 
Endda et par gange.

JORDEN GÅR UNDER 
IGEN OG IGEN OG IGEN

Af Philip Martinussen

Den seneste af de fem store kender vi alle sammen. 
Den er den med dinoerne og noget med en kæmpe sten, 
der faldt ned i Mexico. Men uanset, hvor mange gange 
man får fortalt historien, er det stadig lige fascinerende, 
og Brannen er god til at udpensle de uhyggelige detaljer. 
Som for eksempel det brag, meteoren slog ned i jorden 
med, der var to millioner gange større end det største 
atomvåben, der nogensinde er blevet bragt til spræng-
ning. To millioner. Det er svimlende tal. Lige som alle de 
år, der er gået, siden The Big Five fandt sted. Det får én 
til at tænke. Det er derfor ikke så underligt, at man føler 
sig helt lille og ubetydelig efter at have læst Brannens 
bog.

Brannen fortæller ikke kun historien om ødelæggelser-
ne, men også om de arter, der gik tabt. Der har virkelig 
været mange af dem. Og de har været underlige. Prøv at 
google Hallucigenia. Eller, hvis det skal være lidt mere 
skræmmende, Dunkleosteus. Brannen giver dem liv, så 
man både forundres, skræmmes og fascineres.

Midt i al ødelæggelsen løfter Brannen også pegefinge-
ren: vi skal holde igen med de fossile brændstoffer, hvis 
vi vil undgå, at fremtidige ødelæggelser indhenter os 
tidligere, end de egentlig burde. For de kommer, under-
gangene, bare rolig. Om det så er mennesket eller Jorden 
selv, der forårsager dem, de skal nok komme. 

Peter Brannen, The Ends of the World, Ecco

I Herta Müllers samtale med Angela 
Klammer gemmer den djævelske sand-

hed om Rumænien under Ceaușescu 
sig i de sproglige detaljer, der vælter 

poetisk ud.

SPROGET I ET DIKTATUR
Af Kasper Mikael Jacek

V
ed middagsbordet i den tysksprogede, rumæn-
ske landsby Banat, hvor den nobelprisvindende 
forfatter Herta Müller voksede op, var der helt 
tavst: »Hemmelighederne hang på hver enkelt. 
Jeg var sikker på at de alle var bedrøvede fra 

panden og helt ud i tæerne, at de alle have kløer i hjertet 
og forsvarede sig, men kun indefra så man ikke kunne se 
det.« Det var hemmeligheden om faderens - og Rumæni-
ens - fortid som nazi-støtter, der afslørede sig, når han i 
aftenens fuldskab sang tredive år gamle nazisange. Det var 
hemmeligheden om moderens fem år i en arbejdslejr, der 
kun lod sig afsløre i de daglige tæsk, det korte hår, evnen 
til at arbejde og nødvendigheden af at skrælle kartoflerne 
papirtyndt. Det var hemmelighederne om de tusindvis, 
der stadig i 1960’erne blev aflyttet, anholdt, deporteret og 
tortureret for »sovjetisk hetz«.

Det var, kort sagt, alle de hemmeligheder, som man ikke 
talte om i »Østeuropa før 1989.« Tavsheden var blevet til 
lov, som Herta Müller siger. Men hun finder en vej ud af 
tavsheden i poesiens sprog. Ja, faktisk finder hun i sproget 
en måde at skildre virkelighedens brutalitet poetisk; et 
sprog, der kunne vriste sig fri fra statens propaganda og 
»løgnens kæmpemæssige, grænseløse uforskammethed«, 
som det hemmelige politi, Securitate, orkestrerede.

Men der var ikke helt tavst i Rumænien under Ceaușe-
scu. Ud af radioen, til møderne og på fabrikken lød propa-
gandaen, der alligevel ikke var nogen, der troede på. Eller 
det »officielle sprog« eller »ideologiens sprog«, som Herta 
Müller kalder det: »Sproget havde bogstavelig talt mistet 
forstanden. Man kunne få det fysisk dårligt, når man sad i 
de timelange møder.«

Til disse møder klappede du enten i takt eller så skulle 
du til forhør hos det hemmelige politi, der godt nok kun var 
hemmeligt af navn. Alle vidste, at de arbejdede på at »øde-
lægge« og »knuse« individet. Så man klappede eller vente-
de på at blive knust, som Herta Müllers ven Rolfert Bossert, 
der forlod landet i en paranoid og hallucinerende tilstand, 
og efter tre uger på et resocialiseringshjem i Frankfurt 
begik selvmord. Det var lige efter Securitates plan, som det 
senere fremgik af de sagsakter, der kom frem i lyset efter 
mange års venten: ‘Driv ham til vanvid og driv ham ud af 
landet, så han begår selvmord i Vesten’. I samtalen stiller 
Müller det spørgsmål, som heller ikke sagsakterne kunne 
besvare: »Var der alligevel nogen der ‘hjalp’ ham den nat 
ved vinduet i resocialiseringshjemmet?«

Herta Müller valgte alligevel de litterære miljøer med 
de konstante forhør som følge. Her fortalte de hinanden 
»de seneste vittigheder, vi legede med rimede sætninger i 
timevis, vi sang Ceaușescus taler fra avisen som operetter.« 
Andre valgte tavsheden som ved middagsbordet i landsby-
en. Mange andre begyndte at tale som diktaturet, der ifølge 
Herta Müller konstant prægede og instrumentaliserede 
sproget: »Dagen lang hed det ‘man skal’ eller ‘vi skal’. Man-
ge var vant til dette SKAL, de havde lært at fungere uden at 
tænke over hvad de gjorde. De var dresserede, næsten alle 
sætninger begyndte med dette SKAL.« Som Herta Müller 
siger, så ødelægger ideologiens sprog alt hvad det rammer.

Sproget i et diktatur ikke bare ødelagde, hvad det ramte, 
det skjulte også virkelighedens brutalitet: Rumænien var 
et land, der officielt havde rejsefrihed, mens de rådne lig 
sad fast i mejetærskerne ved grænsemarkerne, som Müller 
siger i en sætning, der ikke burde kunne eksistere. ›
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D
a Eugene Martens Firework udkom første gang 
i 2010, var det med stor ros fra blandt andet 
Gordon Lish, der har været redaktør og litterær 
fødselshjælper for blandt andre Raymond 
Carver. Ikke den værste start for en bog, må 

man sige. Det var dog mere eller mindre også det eneste 
stjernestøv, Martens bog fik drysset over sig. Anmeldelser 
var der nemlig ikke mange af. Et egentligt gennembrud har 
Firework eller de tre andre romaner, Marten har udgivet, 
ikke ført med sig. Og det på trods af, at de få stemmer, der 
holder hans fane højt, sammenligner ham med Cormac 
McCarthy og Don DeLillo og insisterer på, at han har for-
tjent en plads ved siden af de to kanoniserede herrer.

Tyrant Books, der stod bag udgivelsen tilbage i 2010, 
har haft en temmelig vild salgssucces med Atticus Lishs 
Preparation For The Next Life (2014), som blev en uventet 
bestseller. Men ellers er forlaget mest kendt for sine min-
dre undergrundsudgivelser. Det giver derfor god mening, 
at forlaget bag har valgt at genudgive Martens Firework 
her i 2018. Den matcher porteføljen, og man kan næsten 
høre forlaget skrige i baggrunden: »Stædighed må sguda 
betale sig«. Tyrant Books er med andre ord ude i andet 
forsøg. Og nu til bogen.

Jelonnek er romanens hovedperson og er lidt af en 
indifferent type. Han arbejder på et kontor, isoleret og med 
ensartede arbejdsopgaver og gør lidt mindre end det, der 
bliver forlangt af ham. Han drikker sig tit fuld og ser den 
samme footballkamp, igen og igen, også selvom han ikke 
kender spillets regler særlig godt. Han betegner sig selv 

Han bliver sammenlignet med DeLillo 
og McCarthy, og så er én af hans 

romaner netop blevet genudgivet. 
Kender du ikke Eugene Marten, 

så har du chancen nu.

EN ROMAN, MAN ALDRIG 
RIGTIG FÅR STYR PÅ

Af Philip Martinussen

Dette opgør med statens virkelighedsfjerne officielle 
fortællinger om sig selv går igen i Mit fædreland var en 
æblekerne. Herta Müller finder et sådant sprog i den 
rumænske folklore, der ifølge hende var for drastisk, gen-
stridigt og autentisk til at kunne indpasses i det officielle 
sprog og ideologiske fortællinger, hvorfor man skabte sin 
egen statslige mytologi eller folklore. Et andet sted, hvor 
Herta Müller finder et sådant sprog er hos sin veninde 
Jenny, der ikke interesserede sig for litteratur eller politik, 
men hvis bramfrie utålmodighed med bureaukratiet 
alligevel besad et politisk potentiale for Herta Müller. Og 
så selvfølgelig i sproget og poesien.

Ligesom ordlegene i det litterære miljø lavede Herta 
Müller det, hun kalder hovedøvelser, hvor hun sammen-
satte og ledte efter ord, rytme og klang. Titlen til bogen 
har da også fået sit navn efter en af de ordøvelser. Det var 
en af de måder, Herta Müller kom igennem Securitates 
forhør med sin værdighed og forstand nogenlunde uskadt: 
»Hver dag havde jeg stærkt brug for sætningernes skøn-
hed, men jeg skrev for at finde et fodfæste over for livets 
elendighed og ikke fordi jeg ville lave litteratur«. Og så 
kunne dette private og uødelagte sprog noget som ideolo-
giens sprog ikke kunne. Det kunne vise, hvor beskidt livet 
faktisk er: »I mine hovedøvelser med ord lagde jeg mærke 
til at det poetiske er virkeligt og i sin flimren allerbedst 
viser hvor beskidt livet er.«

Kort før sin emigration til Tyskland gik Herta Müller 
rundt og ventede på, at udrejsen skulle blive en realitet: 
»Med tyndslidte nerver og lyst til at skrige offentligt strej-
fede jeg omkring i byen. Jeg sagde hele og halve digte og 
gamle bitre rim for mig selv og lavede nye til.« I 1989 blev 
gaderne fyldt med de fortiede, oprørte råb og den vold, 
som revolutionen bragte med sig. På Revolutionspladsen 
i Bukarest lød den dristige rumænske folkesang, ligesom 
den grimme sandhed vælter poetisk ud i Mit fædreland 
var en æblekerne. Som Herta Müller siger et sted: »Jeg 
kunne ikke holde ud at skrive hvis ikke hovedsagen ved 
teksterne var sprogets opdigtede sandhed hvori det skøn-
ne gør ondt.«

Herta Müller, Mit fædreland var en æblekerne, Gyldendal 

Johannes V. Jensens glemte 
amerikanerroman Madame D’Ora er 
blevet genudgivet af Forlaget Gladia-
tor. Det er en tiltrængt udfordring af 

den danske litteraturkanon.

HVAD KAN MAN OPNÅ 
ANDET END AT 

KEDE SIG MINDRE?
Af Jonathan West Carstensen

D
er er hedebølge i Johannes V. Jensens New 
York. Et »Damphamreri af en By«, hvor 
hovedpersonen Leontine D’Ora og hendes 
gamle flamme Edmund Hall forgæves forsøger 
at klinke fortidens skår. De har en romantisk 

fortid i Europa bag sig, men de er ikke unge mere og har 
ikke meget amerikansk fremtid i sigte. Madame D’Ora 
lever af at underholde som varietésangerinde, og hun er på 
én gang fuld af svulmende livslyst og teatralsk dødsfasci-
nation, mens videnskabsmanden Edmund Hall derimod 
konsekvent forholder sig til verden et sted mellem nøgternt 
distanceret og kynisk beregnende. Han er i færd med at 
finde ud af »hvad Stof er«, men hans søgning er lige så 
naturvidenskabeligt som erotisk betinget. »Hvad kan man 
opnaa andet end at kede sig mindre?« spørger han retorisk. 
Alt på jorden er gennemlyst, så fremtiden skal søges i det 
overnaturlige. Hall bliver stormende forelsket i den unge 
armenske pige Mirjam Karekin, der antageligt har okkulte 
kræfter og kan fungere som medium for åndelig kontakt 
gennem spirituelle seancer i Halls laboratorium. 

Romanen faciliterer det gammelkendte møde mellem 
naturvidenskab og okkultisme, som man også finder i Go-
ethes Faust og August Strindbergs alkymistiske besættelse 
i Inferno. I Madame D’Ora er mødet dog tilføjet et parodi-
erende element: Gennem det okkulte jagtes både tilværel-
sens mening og ungpigeskørter. Ånderne manifesterer sig 
kun til lyden af varietésange i et varmt og mørklagt lokale 
– og bliver til sidst afsløret af et falsk overskæg. Den Store 
Litteratur bliver punkteret og reduceres til et revynummer. 
Alligevel knopskyder der romanen igennem små magiske 
momenter, når den jævnt fremadskridende handling af 
og til træder i baggrunden og giver plads til intense lyriske 
sansninger: »Rummet udenfor Halls Vinduer, der er dybt 
og luftigt som fra Toppen af en Klint, gennemspøges af 
et skarlagenrødt vildt Lys, et Brandskær; det er som om 
Jorden nu mod Aften mindes sin Urtid. De høje stejle Huse 
glaner tusindrudede og kulsort skyggede. Brooklynbroen 
lægger sin svimlende dristige Luftpassage mystisk glødet 
og fortonet mellem de to Byverdener, der blander sig over 
den«. Her finder man jo pludselig sammenligninger, me-
taforer, stavrim, besjælinger! Disse afløser den nøgterne, 

deskriptive stil, inspireret af kriminalromanen, der præger 
det meste af romanen. Bagerst i bogen har forlaget samlet 
et udvalg af »Varietémyter«, og det er myterne og de lyri-
ske passager, der for alvor binder Madame D’Ora sammen.

Myten som genre interesserede Johannes V. Jensen me-
get, og han udviklede gennem 50 års forfatterskab en sær-
lig definition af mytebegrebet. Han ser det som et »Spring 
ind i et Billede«, en fortættet form, hvor epik og lyrik 
ideelt smelter sammen. Myteudvalget i udgivelsen spejler 
harmonikasammenstødet af vitalitet og forfald i Madame 
D’Ora, den »Livets og Dødens Duet«, der synges i myten 
Knokkelmanden. Det er et spændende greb at medtage 
disse korte, lysende tekster, for de udfolder på flere måder 
romanen. Myterne beskæftiger sig nemlig med de helt 
store linjer i tilværelsen – menneskers håb og brudte løfter, 
fortid, nutid og fremtids indvirkning på hinanden – kon-
denseret så meget, at hver linje i fortællingen står og dirrer 
lyrisk. I Madame D’Ora bliver disse store temaer behandlet 
i kriminalromanens form og krydret med en langtrukken, 
diffus gimmick af en handling. Det er de store linjer i roma-
nen, man bliver ramt af og husker efterfølgende, og måske 
netop derfor er myterne blevet stående i eftertidens kanon, 
mens Madame D’Ora er gledet ud. Johannes V. Jensens 
myter illustrerer nemlig ufatteligt præcist, hvad det er han 
kan, når han er allerbedst. 

Madame D’Ora, Johannes V. Jensen, Forlaget Gladiator

som en »rock and roller«, men hører ikke selv musik-
ken. Han er temmelig kølig over for urolighederne ude 
på gaden, der er opstået efter frifindelsen af de betjente, 
der tævede Rodney King; han vil bare gerne ned og købe 
øl. Han har en kæreste, som han kalder »hende, han bor 
sammen med«, og det slår det ham ikke ud af kurs, da hun 
forlader ham, efter han bliver arresteret for at have købt 
sig til sex hos en prostitueret.

Det er der, vi møder Jelonnek første gang, på vej i arre-
sten. Han løslades hurtigt, men hans nedadgående spiral 
er allerede godt i gang. Det bliver værre, kun meget værre. 
En køretur ned efter smøger med søsterens kæreste midt 
i en bryllupsreception ender med bortførelsen af to sorte 
prostituerede, som svogeren efterfølgende tæver og truer 
med en pistol. Alt imens Jelonnek suger det hele til sig på 
bagsædet.

Jelonnek er defineret ved det han mangler, og han 
mangler både ansvar, kritisk stillingtagen, deltagelse, 
lidenskab og en mission i livet. Det er ikke uden grund, at 
Martens antihelt er blevet sammenlignet med Albert Ca-
mus’ Meursault fra Den fremmede (1942). Som Meursault 
lader Jelonnek sig glide med, »Man bevægede sig mod 
noget nyt og noget andet, selvom det betød, at man blev 
ét med det«. Men man bliver i tvivl: nyder Jelonnek sine 
eskapader, eller er han bare ligeglad? Marten bevæger sig 
på en knivsæg, når han beskriver Jelonneks tankegang 
eller mangel på samme. Det er generelt for romanen, der 
er holdt i en knap og stram tone. Forfatteren Sam Lipsyte 
har kaldt Martens prosa for »kontrolleret brand«, og det 
er meget sigende; der er ikke meget, der afsløres. Men det, 
der bliver afsløret, vidner om vulkansk aktivitet, at mon-
strøsiteterne gemmer sig i antydningerne og hentydninger-
ne. Det er stærkt, det virker, og det er sært fascinerende.

Tingene ændrer sig for Jelonnek efter den fatale tur 
med svogeren. Han tager for første gang et rigtigt valg. 
Af årsager, der ikke er helt tydelige, vælger han at hjælpe 
den ene af de to prostituerede, Littlebit. Selv er han ikke 
helt klar over, hvordan han har det med det, der for ham 
må være et radikalt valg. Sammen med Littlebit og hendes 
datter Miss D kører de gennem stat efter stat på jagt efter 
et bedre sted. Men hvorfor hjælper han dem? Er det af 
barmhjertighed? Dårlig samvittighed? Fordi han mangler 
en mission i livet? Marten giver ikke et klart svar. Heller 
ikke på, hvorfor det senere ender så galt, når Jelonnek får 
svært ved at holde sammen på den alternative familie. Der 
er truende kræfter udefra, der ikke bryder sig om »deres 
slags«, og Jelonnek rammes af paranoia, selvdestruktiv 
adfærd og tabuiserede lyster. 

Firework er en besynderlig OG besynderligt dragende 
roman om en mand, som i forsøget på at ville være mere 
end sig selv og være noget for andre ender med at modar-
bejde sin egen sag. Om Martens roman er på højde med 
DeLillo og McCarthy er egentlig irrelevant. Vigtigere er det, 
at man igen har mulighed for at købe Firework. En roman, 
man aldrig rigtig får styr på. Det skal forstås positivt.

Eugene Marten, Firework, Tyrant Books

I De sten der byggede husene er der en helt utrolig 
ivrighed efter virkelig at beskrive, hvordan byen er, 
og hvordan det er at være dens mennesker. Byen er 
London, nærmere bestemt Sydøstlondon, hvor den 
32-årige forfatter, dramatiker, rapper og digter, Kate 

Tempest, har sine rødder. I bogens dedikation kalder hun 
selv bydelen for »min motor og mit anker«, og romanen 
er da også en inderlig og til tider nærmest nostalgisk 
dedikation til Sydøstlondons forskellige slags mennesker 
og en slags kampskrift imod gentrificeringen af bydelen. 
Romanen er Tempests første, som forlaget Korridor 
netop har oversat til dansk.

I romanen møder vi heltinden Becky, som både er 
danser, servitrice og massagepige (kursiveret, fordi det 
er dén slags massagepige). Becky har mest oplevet svigt 

Den britiske forfatter, dramatiker, 
rapper og digter Kate Tempests første 
roman De sten der byggede husene er 
netop oversat og udkommet på forla-

get Korridor. 

OVERFLØDIGHEDS-
HORNMUSIK

Af Sigrid Kraglund Adamsson

hele sit liv, og derfor ved hun, at man ikke skal stole for 
meget på andre mennesker, og at man skal klare sig med 
det, man har. Hun er meget beundringsværdig, lader for-
fatteren os hurtigt forstå, da den lille, kejtede Harry, som 
er lesbisk og sælger stoffer, møder hende første gang: 
»En heftighed over hende. Stråler gyldent og rødgløden-
de, sort ild, brændende blå i kernen. En ny sol der svider 
skarpt. Harry blinker, finder sine kropsdele forskellige 
steder i lokalet og sætter dem sammen igen«. Således er 
Tempests prosa lidt af en kamel at sluge; hver gang man 
når til enden af en sætning i den 376 sider lange roman, 
er man blevet så grundigt guidet af sproglige klicheer 
og socialrealistiske skildringer af karakterernes bevæg-
grunde, at man aldrig rigtigt når at få vejret. Romanen 
følger ikke kun Becky og Harry, men også Pete, Harrys 
bror, deres forældre, Graham og Miriam, Miriams nye 
mand David, Harrys ven Leon, Beckys onkel Ron og 
Beckys forældre. Hendes far er John Darke, en tilsmud-
set venstreorienteret aktivist og teoretiker, der nu sidder 
i fængsel, og Beckys mor, Paula, der aldrig blev fotograf, 
fordi hun blev mor i stedet. Livet, forstår vi, indhenter os 
alle. Og hvis prosaen i romanen ikke var så ivrigt optaget 
af at fortælle os den helt rigtige historie og få os til at føle 
de helt rigtige ting, var det måske lettere at få øje på de 
fortællinger, romanen faktisk lykkes med.

For under det overdrevent ornamenterede og ivrigt 
forklarende i Tempests roman, gemmer der sig en fin 
fortælling, som visse steder næsten kommer til sin ret. 
Som med kærlighedsforholdet mellem heltinden Becky 
og den lusede og jaloux Pete, der skal leve med, at Becky 
giver fremmede mænd happy endings på motorvejshotel-
værelser for at realisere sine drømme om at blive danser: 
»Han åbner døren, og han ved, hvor hun har været, og 
det er så godt at se hendes øjne der under gadelygten, 
de øjne han elsker, det smil som stiger op over de læber, 
som er de læber, han holder allermest af, men han ved, 
hvor hun har været, og det gør ondt, og han kan ikke gøre 
for det«. Tempest er bedst, når hun næsten kan modstå 
at eksplicitere sine karakterers følelser med bombastiske 
billeder som: »Harrys hjerte stikker sig selv i maven med 
et sværd«. Desværre modstår hun det sjældent, og en 
ellers virkelig fin fornemmelse for en gruppe mennesker 
og de steder, hvor de føler sig hjemme, forplumres hele 
tiden af overflødige forklaringer. Tempest kender disse 
mennesker, og det bliver netop både sandt og aktuelt, når 
hun beskriver indersiden af en natklub fyldt med stoffer 
og berusede, ensomme mennesker en tirsdag aften: »Der 
står borde i hjørnerne og ovre langs bagvæggen, og der 
er et dansegulv flankeret af stillestående kroppe, som 
endnu ikke er fulde nok til at glemme, hvor tykke de føler 
sig i deres nye kjoler«. Lige indtil Tempest skynder sig at 
forklare: »Ensomheden lurer overalt i baren trods alle de 
kyssende par og alle flokkene af kvinder med armene om 
hinandens skuldre«. Det kan næsten mærkes, lige indtil 
det bliver forklaret.

Alligevel er der er et eller andet ved Kate Tempests 
roman, der fungerer, måske netop på grund af det 
klodset oprigtige og det engageret ivrige. Romanens 
gennemgående skildring af at bølge frem og tilbage 
imellem ensomhed og samhørighed, og hvordan det kan 
føles, som om byen bølger med, er befriende genkendelig. 
Dens stemme er utjekket og ujævn, skingert oprigtig og 
engageret, og det er næsten ikke til at holde ud. Det kan 
være let at føle modvilje over for et så naivt engagement i 
og tillid til andre mennesker, uanset hvem de er. Men det 
er også forfriskende, når denne modvilje i visse øjeblikke 
bliver udfordret. Det virker så passende, næsten akut, at 
insistere på at fortælle historier om forskellige slags men-
nesker med forskellige baggrunde og forsøge at forstå 
dem. Og man kan nogle gange virkelig mærke Tempests 
karakterer, på trods af den bombastiske prosa.

Kate Tempest, De sten der byggede husene, 
Korridor
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Vi tror, at fremtidens journalistik
 har brug for opbakning fra dem, 

der finder den vigtig.

Du vælger selv, hvor meget du vil 
støtte med. 25, 50 eller 100 kroner 
om måneden. Til gengæld sender 
vi dig bøger og Danmarks bedste
 bogtillæg som tak for hjælpen. 

Se mere på 
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