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Der har til forskellige tider hersket forskellige idealer for, hvad der kan betragtes som god
litteratur, og tæt knyttet hertil hvad det vil
sige at være (en god) forfatter. Fra de mundtligt overleverede fortællinger hvor teksterne
blev bearbejdet fra mund til mund, til det romantiske genis efter sigende guddommeligt
inspirerede skrifter og den moderne internetbårne fællestekst. Litteraturens udformning kan altid også læses som et udsagn om,
hvordan man mener, den skal skrives. Afsøgningen af en teksts grænser – hvor den ender,
og en ny begynder, hvilket tilhørsforhold den
har til forfatteren og andre forfattere – er et
pågående tema i såvel skønlitteraturen som i
teorien herom.

Dette nummer af Reception har vi valgt at
dedikere til litteraturens kollektive aspekter.
Det er de fælles teksters, den flerstemmige
skrifts og den redaktionelle kritiks nummer.
Et nummer som selv er en samtale: Receptions svar på kollektivets mandagsmøde, hvor
vi denne gang blandt andre får fint besøg af
Tania Ørum, som skriver en oversigt over
kollektive aspekter af moderne litteratur fra
T. S. Elliot til Asta Olivia Nordenhof. Johanna
Frid reflekterer over begrebet “fælles” i en henholdsvis sproglig, kulturel og litterær kontekst, mens Malene Mouritzen undersøger
sammenhængen mellem individ og masse i
Peer Hultbergs Requiem. På den skønlitterære front bringer vi bidrag fra Jonas Hansen
Meyer, Daniel Boysen, Martin Brurås Tønnessen, Oskar Sjøgren og Victor Boy Lindholm, hvoraf sidstnævntes digt tidligere har
været bragt på Bjørn Rasmussens sommerkollektive blog: http://jesusblev33ik.blogspot.dk. Derudover kan vi som vanligt præsentere en række kyndige studenterbidrag
og anmeldelser. I anledning af det kollektive
tema er vi desuden meget stolte over at byde
fem forfatterskoleelever indenfor til et skrifteksperiment, hvor de hver især er blevet bedt
om at skrive videre på hinandens tekst. Vi
har løbende dokumenteret processen, som
man kan læse sidst i dette nummer.
Vi håber, du, kære læser, vil føle dig velkommen her i vores litterære fællesskab, som du
nu også er en del af. Velkommen.

Redaktionen
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Litteraturen er et virvar af stemmer. En kakofonisk samtale mellem forfattere, fortællere
og karakterer; kritikere, litterater og teoretikere. Nogle gange taler de pænt og forsonligt med hinanden. Andre gange skærer det
dissonantisk i ørene. I alle tilfælde kan man
pege på litteraturens kollektive aspekter. I
teksten i form af karaktererne og diverse lyriske udsigelsespositioner fra jeg til du eller vi.
I tekstens tilblivelse: i fællesbøger, på blogs, i
skoler, på redaktioner og andre litterære fællesskaber. Man kan endog anlægge et kollektivt blik på litteraturhistorien som sådan, der
kan anskues som en fælles samtale om, hvad
litteraturen kan og skal være, og hvor den enkelte tekst gennemstrømmes af andre tekster
i form af fælles tankegods, genremæssige skemaer eller slet og ret citater fra anden litteratur. Dette blik er især blevet anlagt inden for
genreteorien og teorier om transtekstualitet,
altså andre teksters tilstedevær i en tekst. Et
er sikkert: Litteraturen opstår ikke i et vakuum.

KOLLEKTIVT
Det er ikke kun avantgarden og den selvorganiserede undergrundslitteratur, der
interesserer sig for det kollektive. Bag en bog med et enkelt forfatternavn står der
ofte flere personer.
AF TANIA ØRUM

Nogle forfattere har dog eksperimenteret med at
skrive sammen. Surrealisterne brugte teknikker,
som man også kender fra børne- og julelege, hvor
hver enkelt skriver på et ark papir, men dernæst
folder det, så næste skribent ikke kan se, hvad han
skriver videre på. For surrealisterne var det en
metode til at afmontere den alt for dominerende
og forudsigelige fornuft og producere mere fantasifulde tekster. En anden metode var dadaisten og
surrealisten Tristan Tzaras teknik med at klippe
enkeltord ud og blande dem i en pose for så at lade
digtet bestå i den orden, der opstod, når ordene
blev rystet ud. Det var både et tilfældighedsprincip og en metode til kollektiv digtning. Da William Borroughs senere sammen med Bryon Gysin
arbejdede videre med den form for cut-up-teknikker både i tekst og på kassettebåndoptageren, så
han det især som en måde at hakke de herskende
diskurser i stykker på, så magtens sproglige virus
slap sit tag i individet. (1)
Det kollektive i denne udklipsmetode bliver tydeligere i f.eks. nutidens former for approprieret
litteratur, hvor forfatteren ikke længere skriver
noget selv, men i stedet tillemper andres tekster
på forskellig vis og således sluger et større eller mindre antal stemmer – lige fra vejrudsigten

(The Weather 2005) eller obduktionsrapporten (2) i
Kenneths Goldsmiths tilfælde til retlige vidneudsagn (Tragodia 1, 2 og 3 2010-2011) og racistiske passager fra en populærroman (3) hos Vanessa Place.
Det er en slags redaktionel æstetik, der både skal
kanalisere nyt materiale ind i litteraturen og samtidig sætte en kølig konceptuel distance til ofte
kontroversielt eller voldsomt stof, så der opstår
en dobbelthed af affektiv appel og intellektuelt
raffinement.

’’

Bag et enkelt forfatternavn kan der altså
skjule sig et kollektiv

Også efterkrigstidens franske OuLiPo, Værkstedet for potentiel litteratur, benyttede sig af mekaniske matematiske modeller som en metode til
at frembringe værker, der oftest ikke var skrevet
sammen, men som var fælles om samme grundregel: fra lipogrammer (hvor et bestemt bogstav
ikke må benyttes) til palindromer (hvor ord eller
længere tekster kan læses både forfra og bagfra)
og til mere omfattende matematiske modeller og
forskellige former for spil. Igen som et middel til
at frembringe noget, der ligger uden for bevidsthedens gængse sorteringsmekanismer. (4)
Et dansk eksempel på, at to forfattere faktisk
skriver en bog i fællesskab, er Dan Turèll og Peter Laugesens fælles værk Dobbeltskrift fra 1973.
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Det er svært at skrive flerhændigt. Betydeligt lettere at spille flere instrumenter sammen eller male
sammen eller performe sammen. Der er også talrige eksempler på samarbejder på tværs af kunstarterne mellem tekst og billede, ord og musik/lyd og
naturligvis mellem tekst og performance.

Selv om det ikke er blevet krediteret sådan, kan
man også kalde T.S. Eliots The Waste Land et kollektivt værk, for så vidt som Ezra Pound havde en
afgørende indflydelse på, hvordan digtet kom til
at se ud, som man kan se i faksimileudgaven, hvor
Pounds kommentarer og ikke mindst beskæringer tydeligt fremtræder som det, der gjorde digtet
til et modernistisk pionerværk. (6) Samme rolle
havde Pound i forhold til flere andre engelsksprogede digtere i hans generation, ligesom hans poetologiske overvejelser, manifester og hans rolle
som redaktør var retningsgivende for mange af
hans samtidige. I den forstand kan man godt med
Hugh Kenner tale om The Pound Era (1971). Forfatteren Hans-Jørgen Nielsen havde en lignende
rolle i sin generation.
Den slags uofficiel kollektiv virksomhed bag et
værk er givetvis langt mere udbredt, end det sædvanligvis anerkendes. Forfatterskaber som f.eks.
Kafkas er kommet til at tage sig ganske anderledes ud, efter at vennen Max Brods bearbejdning
er blevet fjernet. Omvendt har Raymond Carvers
fejrede amerikanske minimalisme senere vist sig
at være redaktørens værk i mindst lige så høj grad
som Carvers eget. I det amerikanske system med
litterære agenter, der forbereder manuskripter til
publicering, sker der ofte en ret omfattende bearbejdning af teksterne, før de når frem til forlaget.
Og også i Danmark kan redaktører have en temmelig afgørende rolle for udformningen af enkeltværker og hele forfatterskaber.
Bag et enkelt forfatternavn kan der altså skjule sig
et kollektiv. Det er det, dyrkelsen af enkeltforfattere og myten om det autentiske geni ofte fornægter, og som f.eks. også viser sig i de genkommende
12

protester mod Forfatterskolen herhjemme, hvor
det rituelt hævdes, at man ikke kan lære at skrive,
eftersom det formodes at være en iboende evne
i det geniale individ. Det er en mytologisk konstruktion, som ser hen over hele det traditionelle
redaktions- og forlagsarbejde og sætter urealistiske skel mellem den litteraturtradition, enhver
ny forfatter træder ind i, og den enkelte skribent.
Som allerede T.S. Eliot påpegede i essayet ”Tradition and the Individual Talent”, skriver en forfatter nødvendigvis ud fra sin kulturelle baggrund
og oven på en lang tradition af forudgående litteratur. Selv uden en formel skoling vil nye forfattere uundgåeligt skrive sig frem gennem en række
litteraturhistoriske valgslægtskaber, kollegiale og
redaktionelle forhandlinger.

’’

Det er en slags redaktionel æstetik, der
både skal kanalisere nyt
materiale ind i litteraturen og samtidig sætte en
kølig konceptuel distance
til ofte kontroversielt
eller voldsomt stof, så
der opstår en dobbelthed
af affektiv appel og intellektuelt raffinement

Mange forfattere uden for de organiserede skolesammenhænge har da også dannet selvorganiserede fællesskaber, hvor man kan udveksle erfaringer, diskutere tekster med andre og lancere en
fælles linje – lige fra 1950ernes Arena-gruppering
over 1960’ernes ta’ til Øverste Kirurgiske og nutidens mange små alternative forlag, der tjener som
kollektive skrive-, oplæsnings- og udgivelsesværksteder, hvor en kreds af ligesindede er trådt i
stedet for de hierarkiske og kommercielle forhold
i forlagsbranchen.
Ved siden af disse såkaldt ”smalle”, eksperimenterende forfatterfællesskaber er der med de elektroniske medier opstået nye former for kollektive
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De to forfattere havde i løbet af 1972 en løbende
brevveksling, hvor de bogstaveligt skrev i hånden
og på maskine mellem hinandens linjer. Her er
der ikke tale om collage, udklipsbøger eller tekster baseret på fælles regelsæt, men helt konkret
fælles skrift, sider skrevet flerhændigt, hvor to
spor blander sig, kommenterer og associerer på
hinanden. Resultatet er trykt, som det er skrevet,
i A4-format, med maskinskrevne linjer og håndskrevne noter, kommentarer og indskudte linjer
i bare 100 eksemplarer på undergrundsforlaget
Manjana. Og det blev i samme kollektive udvekslingsånd uddelt til venner og bekendte.(5)

skriveprocesser, hvor fans skriver med på, viderefører og forvrænger allerede publicerede værker.
Ikke altid til den oprindelige forfatters udelte fornøjelse. Nogle af disse parasitære forfattere bliver
senere publiceret som selvstændige skribenter
efter at have øvet sig i andres universer. (7)
I modsætning til de konceptuelle forfattere, der
tilegner sig andres skrift for at skabe utraditionelle nye former, går de fleste uprofessionelle
fan-skribenter ind i de eksisterende skabeloner
og fylder dem med eget selvskrevet og dybfølt
sjæle- og driftsliv. Fanlitteratur er et teoretisk
interessant fænomen (men oftest mindre sjov at
læse i længere stræk), fordi den peger på de usikre grænser mellem enkeltværket og kulturarven,
mellem fin- og populærlitteratur og mellem det
individuelle og det kollektive. (8)
Mens Kenneth Goldsmith underviser sine studerende i unoriginal writing, som bl.a. består i afskrivning af andres tekster uden indblanding af
egne udtryk eller andre subjektive momenter (jf.
Goldsmiths egen afskrivning af et helt nummer
af The New York Times fra 1. September 2000 i Day

(2003)), dyrker både fan fiction-skribenterne og
de såkaldt alternative internetforfattere (alt lit
med hovedfigurer som f.eks. Tao Lin) tværtimod
den subjektive indlevelse og ekspressivitet, som
de konceptuelle forfattere ser som en ny-naivisme. Bl.a. i kraft af de manglende redaktionelle
mellemled, som internetpublikationen tilbyder,
hævder disse selvuddannede og ofte også selvpromoverende forfattere at dele en mere spontan og
ærlig litteratur med deres læsere, hvor der ikke er
noget filter mellem den autentiske forfatter, tekst
og læser. (9)
Hjemlige eksempler, der har videreudviklet den
amerikanske alt lit, er Caspar Eric og Asta Olivia
Nordenhof, som i modsætning til de amerikanske
forløbere er blevet varmt modtaget også af den
professionelle kritik.
Avantgarden har ofte insisteret på det kollektive
som en modvægt til markedets dyrkelse af den individuelle kunstner. For 1960’ernes Eksperimenterende Kunstskole var kollektiviteten og anonymiteten et led i opgøret med mytologiseringen af
kunstneren og et værn mod kommercialiseringen
13

I et anonymt fællesskab
er det selve den kunstnerisk proces fremfor det
salgbare resultat, der er
vigtigt, og de indbyrdes
diskussioner, der driver
fornyelsen, snarere end
efterspørgslen udefra

’’

En af de kollektive sammenhænge, der til en vis
grad har overlevet fra 1970’erne, er kvindebevægelsen, som fra tid til anden genopdages og genoptages. Den feministiske kollektivånd kan f.eks.
ses i Kirsten Justesens store bogværk 64 sysler og
samlinger (udgivet af Kvindemuseet i Danmark),
som udkom til kunstnerens 64-års fødselsdag i
2008 og præsenterer sig som ”en kvindehistorisk
scrapbog” for ”Kirsten Justesen og andre pigebørn
født 1940-45”. Det er en billed- og tekstbog, som
har sin visuelle og konceptuelle styrke i kraft af
at være udformet af en enkelt kunstner, men som
indoptager erindringer og genstande fra mange
andre kvinder til en kulturhistorisk kavalkade
af madopskrifter, skiftende tøjmoder, politiske
begivenheder, fotos, kunstværker og andre periodetypiske fænomener, som tilsammen danner
14
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en kulturhistorisk oversigt over perioden 1940 til
2008, der kan genkendes af kvinder i alle aldre.
Den er et hovedværk i dansk kulturhistorie.
I dag hvor de større forlag satser på bestsellere,
boghandler nedlægges, og kulturbudgetter beskæres, slår unge forfattere, studerende og litteraturentusiaster sig igen sammen om f.eks. at skabe
et litteraturmiljø omkring Møllegades Boghandel
og Literaturhaus og boghandelen ark books i København. Og små enpersoners eller gruppevise
forlag som Basilisk, Antipyrine, OVO og OVBIDAT (10) lægger hver deres ikke-kommercielle
linje baseret på selvorganiseret produktion, egne
præferencer og cirkulation inden for et miljø af
interesserede.

NOTER
(1) Se f.eks. Robin Lydenberg: ”Sound Identity
Fading Out: William Burroughs’ Tape Experiments” i Douglas Kahn & Gregory Whitehead
(red.) Wireless Imagination. Sound, Radio, and the
Avant-Garde, the MIT Press 1994.
(2) Det vakte skandale, da Goldsmith i marts 2015
til en konference på Brown University læste Michael Browns officielle obduktionsrapport højt
som digtet ”The Body of Michael Brown”. Den
sorte teenager Brown var sommeren før blevet
skudt af politiet i Ferguson, Missouri.
(3) Også Place er blevet kritiseret for at publicere
racistiske uddrag af romanen Gone With the Wind på
tryk (2011) og løbende på sin twitter konto.
(4) Se f.eks. min artikel om Georges Perec, ”Det
infra-ordinære”, i Mette Sandbye og Karin Petersen (red.) Virkelighed, virkelighed!, Tiderne Skifter
2003.
(5) I 1990 blev bogen genudgivet på et rigtigt
forlag, Borgens Forlag. Om dobbeltskrift se Lars
Bukdahls artikel i Danske Digtere i det 20. Århundrede,
bd. 3, og Sanne B. Madsen og Trine Friis Sørensens speciale ”Dette er et dobbelt skrift om Dobbeltskrift”, sammenfattet i Lars Bukdahl (red.)
UGH, Spring 2002.
(6) T.S.Eliot: The Waste Land. A Facsimile and
Transcript of the Original Drafts Including the
Annotations of Ezra Pound, Faber & Faber 1971.
(7) Det mest kendte eksempel er E. L. James’ Fifty
Shades of Grey, der startede som fan fiction knyttet
til Stephenie Meyers Twilight-serie.
(8) Se f.eks. Jenny Johannessens glimrende redegørelse i “At læse læseren. Læserresponsens
udvikling fra institutionel læsning til læsning i
et multimedieret rum” i Jenny Johannessen m.fl.
(red.) Litteraturen i det udvidede felt. IKK-Tryk 2011
og Sarah Louise Lassen: ”Fan fiction og motivationen bag” i Helena Brennum m.fl. (red.) Litteraturens udvidede felt II. IKK-Tryk 2015.
(9) Karakteristisk nok findes der ikke nogen
trykte antologier om alt lit ud over medlemmernes
egne online samlinger og næsten ingen akademisk
sekundærlitteratur.

(10) Se f.eks. Rolf Sparre Johansson: ”GØR DET
SELV. GØR DET SELV. GØR DET SELV. GØR
DET SELV” i Helena Brennum m.fl. (red.) Litteraturens udvidede felt II. IKK-Tryk 2015.
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af kunsten: I et anonymt fællesskab er det selve den kunstnerisk proces fremfor det salgbare
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e

a
a

dette er a
en melankolsk bokstav
den første bokstaven i alfabetet
a

bcdefghijklmnopqrstuvwxyæzøå

MEYER

a
A

e
a

e
a

men noen dager
andre dager
er A stabil og trygg og balansert
han står støtt og kan tåle alt
og det er en optimisme i den tryggheten
Aaaaaa
men det varer ikke lenge
noen timer kanskje
toppen en dag
han krymper tilbake
det er ikke mye som skal til
p eller h som ikke svarer han på snapchat
han blir liten og isolert

MEYER

a står med ryggen til
han hører larmen fra de andre
han hører larmen fra mylderet
de ler og prater og a står med ryggen til og hører ståket og er fanget
de vil ikke ha ham der føler han
de snakker sikkert om ham og a er fanget i den følelsen
han er alene og han vil alltid være alene
alltid vil a være alene

og a er forelsket i e
men a har forstått at han bør se seg om etter en annen
for e er ikke interessert i ham tenker a
og det er ikke bra å være så betatt av noen
at du setter den andre på en pidestall
men a kan ikke la være å drømme
om et parforhold
der han og hun kan støtte hverandre
sjelelig fysisk og intellektuelt
et forhold der de sakte kan nærme seg hverandre
akseptere hverandres usikkerhet og tilkortkommenhet
og bli ett

e
a e
a e
ae
ae
æ

det er på tide å lage en gameplan tenker a
men a har en ambivalent tilknytningsstil:
Føler sterk sårbarhet, uttrykker sterkt behov for omsorg, reagerer med
sinne ved opplevd avvisning. Bruker negative følelser for å involvere partneren.
Ønsker intimitet. Synes andre ikke kommer nær nok. Krever støtte. Aldri fornøyd.
Opplever at han gir mer enn han får. Frykter å bli forlatt. I en konflikt vil han ofte bli
rammet av skam og fortvilelse. Underliggende er en lav selvfølelse og et stort behov
for ytre bekreftelse.

aaaA
eller et smil fra e i gangen
og han vokser
blir stor og kan tiltrekke seg hvem som helst
AA a A a A a A a A A a A a A a A a A a a a a aa A a a aA
slik halter a gjennom livet
stor og liten om hverandre
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Mennesket
og
massen
”De mennesker, jeg oplever, er også mig,
og jeg er også dem”. Dette er et livssyn,
der går igen i Peer Hultbergs forfatterskab, og som er afstøbt i form såvel som
i indhold. I værket Requiem (1985) kan
livssynet spores helt ned på det minutiøse sætningsplan som konstant udveksling
mellem det individuelle og det almene.
AF MALENE MOURITZEN
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’’

værket kan opleves
som en mikrofon placeret
i den menneskelige hjerne

I dette aspekt indskriver Hultberg sig i den strømning, der af litteraturkritiker Anders Juhl Rasmussen er blevet navngivet Arenamodernismen. Den
er en ofte overset position i dansk modernisme,
der orienterer sig mod den europæiske modernisme med et særligt fokus på ny fransk litteraturteori. Som navnet fastslår, defineres strømningen
ligeledes ved at være et socialt fællesskab dannet omkring det eksperimenterende forlag Arena
(1953-1988) med forfattere som Peter Seeberg,
Poul Vad, Per Højholt, Jens Smærup Sørensen og
Henrik Bjelke. Her dyrkes det specifikt litterære
i en eksperimenterende tilgang til romanens form
og genre særligt med forbillede i Samuel Becketts
fornyelse af romanen og hans hævdelse af, at form
er indhold, og indhold er form. Blandt andet ses
det i denne strømning, at den lineære fortælling
opløses i en fragmentering af det narrative forløb
i digression og refleksion, parallelisme og gentagelse. Der er en tilfældighed over værkerne, der
får dem til at fremstå som heterogene helheder af
enkeltdele, og der gøres brug af fortællemåder, der
overskrider alle normale konventioner, fx i form
af pludselige skift mellem 1. og 3. person (1). “Den
tabte forms princip”, har Hultberg selv kaldt en
sådan form i sin Kronologi fra 1995.
Hultbergs gennembrudsværk Requiem fra 1985
skal vise sig at være interessant at undersøge
24

nærmere i lyset af Becketts påstand om, at indhold er form, og form er indhold. Første gang jeg
selv stødte på Hultberg var, da vi læste Requiem på
danskstudiets 2. semester. Jeg kan huske, hvordan særligt en metafor blev gennemgående for
diskussionen, nemlig at værket kan opleves som
”en mikrofon placeret i den menneskelige hjerne”.
Altså en illusion om, at det er tanker, der er fløjet
direkte ned på et papir uden en fortællers mellemkomst. Men selvom Requiem fremstår som et meget ambitiøst studie af den menneskelige psyke,
skal man ikke læse mange linjer i værket, før man
får en fornemmelse af, at der er mere på spil. Ved
at rette kikkerten mod det ambitiøse formeksperiment, som værket er, ønsker jeg at vise, hvordan
man kan udlede en grundlæggende livsanskuelse,
der går igen i hele Hultbergs forfatterskab, og som
udspiller sig helt ned på det minutiøse sætningsplan. Hultbergs værker handler ikke kun om at
være menneske. De handler om at være et menneske blandt mange og om at befinde sig et sted
mellem det individuelle og det almene.
Det moderne bymenneske
Byvandreren går i sine egne tanker, sine egne drømme, i noget man måske kunne benævne en auto-peripatetisk forfatning, en indre monologiserende
eller dialogiserende tilstand. Han er ikke det lysvågne menneske med alle antenner ude, parat til at
reagere på den mindste ændring i stemning, i lys,
i lugt, i lyd, på det grelle såvel som det sublimale;
var han det, ville hans vandring sandsynligvis ikke
føre ham længere end til næste gadehjørne før indtryksmangfoldigheden tvang ham til at gøre om og
vende hjem. (2)

Sådan beskriver Hultberg bymennesket i essayet
“Om gader” fra den selvbiografisk anlagte udgivelse Min verden – bogstaveligt talt (2005) – et menneske, der befinder sig i den moderne metropol,
hvor overlevelsen afhænger af en omvendt naturlov, nemlig svækkede frem for skærpede sanser.
Requiem er et kor, der flyder fra disse urbane menneskers struber. Værket indledes og afsluttes af
en rammetekst, hvor en menneskemasse kommer
gående hen over byens asfalterede marker: ”De
kommer gående, i havgus i hagl, i sol i snesjap, de
kommer gående, og fra husene lyder præludier
og fughetter, de kommer gående [...]”(3). Mellem
rammeteksterne føres læseren igennem bevidstheden på de enkelte mennesker i denne masse. Alt

i alt findes der 537 anonyme karakterer, der skrives frem i 537 tekststykker af 1-1,5 siders længde,
og som ikke har nogen anden forbindelse til hinanden, end at de hver er angivet med et nummer i
talrækken fra 1-537.
I skildringen af bymennesket ligger der en direkte
reference til en strofe fra T.S. Eliots digt “The Waste Land” fra 1922, der findes som epigraf i bogen:
Unreal City,
Under the brown fog of a winter dawn,
A crowd flowed over London Bridge, so many,
I had not thought death had undone so many.
Sighs, short and infrequent, were exhaled,
And each man fixed his eyes before his feet.
Den tematiske berøringsflade er lige til at få øje
på. I Eliots digt beskrives bymennesket, der fører
en meningsløs og tom tilværelse, og derfor befinder sig i en ødemark. Det er de moderne tiders
åndløshed, der står for skud. Men i henvisningen
til Eliots digt er det også værd at bide mærke i,
at dette tema får sin konsekvens i formen. “The
Waste Land” har, ligesom Requiem, en mosaikstruktur. Digtet er kendt for at være overrumplende komplekst, og det springer mellem forskellige anonyme stemmer, steder og tider, imellem
hvilke transitionelle passager udelades. Vivienne
Haigh-Wood, Eliots første kone, har metaforisk
beskrevet Eliots digtning som en fin kinesisk vase
knust på gulvet i stumper og stykker, hvor hvert
skår udgør en af Eliots strofer (4). Disse stumper
og stykker må således have den symbolske betydning, som lå i vasens motiv. Samtidig har de også
hver især deres egen betydning, der indgår i en kaotisk orden, og det lader sig ikke gøre at samle vasen, uden at disse enkelte stykkers betydning går
tabt. “The Waste Land” udgør således ikke en hel
fortælling i klassisk forstand, lige så lidt som Requiem gør det. Vil det i det hele taget være muligt
at anvende gængse narratologiske begreber som
”fortælletid” og ”fortalt tid” i arbejdet med Requiem? I bagsideteksten til Requiem betegnes værket
som et kor af stemmer, og denne betegnelse bevidner det illusionsnummer, plottet i Requiem er.
Det bygger nemlig på et princip om samtidighed
i udsigelsen, altså en parallelitet frem for en line-

aritet. Fortælletiden er således kort, idet den kan
bestemmes til at være nærmest sammenfaldende
med varigheden af de enkelte tankestrømme af
1-1,5 siders omfang. Kun i disse enkelte tekststykker findes der en linearitet i den måde, tankestrømmen udvikler sig på. Ret beset er det eneste,
der “sker”, altså den eneste virkelige hændelse
i Requiem, det, at der tænkes. Men som det jo er
kendetegnende for bevidsthedsgengivelse, giver
enhver af disse tankestrømme adgang til spring i
tid og begivenheder, der strækker sig helt tilbage
til den tidligste barndom. Det er netop dette setup, der er ejendommeligt i Requiem. I samspillet
mellem de enkelte tekststykker og dem alle, mellem den enkelte stemme og koret, vokser Requiem
frem som et værk af monumental karakter.

’’

I bagsideteksten til
Requiem betegnes værket
som et kor af stemmer, og
denne betegnelse bevidner det illusionsnummer,
plottet i Requiem er

Rammeteksterne
Mens indledningen og afslutningen tematisk har
en nøglefunktion for forståelsen af Requiem, idet at
det er her, vi præsenteres for den samlede menneskemasse, fungerer de samtidig som en mediering
mellem den enkelte og massen. Det, der udmærker rammeteksterne, er nemlig, at det er det sted,
hvor vi kommer tættest på en alvidende fortællerstemme, der adskiller sig fra karakterernes selvartikulation, og som har et ydre, objektivt blik på
menneskemassen: ”De kommer gående, i havgus
i hagl, i sol i snesjap, de kommer gående [...]” (5).
Dette står dog kun som en kort bemærkning, der
falder i sekundet inden, menneskemassen tager
luft ind og begynder at lave diskursive indbrud i
denne fortællen. Allerede i tredje linje mister beskrivelsen sin sceniske karakter: ”[...] de kommer
gående, og et sted i et enormt bindingsværkshus
(men nøjagtig i hvilket værelse er det umuligt at
sige) er der en der øver sig i skalaer på saxofon
[...]” (6). Den parentetiske sætning, der her har
sneget sig ind, vifter straks fugleperspektivet
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Hvor end man kigger hen i Peer Hultbergs forfatterskab, vil man støde på ét gennemgående
træk. Forfatterskabet er en konstant udforskning
af det flydende forhold mellem alt det, der befinder sig inden for hjerneskallens runde vægge, og
alt det, der befinder sig udenfor. Med andre ord
tematiseres den menneskelige størrelse situeret
i en verden blandt andre mennesker. Hultbergs
fortællinger placerer sig langt fra romanformen
som en bred, episk genre, der er spundet over biografien eller livshistorien som et længere narrativt
forløb. Hans værker er i stedet kendetegnede ved
det fragmentariske, der hverken tager afsæt i en
bestemt tidsakse eller i geografiske forankringspunkter, og den sædvanlige karakterudvikling og
lineære narration er da ej heller formålet.

er der manden, der drømmer om at brillere med
sin paratviden over for konens venner. Tekststykkerne omhandler alt lige fra de mest hverdagsbanale pinagtigheder og letsindige dagdrømmerier
til de allermest indestængte følelser af had, ærgrelse, skuffelse, hævn og dødsangst. Det er det
afgrundsdybe skel mellem indre og ydre, mellem
tanke og handling, mellem alt det der burde ske,
og alt det der faktisk sker.

Straks efter denne dvælende overgang i de første
linjer tager de enkelte bevidstheder fuldt over, og
brudstykker af deres indre kvaler bliver hørbare i
den udadtil tavse menneskemasse:

Det er vel indholdet i tekststykkerne, der gør, at
man kan opleve dem som et stykke psykologisk
realisme, og som gør, at man let forfalder til at
beskrive oplevelsen som en mikrofon placeret i
den menneskelige hjerne. Men bruger man denne
metafor, overser man let den helt særlige stilistik,
som Hultberg gør brug af.

MOURITZEN

[...] og et sted er farverne sart lyserøde, og et sted
”og nu har jeg gået her i snart ved henved tredive
år hver dag og det er første gang jeg lægger mærke”,
”se løven deroppe se den gyldne løve se den fyldte
løve løven deroppe der glitrer i solen se løven se
den fulde løve”, ”for min allergi kommer givetvis af
den ny håndsæbe”, og de er trætte når de kommer
gående [...] (7).

Mens der således i indledningsafsnittet zoomes
ind på de grublende bevidstheder, for så vidt at
flere og flere stemmer blander sig, sker en modsat
bevægelse i afslutningen, hvor der zoomes ud, og
læseren efterlades, hvor det hele startede, nemlig
ved synet af menneskemassen, der trasker forbi.
Det er netop sådan, Hultbergs tekster fungerer. Vi
springer fra den ene til den anden til den tredje
uden overblik for til sidst at blive dumpet brat i
rendestenen.

’’

Vi springer fra den
ene til den anden til den
tredje uden overblik for
til sidst at blive dumpet
brat i rendestenen

De enkelte tekststykker
Og hvad er det så for nogle mennesker, vi lægger
øre til i de enkelte tekststykker? Der er kvinden,
der indser, at hun må forlade sin mand, da hun
ser ham pille næse, og der er datteren, der febrilsk forsøger at forklare moderens manglende
opmærksomhed som et tegn på kærlighed. Og så
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Teksten får liv gennem de konstante skift i personlige pronominer og verbaltider, der kendetegner
bevidsthedsrepræsentation, hvor den mest gennemgående fortælleform er 3. person, præteritum.
Denne form er velkendt og ganske udbredt, men
kan kun finde sted inden for fiktionen, idet den
bygger på en tvetydighed, der ikke går an i anden
referentiel litteratur. Den kaldes dækket direkte
tale og defineres populært som en karakters tale
dækket ind af en fortællerstemme (8). I vinklen
og den verbale tid ligger dermed et postulat om en
fortællers retrospektive stemme, mens ordvalget
er farvet af karakterens sprog og idiomer. En typisk hultbergsk passage kan eksemplificeres med
følgende stykke fra tekst 268: ”[...]for han vidste
han kunne gøre det, han ville kunne gøre det, han
var stærk nok, giv mig blot tid, giv ham blot tid.”
(9). Hvilken forskel gør det, at der her skiftes mellem pronominerne side om side? Diskussionen om
hvordan den menneskelige bevidsthed er blevet
gengivet litterært, spænder vidt og bredt. Særligt
den dækkede direkte tale har været kilde til stor
diskussion om, hvorvidt denne i virkeligheden
skal ses som en jeg-fortæller i forklædning. Men
i Hultbergs forfatterskab er det åbenlyst, at teksten ikke lader sig oversætte til en jeg-fortælling,
netop fordi de samme udsagn optræder side om
side med grammatiske variationer. Derfor bruger
jeg her Poul Behrendts Voice-over model (se s. 29),
der forklarer den dækkede direkte tale ud fra en
konstant dynamik mellem fortæller og karakter.
Modellen inddeles i et diskursivt niveau og et narrativt niveau. Det diskursive niveau betegner fire

repræsentationsformer til bevidsthedsgengivelse
i deres grammatiske definition anført med person,
inquit, tempus og syntaks. De kan eksemplificeres
på følgende måde med en passage fra ovenstående
citat:
DD (direct discourse/direkte citeret bevidsthed):
(Han tænkte:) ”Jeg er stærk nok”.
FID (free indirect discourse/dækket direkte bevidsthed): Han var stærk nok.
ID (indirect discourse/indirekte genfortalt bevidsthed): Han tænkte, at han var stærk nok.
CID (character independent discourse/aktør(u)
afhængig situationsskildring): Han var stærk nok.

Heraf kan man udlede nogle forskellige pointer.
Når der er tale om bevidsthedsgengivelse, eller
det, der populært er blevet kaldt for ”stream of
consciousness”, er der tale om en blandingsform
med forskellige modi – ikke kun den direkte citerede form (DD), men også de indirekte og dækkede former. Herudover kan vi konstatere, at der

fra en grammatisk betragtning ingen forskel er på
CID og FID, selvom det i praksis gør en væsentlig
forskel, om vi opfatter en sætning som det ene eller det andet. FID svarer nemlig til den dækkede
direkte tale, mens CID er fortællerens uafhængige
fortællen om karakterens tanker.
For at kunne afgøre, hvilken af de to modi der er
tale om, må et horisontalt narrativt register indsættes overordnet disse fire modi. Dette optræder kontrapunktisk til de fire statiske diskursive
kategorier og udgør en dynamisk akse mellem
grundlæggende modsætninger: fortællerdominans vs. karakterdominans, ydresyn vs. indresyn,
diegese vs. mimesis, datering vs. deiksis (10),
upersonlig vs. idiomatisk (11). Med dette register
opstår et dynamisk forhold mellem fortæller- og
karakterstemme. Det er det, der gør, at vi som
læsere kan afgøre, om vi lægger øre til en fortællerstemme, der beretter om karakterens tanker
uafhængigt af karakterens selvartikulation, eller
om der er tale om en dækket direkte tale, hvor
sproget farves stærkt af karakteren ved at mime
dennes sprog eller bruge idiomer og deiktiske ord.
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væk. Vi har nu ikke længere med en ren scenisk
beskrivelse at gøre. Der bruges i stedet småord
som ”nøjagtig” og ”umuligt”, der peger i retning af,
at vi oplever fortællingen gennem et bestemt blik,
som er indre og viser et subjekts grublen over den
lyd, der strømmer fra bindingsværkshuset. Det
kan være fortællerens såvel som en af karakterernes oplevelse, der her skildres, men det alvidende
blik er væk.

to børn ihjel. På snedig vis kan han så, med ren
straffeattest og endda medfølelse fra omgivelserne, blive fri fra sin kone med troværdigheden
i behold. Allerede i tekststykkets start ses blandingen af de forskellige modi:
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Første linje er en FID med en kort glidning til
ID (”han vidste at han kunne”), der gør brug af
modalverbet ”kunne”, der understreger udsagnets
hypotetiske karakter. Det foreligger som en mulighed, ikke et faktum. Når vi opfatter passagerne
som FID og ikke CID, skyldes det farvningen fra
karakteren, der her markeres i det idiomatiske
”så vidt”, der klinger hult, idet det ikke konkret
udpeger noget omfang af subjektets intentioner.
I den epiforiske anvendelse af udtrykket kommer
det til at stå som det tvivlende postulat, der er tankestrømmens omdrejningspunkt. Fortællingen er
desuden præget af subjektets tvivl om, hvordan
tingene skal foregå, der sprogligt mimes med selvafbrydelelsen: ”ville det være blodigt, nej det ville
netop ikke være blodigt, jo delvis blodigt”.
Den citerede form ligger således i den ende med
mest karakterdominans, mens den aktør(u)afhængige logisk lægger sig i enden med den
højeste grad af fortællerdominans.
For han ville kunne bringe hende så vidt
Netop dette dynamiske forhold mellem en fortæller og aktør, hvor de to dele ikke lader sig klart
adskille, er det, der på det minutiøse sætningsplan afspejler hele Requiems komposition som værende både del og helhed. Bliver vi nu ved tekststykke 268, kan vi ud fra et par eksempler hurtigt
se, hvordan en blandingsform gør sig gældende.
Tekststykket er et af de mange, der omhandler
det hypotetiske. Disse tekster er kendetegnede
ved ikke at være gengivelser af virkelige begivenheder. I stedet er de rene produkter af et subjekts
28

fantasi og fingerede univers, der peger i retning
af mangler i den virkelige verden. På trods af at
disse tekster peger fremad i tiden, altså på begivenheder, som på udsigelsestidspunktet ikke er
indtruffet, er det gennemgående modus også her
FID og dermed præteritumsformen. Men brugen
af denne er karakteriseret ved en epidemisk tilstedeværelse af modalverber, der understreger den
hypotetiske karakter af udsagnene. Endvidere
anvendes ofte den særlige form “datidsfuturum”
(12), som på trods af datidsformen udtrykker en
handling, der får karakter af at være fremtidig og
hypotetisk.
Tekststykket omhandler et mandligt subjekt, der
drømmer om at drive sin kone så meget til vanvid, at hun begår selvmord og samtidig slår deres

’’

den dækkede direkte tale har været kilde
til stor diskussion om,
hvorvidt denne i virkeligheden skal ses som en
jeg-fortæller i forklædning

Således bygges tekststykket op som en løbende
udtænkning af en plan for det psykologiske mord
på konen. Alle faktorer i subjektets fortælling lader til at være fantasifostre, selv de to børn der

Som man læser tekststykket, bliver det tydeligt,
at det egentligt pirrende element i fantasien ligger
i forskellen på det indre og ydre. Dette kommer
til udtryk i de patetiske forestillinger om mandens egen rolle i den dramatiske scene, hvor han
er i stand til både at foregive indlevelse i konens
kvaler, for skuespillets skyld forstås, og samtidig
mime psykopatens manglende empati, når han
agerer på egen hånd. Således kommer hans forestillede skuespil over for omgivelserne til udtryk i
en DD som tænkt tale og igen præget af idiomatiske vendinger: ”[...] og min kone var vanvittig min
kone var sindssyg hun tog livet af sig selv efter at
have taget livet af sine to spædbørn, hvem skulle
have anet det, mindst af alle jeg [...]” (15). Og på
den anden side hans egen reaktion, idet han ankommer til mordscenen:
[...] nej, han ville komme for sent, han ville komme
som det var sket, han ville se hende svinge sagte og
i regelmæssige pendulsving fra den stærke jernkrog
i loftet, og han ville finde seddelen, og han ville læse
seddelen, og han ville læse den mens kroppen sagte
stadig gyngede vuggede pendulsvingede i rytmen
af det liv der lige havde forladt den [...] (16)

Scenen fremstår visuelt som en kliché på gyserfilmsgenren. I den gennemgående FID ses igen
den stærke karakterdominans i de kynisk sansede beskrivelser, der sprogligt mimer psykopatens
ro på mordstedet. Det kommer bl.a. til udtryk
i beskrivelsen af kroppen, der ”svinger sagte og
i regelmæssige pendulsving fra den stærke jernkrog”. Det er med denne vekslen mellem de ydre
omgivelser og de indre, at karakteren følger det
hypotetiske mord til dørs på bedste psykopatvis.
Tankestykket føres derimod først rigtigt til ende,
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For han ville kunne bringe hende så vidt, og han
vidste at han kunne bringe hende så vidt, giv mig
blot tid, blot tid, og jeg vil gøre det, jeg vil bringe
hende så vidt, han ville bringe hende så vidt, han
ville se hende gøre det, og han ville komme hjem,
ville det være blodigt, nej det ville netop ikke være
blodigt, jo delvis blodigt, men alligevel ikke blodigt, og han ville drive hende til det og han ville
have drevet hende til det, for hun var svag og hun
var et menneske man kan drive til det og drive til
hvad som helst [...] (13).

indgår i fortællingen: ”[...] og netop der var de, et
barn på godt og vel to år og et barn der var mere
eller mindre nyfødt [...]” (14). Den eneste konstant bliver konen, hvis virkelige eksistens kun
kan spores i en enkelt grammatisk detalje, nemlig
et momentant skift fra præteritum til præsens:
”[...] og hun var et menneske man kan drive til
det [...]”. I denne pludselige præsens ligger netop
sammensmeltningen af den tid, der tænkes i, og
det, der registreres, altså konens måde at være på.
Her fjernes blikket fra præteritumsformen, der på
paradoksal vis har karakter af at være fremtidig,
mod noget som kan fastslås at være samtidig med
karakterens tanker.

der hvor det hele startede, nemlig ved at gentage
de ord, der faldt indledningsvist i en blanding af
ID, FID og DD: ”[...] for han vidste han kunne gøre
det, han ville kunne gøre det, han var stærk nok,
giv mig blot tid, giv ham blot tid.” (17).

Mellem det individuelle og det almene
Idet vi læser de enkelte tekststykker, der hver
især udforsker den menneskelige størrelse, læser
vi også historien om bymennesket, der langsomt
tegner sig et sted imellem de enkelte tekststykker. Men dette skyldes ikke, at der “fortælles” om
bymennesket, det er snarere resultatet af værkets
grundform, som er spundet op over tanken om delen og helheden, og som fornemmes som en førende hånd gennem værket – en hånd, der gør denne
grundform nærværende gennem værkets stilistik.
Det, der retfærdiggør min læsning af tekststykke
268, skyldes netop ikke fortællerkommentarer. I
stedet er det i de små grammatiske detaljer, at vi
f.eks. kan udlede, at konens eksistens er virkelig,
samtidig med at børnenes ikke er. Det er også i
formen, at man fornemmer den gennemgående
kognitive dissonans i tekststykkerne, der gør, at
vi opfanger uoverensstemmelserne mellem karakterernes indre verden og den ydre, faktiske verden. Selvom vi konstant befinder os inde i hovedet på karaktererne, og selvom ytringerne præges
af deres diskurser, er der noget fingeret over Requiem. Sproget er rytmisk og præget af anakoluti
(sætningsafbrydelsen) og anafor (gentagelsen der
griber tilbage i tankestrømmen), og samme udsagn gentages med varierende verbaltider og pronominer. Derfor lader det sig ikke gøre at hævde,
at tekststykkerne er udtryk for det rent subjektive og individuelle.
I stedet er der helt ned på det minutiøse sætningsplan tale om en dynamik af meget kompleks art
mellem det individuelle og det almene. Man har
en følelse af konstant at være på karakterernes
niveau, idet sproget præges af idiomer, deiksis
m.m. Samtidig lader det sig ikke gøre at udslette
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Det kan netop ikke hævdes, at variationerne i de
forskellige modi blot er
udtryk for en mimen af
bevidsthedsaktivitetens
kredsen om den samme
tanke og udvikling af
denne i tankeassociative
mønstre

’’

Requiem er på alle planer fremskrevet af ambivalensen mellem et både-og. Det er både den store
fortælling og den lille fortælling. Både det almene
og det individuelle. Både tallet og talrækken. Både
det indre og det ydre. Det er muligt at hævde, at
Requiem består af 537 individuelle monologer. Men
man kan med lige så stor ret hævde, at Requiem består af 537 ensartede monologer, idet de forskellige tekststykker sprogligt og stilistisk minder om
hinanden, og idet de gennemspiller fælles menneskelige tematikker. Dette kommer yderligere
til udtryk, idet at mange af tekststykkerne livligt refererer til både myter, klassisk litteratur og
psykoanalytiske grundmotiver. Alt dette skrives
frem af et princip om samtidighed i fortællingen,
både på sætningsplanet, der er præget af konstante gentagelser, hvor de forskellige modi optræder
side om side med samme indhold i udsagnet, og i
plottet, der bygger på en samtidighed i udsigelsen
af tekststykkerne.

Den narrative stemmes register (horistontalt-dynamisk)
Fortællerdominans

Karakterdominans

Ydre

Indre

Diegese

Mimesis

Datering

Deiksis

Objektiv

Idiomatisk

Det diskusive register (vertikalt-statisk)

CID

ID

FID

DD

Person:

Tredje person

Tredje person

Tredje person

Første person

Tankeinkvit:

÷ Tankeinkvit

+ Tankeinkvit
(tænkte, at ...)

÷ Tankeinkvit

+ Tankeinkvit
(tænkte: ”...”)

Tempus:

Præteritum

Præteritum

Præteritum

Præsens

Syntaks:

Helsætningsstruktur

Ledsætningsstruktur

Helsætningsstruktur

Helsætningsstruktur

Derved er det muligt at forstå indhold som form,
og form som indhold i Requiem, og ligeledes se et
specifikt syn på mennesket, der går igen i Hultbergs værker. I et interview med Marianne Juhl
har Hultberg selv givet udtryk for et livssyn, der
tilsvarer formen i Requiem: ”De mennesker, jeg oplever, er også mig, og jeg er også dem. Man får først
mod til at fortabe sig i massen af mennesker, når
man er sikker på, at man kan finde tilbage til sig
selv.” (18). Det er altså erkendelsen af, at den individuelle oplevelse udspringer af noget fællesmenneskeligt, der gør, at man som menneske kan føle
sig frigjort i en verden blandt andre mennesker.
Eller, illustreret med en scene fra Monty Pythons
Life of Brian fra 1979, hvor Brian, der fejlagtigt bliver taget for at være Jesus, forsøger at slippe af
med sine mange følgere:
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Selvbekræftelsen i disse udsagn, levereret mere
eller mindre direkte gennem de varierende modi,
peger netop i retning af en manglende handlekraft
hos subjektet. Der er en manglende evne til at destruere konen og, af årsager der forbliver ukendte,
opfylde det begær, som er drivkraft i tankestrømmen.

en overordnet autorial dominans, der grammatisk
markerer sig i den 3. person præteritumform, der
er gennemgående i værket. Det kan netop ikke
hævdes, at variationerne i de forskellige modi blot
er udtryk for en mimen af bevidsthedsaktivitetens kredsen om den samme tanke og udvikling
af denne i tankeassociative mønstre. Der ligger i
stedet heri et formeksperiment, hvor forskellige
modi optræder side om side, sådan at der opstår
en konstant dynamik mellem former, der placerer
sig på en dynamiske akse mellem en instans med
et overblik, og de enkelte karakterer, der kun ser
deres egen verden.

Brian: You are all individuals.
Menneskeflokken: ”Yes, we are all individuals!”
Brian: “You are all different.”
Menneskeflokken: “Yes, we are all different!”
En enkelt blandt menneskeflokken: “I’m not.” (19)

Det er her vi ender med Requiem. Vi ender med erkendelsen af, at man først har sin egen identitet i
behold, idet man afgiver troen på, at det at være
individ er noget unikt, og idet man på paradoksal
vis vedkender sig, at ens individualitet udspringer
af massen.
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NOTER
(1) Anders Juhl Rasmussen, Arenamodernisme. En
position i dansk litteratur. Gyldendal 2012 s. 59
(2) Peer Hultberg i “Om gader” fra Min verden –
bogstaveligt talt (2005) s. 25
(3) Peer Hultberg i Requiem 1985 s. 5
(4) Bo Tao Michaëlis i “At vandre i ødemarken”
fra Ødemarken og andre digte. 1998 s. 82
(5) Peer Hultberg i Requiem 1985 s. 5
(6) Ibid. s. 5
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(7) Ibid. s. 5
(8) Den dækkede direkte tale har været kilde til
stor diskussion om, hvorvidt denne fortællemåde
i virkeligheden skal ses som førstepersonsfortællen i forklædning. I den sammenhæng kan bl.a.
nævnes Dominick LaCapra, der i 1983 udgav monografien Madame Bovary on Trial, hvori han argumenterede for, at der altid er en indlejret ambivalens mellem fortællerstemme og karakterstemme.
Derfor kan man ikke afgøre, hvem der fører ordet
i en dækket direkte tale – et faktum, der spillede
en afgørende rolle, da Gustave Flauberts værk Madame Bovary blev dømt for at være uanstændigt. Et
modsat synspunkt – nemlig at denne dom havde
grund i en fejlagtig forståelse, hvor man stillede
forfatteren til indtægt for synspunk ter, som udelukkende kan tilskrives karakteren – er blevet
fremført af teoretikeren Hans-Georg Jauss. Herudover har Roy Pascal argumenteret for tilstedeværelsen af en fortæller i den dækkede direkte
tale i værket The Dual Voice, mens teoretikere som
Käte Hamburger og Ann Banfield har bevæget sig
i retning af ideen om fortællinger uden fortællere.
(9) Peer Hultberg i Requiem 1985 s. 303
(10) Deiksis er sproglige størrelser, der henviser
til karakterens situationsrum. Deiktiske ord er
primært pronominer som jeg, du, vi, I, han, hun,
den, eller adverbier som nu, her, i morgen, ovenpå
etc.
(11) Idiomer er sproglige særegenheder, der kan
tilskrives karakteren. Ofte er det faste sproglige
udtryk, hvis betydning ikke kan deduceres på
baggrund af de enkelte elementers betydning,
men som optræder som leksikaliserede forbindel32

ser. Eksempler: “have ben i næsen”, “spise brød
til” eller “tage sig en lille en”

Hultberg, Peer. 1985: Requiem. Gyldendal – Redaktion Arena.

(12) Datidsfuturum består af et modalverbum i
præteritum + infinitiv, fx ”ville spille” eller ”skulle gå”. På trods af datidsformen, er der tale om en
form, der implicerer, at udsagnet er fremtidigt og
hypotetisk

Juhl, Marianne. 1993: “Disse ganske små kærlighedshandlinger” i Kritik. Nr. 102.

(13) Peer Hultberg i Requiem 1985 s. 302

Pascal, Roy. 1977: The dual Voice. Manchester University Press.

(14) Ibid. s. 302
(15) Ibid. s. 303
(16) Ibid. s. 303
(17) Ibid. s. 303
(18) Marianne Juhl i “Disse ganske små kærlighedshandlinger” i Kritik, nr. 102, 1993 s. 4
(19) Terry Jones, (instruktør) Monthy Pythons Life of
Brian, Orion Pictures 1979
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får et skilt på ryggen med teksten
udstillingen må ikke berøres
hvor alle der kommer ind får hvidvin
i høje tynde glas som de senere efterlader
på podierne mellem bunker af sammenlagte
jeans og cremefarvede t-shirts
med ovale huller i ryggen
der er bunker af jord og random
områder med mos på gulvet
der er kroppe med nakker der bøjes
i en bestemt vinkel for at antyde
at telefonen er et privat anliggende
der er blikke der veksler mellem
at kigge ned i telefonen og på bunkerne af jord
med små grønne stiklinger der skyder op
og som udtrykker en oprigtig forvirring over
at være attending et event med planteliv
hvor handicappede virker andre fisk
set fra flyvefiskens perspektiv
det er et perspektiv
som også er en undtagelsestilstand
eller en elegant måde at flygte på
der konstant er under udvikling
gennem hver generation af flyvefisk
er det tiden der skal vise dig
om du kan forlade flugten igen
der må være en måde at være
til stede i det fælles på
som ikke er en udvidelse af det ensomme
overvej muligheden for at ophæve grænsen
mellem følelser og ideer
umuligheden i at elske
en person hvis yndlingshumør
er julehumør
er det mere sandsynligt at du knækker
under presset fra viden
eller følelser

SJØGREN

bliv stående i prøverummet
og vælg mellem potentielle
udgaver af den
du kan forlade prøverummet som
vælg noget tøj
der skal få dig til at fremstå
som den mest nede på jorden
version af dig selv
eller den mindst hysteriske
næste gang du møder nogen
det mindst hysteriske som
Bruce Willis i Det Femte
Element eller alle de
andre antihelte der ikke
magter at stille op
til nogens overgearede
udklædningsfester
fordi det sympatiske
element i fremtiden
er den maskulinitet
der husker at stå på
toppen af empire state building
i et sepiatonet eftermiddagslys
og smide 25 cent i kikkerten
det virker hele tiden som om
det bare handler om at være
undercover i nutiden
prøv at omfavne ubehaget
ved ikke at kunne huske hvordan
nogen følelser føles
tænk på ensomheden
fordi ensomheden kommer først
tænk på fabrikken
og den sorte diamant
hvor kroppene står
udenfor om morgenen
i kampen for
at få den bedste plads
i verdens mest lydløse
gladiatordiorama
det mindst hysteriske
vil også bare sige
at være blevet så trænet
i at være konstant grådlabil
og forvalte melankolien
som en færdighed
eller en magisk rustning
som var det eneste våben
der var tilgængeligt i arenaen
det bedste forsvar
er heller ikke stilheden
selvom stilheden kan virke som
det eneste der ikke kan koloniseres
jeg vil stå i et galleri
som også er en tøjbutik
hvor alle der kommer ind
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I en svensk tidningsintervju med det danska författarkollektivet bakom verket Frit flet
får ordet “fælles” samtalet att stanna upp. Det utgör inte enbart språkförbistring och begreppsförskjutning men en laddad språklig händelse. Hur kan fælles-begreppet förstås i
en gemensam språklig, kulturell och litterär kontext?
AF JOHANNA FRID
38

I början av året intervjuades författarna av författaren Karolina Ramqvist i den svenska tidningen
Dagens Nyheter (1). Intervjun kretsar kring författarskap, kvinnokroppen, Danmark, det svenska
debattklimatet i förhållande till det danska, om
villkoren för skrivande, samt naturligtvis om Frit
flet. Det är på många sätt en intervju typisk för
ett dansk-svenskt kulturellt möte: Med utgångspunkt i det gemensamma försöker man ömsom
hävda, ömsom upphäva olikheter. Fællesskabet
fungerar förenande och splittrande.

Hur kan vi förstå hur “fælles” skiljer sig från de
svenska motsvarigheterna? Och vad sker när ordet befinner sig i en skandinavisk språksfär? Dess
praktik är på en gång förenande och avgränsande.
Ett fællesskab kan aldrig finnas utan att något
existerar utanför fællesskabet: När något blir
fælles är det i kraft av att inte vara något annat.
Det vill säga: Fællesskab präglas av en konstitutiv
utsida. Naturligtvis kan en entitet ha något till
fælles med en mängd olika saker som inte är ömsesidigt uteslutande, men för att fællesskabet ska
uppstå krävs en utsida.

Samtalet försiggår på ett fællessprog mellan Aidt,
Knutzon, Moestrup och Ramqvist, kretsar kring
en fællesbog, författad av en fælleskropp. Villkoret fælles är symptomatiskt, kongenialt, för
en intervju mellan en svensk och tre danska feministiska författare. Man är där för att bekräfta
varandras identiteter, ländernas likheter och skillnader – vilket också ska fungera som en språngbräda för nya insikter. Mot slutet av intervjun
frågar Ramqvist:

Verket Frit flet (2014) av Naja Marie Aidt, Line
Knutzon och Mette Moestrup har undertiteln fællesbogen. Författarna är anonymiserade, och kallas
genom boken A, B och C. Det är en tjock bok, i
coffeetable-format, med blanka sidor, glittrande
omslag och en layout som bitvis påminner om en
damtidning. I innehållet återfinns familjebilder,
prosatexter, dikter, intervjuer, sånger, avsnitt
skrivna i manusform. Boken i dess helhet tecknar
en stark samhörighet, som förstärks av författarnas anonymitet. Det står inte angivet i bildtexterna
vem som är vem på familjebilderna, vems farmor
som man minns, vem som har låst sig själv ute ur
lägenheten fem gånger samma sommar. Blickarna
är subjektiva, tonfallen personliga, ibland privata,
men i anonymiseringen uppstår just ett starkt
fællesskab.

’’

Vårt språk påminner
oss att helheten är skapad
av delar, men helheten
har inte en entydig innebörd
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Begreppet “fælles” som
motstånd, kraft och händelse

Det danska ordet “fælles” saknar en entydig lexikal översättning på svenska. På svenska finns
gemensam, gemenskap, gemensamhet, men morfemet “fælles” saknar en exakt motsvarighet. Det
som utgör den betydelsebärande kärnan i gemensam, gemenskap och gemensamhet kan inte på
ett godtyckligt vis kombineras med andra ord och
bilda nya sammansättningar. Grönområden på
danska kartor är markerade fælled, studenter pratar om fællesskab på højskoler, på efterskolen, på
kollegiet, där också støvsugeren är fælles. Det är
svårt att förmedla den språkliga nyansskillnaden
mellan gemenskap och fællesskab, kanske för att
språkets små skiftningar i hög grad är intuitiva,
klangfärger mer än toner. Men gemenskap på svenska är antingen en påtvingad aktivitet eller något
man lider brist på. ”Gemenskap” är reserverat för
scouter, mobbare och ungdomsfilmer från åttiotalet. I en dansk språksfär är det positivt konnoterat och kan sägas utan ironiska citationstecken.

Så hur kom ni bort från önskan om perfektion i
skrivandet?
M[ette] M[oestrup]: Fælleskroppen!
Vad?
MM: Fælleskroppen! Den gemensamma kroppen.

Frågan står ut ur texten. Intervjun övergår i ett
samtal, och återger den språkliga överbyggnad
som brukar rensas bort ur tidningsartiklar. Här
finns den kvar, i ett kort men anmärkningsvärt
avsnitt. Ordet som Ramqvist fastnar på är naturligtvis “fælles”, som för ett svenskspråkigt öra
är svårt att förstå utan att det är inlärt. Just här
blir “fælles” det avskiljande och obegripliga. Den
samordnande instansen blir här den splittrande.
Begreppet blir till en händelse och förskjutning:
tidslig och semantiskt. Moestrup fördjupar inte
sitt uttalande. Ett sätt att förstå det på är att se
det fælles som vägen bort från perfektion: Att
skapa något tillsammans med andra lyfter blick39

’’

Blickarna är subjektiva, tonfallen personliga, ibland privata, men i
anonymiseringen uppstår
just ett starkt fællesskab

När begreppet förmedlas i en svenskspråkig text
sker något med ordets innebörd. Ordet “fælles” lyser och laddas på tidningssidan. Det är ett danskt
ord i en svensk text, och ett ord vars visuella
komponenter (bokstaven ”æ”) understryker dess
särprägel. Ordet blir till en händelse eller närvaro.
Det hejdar läsningen, stoppar upp samtalets flöde: I det fælles sker något. Begreppets omfång blir
större än dess lexikala betydelse.
Idén om det gemensamma uppstår i spänningen
mellan det partikulära och det allmänna. Språk
konstitueras som skilda enheter, förenade av tanken om att övervinna skillnaderna. Konstruktionen av det nationella liknar på sätt och vis konstruktionen av det individuella subjektet. Här – i
Frit flet – finns en idé om att överskrida det indivi40

FRID

duella och ingå i ett större fællesskab. För att det
ska bli meningsfullt måste fællesskabet acceptera
svagheterna, bristerna och ofullkomligheterna
hos det individuella. Det partikulära byggs ihop,
det som avviker eller bryter av får en annan status.
Kanske är helheten inte bättre än det individuella
eller partikulära, men något mer. Liksom det skandinaviska språket potentiellt förmår uttrycka mer
än vad danska och svenska gör var för sig.
Fællesskab uppstår alltid i kontrast till något annat. Och där riskerar det också att fastna. I jämförelsen: mellan de feministiska författarna och
de ofeministiska, mellan den danska feminismen
och den svenska. Gemenskap tycks konstituerat av uteslutanden: Vem är feminist, vem är det
inte? Vem är skandinav, vem är det inte? Genom
att erkänna den dimensionen av begreppet finns
här en möjlighet: Splittring blir en konstituerande faktor i en skandinavisk språksfär. Det är möjligheten att ladda begreppet fælles med en annan
betydelse än den som finns i gemensam, gemenskap, gemen. Vilket kan leda till en äkta frihet,
som erkänner spänningen mellan det partikulära
och det fælles. I Frit flet är det partikulära upplöst,
men inte på bekostnad av det subjektiva. Mängden av subjekt, eller av subjektiva blickar, skapar
en fællestext. Verket vittnar om fællesbegreppets
styrka. I högre grad än idén om gemenskap erkänner det uteslutnings- och inlåsningsmekanismerna som konstituerande, och öppnar därmed upp
för en plats för förståelse. Det ”fælles” balanserar
på gränsen mellan det partikulära och det generella utan att kräva en falsk eller påtvingad idé om
gemenskap och konformitet. Därmed lyckas det
också parera kravet på perfektion som riskerar att
uppstå i att hävda det partikulära, i det eviga projektet att definiera det egna subjektet.

NOTER
(1) http://www.dn.se/dnbok/vi-vill-gora-en-feministisk-killjoy/

Ett fællesskab kan aldrig
finnas utan att något
existerar utanför
fællesskabet

FRID

en från kraven på det egna, mot möjligheterna för
det gemensamma. Är detta en given sanning? Hur
kan fælleskroppen vara motsatsen till perfektion?
Det är något gåtfullt med att pluralitet ska utgöra
motsatsen till det perfekta. Tänk på orden som
bildas av det numerära grekiska prefixet “mono”,
som betecknar det enskilda: monotoni, monoton,
monopol. Detsamma gäller latinets morfem “uni”,
där den enskilda enheten bildar ord som unison,
union, universell. Orden uppstår ur att det partikulära multipliceras, och blir till en mängd eller
upprepning. Här finns en dikotomi, som minner
om motsatsförhållandet mellan att vara innanför/
utanför fællesskabet. Vårt språk påminner oss att
helheten är skapad av delar, men helheten har inte
en entydig innebörd. Moestrup översätter fælleskroppen till ”den gemensamma kroppen”, vilken
kan läsas både konkret och symboliskt. De konkreta skrivande kropparna, samt den symboliska
kroppen som språklig helhet. I bibeln heter det:
”Så är vi, fast än många, en enda kropp”. Bibeln är
ju också en fælles-text som i hög grad utnyttjar
den kroppsliga metaforiken.

’’

JOHANNA FRID (f. 1988) er bachelor i Filosofi,
studerer Dansk og skriver poesi.
ILLUSTRATION AF
Hjørdis Maria Longva
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FRA BUNDEN AF
LUNGERNE

tør du blive gammel
i en ny atmosfære
har du tænkt på det
tårerne der falder mod jorden
i uopdyrkede områder
tør du træde ud i det
alderdommen i et fjernt kosmos
foran mig en død krage
så stiv at det er komisk
hvad har den sagt
inden døden indtraf
har den råbt
hold op med alle jeres krav
giv mig lidt medvind
som en længselsfuld solsort
har den følt rynkerne
under fjerene
der spreder sig
som træernes rødder
udmåler en periode i en tid
hvor hver morgen
bringer varmen
og bomberne med sig
så jeg på dårlige ben
får smadret mit ansigt
jeg har svært ved at rumme det hele
at vi er uforlignelige mennesker
og at det er problemet
mærker du det også
når vi står sammen ved amager strand
spejder ud over havet
hvor olieskibene passerer igennem
ser du det i mit ansigt
hvordan min glatte hud
er afhængig af skibenes last
mærker du det som jeg
på bunden af en silo
med årets høst til
en gammel slægt
vågner du også i natten
til lyden af bakterier
der gør oprør
der er langsom strangulering i gaderne
lidt passende smerte
som tænder der forlader munden
med en rusten tang
hold nu fast i mig
i bjergene der smuldrer
sæt tænderne i dem
og lad sandet med tiden
glide gennem dine urolige fingre
der binder dig
til en overfladisk slægt
gå nu med mig ind i rastløsheden
sæt ild til netværket
dyk ned til kablerne
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jeg skriger
dig ned i bunden af mavesækken
tør du blive gammel med mig
jeg stirrer ind i de sidste sommerskyer
i den vådeste kælder
tak for i år
du stormflod
der leder til indsigt
en vej vi fulgte for mange år siden
giv mig lov til bare at ha det ok
jeg har det fint
hvad føler mine indvolde
nu de trækker vejret i piller
hele vejen ned igennem
væksten
giv mig tid
og jeg ødelægger alt
tag mig i hånden
og kys mig af kærlighed
så smadrer jeg fløjkrigene
som den ridder i irret rustning
jeg altid vil være
hvis du vil blive gammel med mig
hvis du vil kravle på gulvet
langs væggene på offentlige institutioner
med mig
så sæt dig ned
her langs skrænterne
der snart styrter i havet
kys mig på min smadrede mund
og fortæl mig historien om
hvordan vi to
kom hertil
du er min eneste forståelige oplevelse
det eneste jeg holder uendeligt af
min lille høne uden fødder
i bedre tider
dyppede de dine små knogler
i ammoniak fra din tarm
og spiste dine vinger
min lille høne
min lille våde kummefryserkylling
skrig mod tremmer
at du har alt
så de må gå triste hjem
med deres designerkataloger
og passe deres eksem i fred
jeg bliver immun af penicillinen
jeg lever af
på dage uden mad
se nu på månen
den elendige metafor
hvordan den smiler over storme
en storm langt ude på havet
der larmer med trommer
der hvirvler med alle glemte arter

LINDHOLM

hvor dit liv løber i rør
og indespær mig
i stinkende væksthuse
jeg taler herfra
med dyb stemme gennem sonderne
fra en forladt hospitalsseng
i et hul i atlanterhavet
hvor græsset gror i gangene
jeg ser gletsjeren i øjnene
begraver mig selv tusind år under isen
jeg klatrer op fra kulden via højspænding
se mig
se mig
se idioten
vandrende gennem gader i tynde sko
vender tilbage til nutiden
med blod i munden
jeg kvæler dig
i potteplantens lianer
i et hvidt jakkesæt
med en død stiv krage i hånden
jeg er en gammel lov
der skammer sig
med en hævet mund
jeg mumler stille minderne
om tiden før damp
og forbundne transportsystemer
jeg skriger ned i tarmen
elsker du også plastikken
jeg æder i natten
betragter du himlen
som en motorvej
hvor små mennesker samler sig
og glæder sig
mens de flygter fra kedsomheden
over kraftværkerne
der erstatter vulkansk aktivitet
tør du blive gammel sammen med mig
tør du tage min hånd
og synge fædrelandssangene
fra en gulnet sangbog
om et stort bål
hvor vi fejrer de sidste udstoppede dyr
jeg udprinter rævene
og spiser vegansk
som en sejrende kriger
med min fjende på spyd
uden agerbrugene
lukker vi eu
og åbner afrika
jeg flakker rundt i ørknen
bliver vanvittig på min egen måde
forvandler mig til en blodig skorpion
jeg er fortvivlet over deres magt
lad mig skrige i vildmarken
lad mig skrige
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vær min madding
når vi dykker ned i lergraven
og finder hvalkirkegården
der har ligget der i millioner af år
vær min madding
når havene skyller ind over os
med genopstandne kæmpefisk
vær min madding
i min værste frygt
at blive gammel
mens jeg drukner
på forladte institutionsgange
lov mig min elskede
at du skruer helt op for morfinen.

LINDHOLM

i en evig tornado
jeg dykker i havet
med min eneste frygt
i mudder til halsen
at du råber mit navn i vinden
og jeg husker de tider
hvor disse linjer var umulige at skrive
se kontinenterne bevæge sig
mod hinanden igen
vi samler folket til en sidste krig
tror du virkelig på at historien stopper her
peg ud i verden
peg ud på internettet
med en skærebrænder på bunden af atlanterhavet
se ligene hoppe sig op på sofaerne
se kontinenterne samle sig
til en stor arena
vi samler kræfterne til en sidste krig
se på havet på den yderste grænse
hvor vi
det eneste vi
der virkelig tæller
efterkommerne med salt i lungerne
her sitrer jeg med min elskedes knogler
syet ind i en sæk fra skindet af de sidste svin
der forlod staldene
jeg bærer dig på ryggen
og jeg vil ikke miste dig i bjergene
hvor små byer ligger som tegn
og rester langs stier hvor ligene
allerede hober sig op
kvalt af vandet i lungerne
tag min her
hvor træerne falder i vandet
skrænterne styrter nu
vi hører ikke længere hvad de siger
hvorfor skulle vi
smid jeres krav i havet
her hvor digerne brister
er der kun os to
til at holde vejret
træk vejret dybt
mens jeg hviler mit hoved på din hofte
kryb ind i mit telt
og varm dig ved pandelampen
snart går batterierne ud
og vores lunger druknes i fugt
fra systemer vi har mistet forbindelsen til
rul dig sammen på min mave
så jeg kan filme dig i folie
pakke dig sammen i den vandtætte plastikpakke
og prissætte din nøgne plukkede krop
lille høne min
vandfyldte frostkylling
svøm med mig
i de dybeste have

VICTOR BOY LINDHOLM debuterede i 2014 med
digtsamlingen GULD på forlaget Kronstork. Han har
tidligere udgivet hæftet DRONE (2014) på AFV Press
samt e-udgivelsen JUSTIN på Weltscherz (2013). I
oktober udkom digtsamlingen NO HARD FEELINGS på
forlaget Kronstork samt hans chapbook jeg elsker naturen
og alt omkring mig på forlaget OVO press. Nærværende
tekst har tidligere været bragt på Bjørn Rasmussens
blog jesusblev33ik.blogspot.dk
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litterært kollektiv
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Jegheddermitnavnmedversaler – et værk produceret i
fællesskab?

Internettets hastige udvikling og udbredelse sætter fortsat sit
præg på litteraturen. Mange forfattere har taget internettet
til sig og bruger internettet som produktionsplatform i deres
kunstneriske praksis. Et af de mest iøjnefaldende eksempler på
dette er den danske forfatter Asta Olivia Nordenhof, der i 2013
vakte opsigt med bloggen Jegheddermitnavnmedversaler.

AF CECILIE EGHOLM TONNESEN
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Internettet er i dag unægtelig en kompleks produktionsplatform, og denne kompleksitet griber
også ind i det litterære værk, når det flyttes fra
den klassiske bogform til en internetplatform.
Den franske teoretiker og kurator Nicolas Bourriaud er et hovednavn inden for dette felt. I 1998
udgav han bogen Esthétique relationnelle, hvori han
introducerede sin teori om “relationel æstetik”.
Bourriaud så en ny tendens i samtidskunsten, der
baserer sig på dialogen, kommunikationen og relationen mellem mennesker. Samtidskunstværker
er, ifølge Bourriaud, værker, hvor publikum ikke
blot fungerer som passive modtagere, men interagerer og delagtiggøres i kunsten (1). Men hvordan
opstår denne litterære interaktion, og har det en
betydning for kunstens sociale engagement?

’’

Nordenhof må give
afkald på sin suverænitet
som forfatter til fordel
for et litterært fællesskab

AFKALD PÅ SUVERÆNITETEN?
Jegheddermitnavnmedversaler blev oprettet d. 15. september 2010. På bloggen blandes grafisk design,
animation, lyd, billeder, kortprosa og lyrik i et
stort litterært eksperiment, som trækker tråde
tilbage til 60’ernes modernisme og dadaisme (2).
Layoutet på bloggen er visuelt enkelt, og læseren
har mulighed for at vælge mellem to faner: Startside og info og kontakt. Under Startside finder læseren
begyndelsen på værket, eller slutningen, alt efter
hvorledes værket anskues, da der ikke som sådan er nogen lineær narrativ struktur. I stedet er
indlæggene navngivet efter deres første sætning i
digtet. De er sorteret således, at de er listet op i
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forlængelse af hinanden, med de nyeste blogindlæg øverst. Under info og kontakt får læseren oplyst
information om Asta Olivia Nordenhofs to udgivelser det nemme og det ensomme (2013) og Et ansigt til
Emily (2011), samt hendes e-mailadresse, hvilket
indikerer, at der er tale om et individuelt produceret værk.
Bevæger læseren sig længere ind i det virtuelle
univers, viser det sig hurtigt, at den individuelle
produktion kun er tilsyneladende. Under hvert
blogindlæg er der en kommentarfunktion, hvor
læseren kan skrive og kommentere på blogindlæggene. I et blogindlæg opslået d. 28. marts 2014
kommenterer Nordenhof i digtform et interview
med lektor Hans Hauge, hvor han efterlyser mere
versdigtning i dansk poesi (3). I digtet optræder
et ‘jeg’, der henvender sig direkte til sine læsere
med sætningen ”kære venner” (4). Længere nede
i blogindlægget er syv kommentarer knyttet til
digtet. En af kommentarerne lyder som følger:
”Hans Hauge har bedt mig meddele, at robottesten
aktuelt forhindrer ham i at respondere [...]” (5).
Gennem kommentarfunktionen udvides digtets
persongalleri, hvor Hans Hauge nu optræder som
en agerende figur. Det er ikke Nordenhof, der tilføjer dette element, men en af læserne. Kommentarfunktionen giver dermed læseren mulighed for
selv at skabe fiktive elementer i værket og præge
det i en helt anden retning, som Nordenhof tilsyneladende ikke har nogen indflydelse på.
Nordenhof nøjes ikke med at lade læserne bidrage
til den litterære produktion gennem kommentarfunktionen. Hun opfordrer dem ligefrem til at
indsende litterære tekster, som vil blive publiceret på bloggen. I et blogindlæg fra sommeren 2012
opfordrer hun læserne til selv at forfatte tekster.
Bloggens format muliggør dermed, at der kan
opstå en kommunikationsudveksling imellem
Nordenhof og læseren i skabelsen af det litterære
værk. Bloggen er derved ikke længere et værk kun
med Nordenhof som forfatter, men et værk med et
hav af mulige forfattere.
Kommunikationsudvekslingen er ikke udelukkende bundet til at foregå mellem forfatter og læser. Kommentarfunktionen åbner op for en dialog
mellem flere læsere og forfatteren. Denne form for
kommunikation opstår fx i blogindlægget opslået
d. 28. september 2014. Her kommenterer to for-

skellige læsere på Nordenhofs digt, og Nordenhof
kommenterer ligeledes på de to læseres kommentarer. Der opstår det, man inden for medievidenskaben kalder for “mange-til-mange kommunikation” (6).
Når Nordenhof vælger at producere sin litteratur
på et medie som bloggen, opstår der en kommunikationsudveksling, der medfører, at Nordenhof
må give afkald på sin suverænitet som forfatter til
fordel for et litterært fællesskab.

’’

Luderen skaber og
ødelægger på en og samme tid illusionen om
intimitet, og på samme
måde skaber og ødelægger
Nordenhof illusionen om
fællesskabet

LITTERÆR STRATEGI
Betragtes det ‘jeg’, som optræder på bloggen, bliver det tydeligt, at Nordenhof er bevidst om den
kollektive tekstproduktion, der foregår på bloggen, og at hun bruger det som en litterær strategi i
sin skrivepraksis. På bloggen optræder to forskellige jeg’er. Det ene jeg er forfatteren Asta Olivia
Nordenhof, der er løsrevet fra det fiktive univers.
Det andet jeg er et fiktivt ‘jeg’, som er knyttet til
de fiktive tekster. I et blogindlæg fra maj 2011 optræder både det fiktive og det ikke-fiktive jeg. I
starten af blogindlægget henvises der til en igangværende skriveproces og til en tilsyneladende virkelighed. ”Hey hæhæ yeah det regner og jeg sidder
og skriver små afrundede prosastykker om min
Barndom :D :D :D” (7). Herefter følger det omtalte prosastykke, hvor der optræder et jeg, som
knytter sig til det fiktive univers. Nordenhof gør i
dette indlæg opmærksom på sig selv som forfatter
af teksten, og samtidig påpeger hun, at bloggen er
et fiktivt univers, og at det litterære fællesskab,
som tilsyneladende er etableret, ligeledes beror på
fiktion. Endnu tydeligere bliver denne distinktion
i et blogindlæg fra sommeren 2012, hvor Nordenhof gerne vil oprette en skrivegruppe. Det eneste

kriterium, læseren skal opfylde for at deltage i
skrivegruppen, er desperation. I det efterfølgende blogindlæg træder hun fuldstændig ud af det
fiktive univers og henvender sig vredt til læserne.
Hun er vred over, at hun får så mange henvendelser fra, som hun selv kalder dem, “udesperate
folk”:
jeg har modtaget en del mails ang. læsegruppen og
nu bliver jeg simpelthen lige nødt til at blive lidt
skrap og svare på nogen af dem fælles for det er for
meget at sidde med dem enkeltvis [...] det handler
om om i lever op til det kriterie der blev opstillet
for at kunne ansøge netop denher skrivegruppe (8)

Hermed vinder Nordenhof sin suverænitet som
forfatter tilbage, og på en og samme tid destruerer
hun illusionen om fællesskab. Fællesskabet eksisterer ikke, det er et fiktiv univers, som Nordenhof har skabt. Det er udelukkende hende, som
har muligheden for at redigere, og hun kan blot
slette kommentarerne, hvis de ikke falder i hendes smag.
Det jeg bedst kan li ved at være luder er når jeg skal
sprede håndklædet ud på sengen, det gør man altid
inden samlejet, spreder et stort håndklæde ud på
sengen, eller det jeg bedst kan li, er når jeg under
samlejet et nødt til at påpege, at vi er kommet uden
for håndklædet og må tilbage, jeg kan li alle intimitetsafbryderne, jeg kan li at ødelægge illusionen.
(9)

Læser man ovenstående citat ud fra betragtningen
om, at Nordenhof etablerer et fiktivt fællesskab
på sin blog, så bliver citatet en metakommentar
på Nordenhofs egen litterære produktion. Luderen skaber og ødelægger på en og samme tid illusionen om intimitet, og på samme måde skaber og
ødelægger Nordenhof illusionen om fællesskabet.
INTERAGERENDE KUNST – ET PROJEKT I
SIG SELV
Nordenhofs blog kan, med henvisning til Bourriauds tanker over relationel æstetik, anskues som
et værk, der baserer sig på dialogen og relationen
mellem mennesker. Værket åbner i sin direkte
henvendelse til verden op for en række små universer, der beror på et socialt fællesskab, og for
Bourriaud er det netop det, som er kunstens opgave i dag. Ifølge Bourriaud er kunsten holdt op
med at “patruljere som spejdere” (10). I stedet
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Onlineproduceret kunst og litteratur er langt fra
et nyt fænomen. Det er nu over tyve år siden, at
de første eksperimenter med kunst på internettet
begyndte. I dag er antallet af forfattere, der benytter sig af internettet som produktionsplatform,
eksploderet. Forfattere som Anne-Lise Marstrand
Jørgensen, Victor Boy Lindholm, Olga Ravn og
Asta Olivia Nordenhof mfl. har flyttet dele af deres litterære produktion til internetmediet, hvor
de i form af blogs og andre sociale medier løbende
producerer nye litterære tekster.

Bloggen er derved ikke
længere et værk kun med
Nordenhof som forfatter,
men et værk med et hav
af mulige forfattere

’’

Kunsten har, ifølge Bourriaud, en helt speciel mulighed for at skabe disse nærheds-utopier. Han
uddyber dette med et begreb, som han kalder “det
samfundsmæssige mellemrum”. I sin begrebsafklaring trækker Bourriaud på Karl Marx. Ifølge
Marx er mellemrummet en betegnelse for de udviklingsfællesskaber, der undslap det kapitalistiske samfunds økonomiske strukturer, og stadig
på harmonisk vis indgik i det kapitalistiske samfund. Ifølge Bourriaud besidder kunsten netop en
mulighed for at undslippe samfundsmodeller og i
stedet udvikle alternative måder at leve, erkende,
tænke og forstå verden på. Det, der for Bourriaud
er vigtigst, er at opstille et samfundsmæssigt mellemrum for de menneskelige relationer, som, pga.
af markedsorientering og mekaniseringen af kommunikationen, er truet (13).
Nordenhof skaber således en nærheds-utopi ved
at konstruere et litterært fællesskab på sin blog,
et fiktivt socialt fællesskab. Men hvis det, ifølge
Bourriaud, er kunstens opgave at være dialogbaseret, hvorfor destruerer hun så illusionen om fællesskabet på bloggen ved at påpege sin suverænitet som forfatter? Svaret skal findes i Bourriauds
udsagn om, at kunsten er holdt op med at “patruljere som spejdere” (14). Kunsten skal ikke længere opstille utopiske forestillinger om et bedre
samfund, men i stedet påpege og problematisere
den virkelighed, vi allerede er i. Det er netop det,
Nordenhof gør, når hun destruerer forestillingen
om fællesskab på bloggen. Hun opstiller således
ikke et utopisk fiktivt univers, hvor dialogen og
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kommunikationen foregår uproblematisk. I stedet problematiserer hun fællesskabsfølelsen og
sætter dermed fokus på de relationer, som læseren indgår i. Det faktum, at hun opererer inden for
den allerede eksisterende virkelighed, medvirker
til, at kunstens problematisering af fællesskabsfølelsen
rækker ud over det fiktive univers og griber ind i
virkeligheden. Læseren skal ikke kun forholde sig
til den fiktive fællesskabsfølelse, men må ligeledes
forholde sig til andre sociale fællesskaber, som læseren indgår i, og således giver kunsten mulighed
for at ændre små dele af virkeligheden. Dermed
bliver kunsten ikke blot socialt engageret, men til
et rent politisk projekt i sig selv (15).

NOTER
(1) Bourriaud (2005): 12

(3) Nordenhof (2014): 28/03
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Nordenhof, Asta Olivia 2013: det nemme og det ensomme. Forlaget Basilisk.
Ørum, Tania 2009: De eksperimenterende tressere –
Kunst i en opbrudstid. Gyldendal.
Web:
http://jegheddermitnavnmedversaler.blogspot.
dk/

(13) Bourriaud (2005): 15
(14) Ibid. 13
(15) Ibid. 16

CECILIE EGHOLM TONNESEN (f. 1992) er
bachelorstuderende på Dansk ved Københavns
Universitet og har tilvalg på Visuel Kultur.
ILLUSTRATIONER AF
Anne Josephine Johannsen
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TONNESEN

TONNESEN

skaber kunsten ”modeller til mulige universer” og
opstiller ”handlingsmodeller inden for den allerede eksisterende virkelighed” (11). Det vil sige, at
den moderne samtidskunst skaber små universer
inden for det samfund, som den er en del af, og
disse universer giver kunsten mulighed for at ændre små dele af virkeligheden. Dette kalder han
for “nærheds-utopier” (12).

TØNNESSEN

De sa aldri at det ville bli som dette
AF MARTIN BRURÅS TØNNESSEN
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TØNNESSEN

20 juli

jeg tror jeg har gitt opp
vært på rommet i to dager
gått på toalettet når de andre har vært ute
sett på film med headset
røykt alle sigarettene mine ut av vinduet
det er vanskelig å være deprimert
når man bor i kollektiv
det er vanskelig å være deprimert
om sommeren

vi møttes for å planlegge noe
jeg tror de snakket om noe revolusjonerende
jeg fulgte ikke med
så ned i ølen min
prøvde å ikke interagere
tenker at min sosiale strategi skal være
all-in
eller ingen ting
for tiden blir det mest av den siste

TØNNESSEN
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17 juli
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22 juli
TØNNESSEN

jeg husker ikke hvor mange år det er siden
selv om det ikke er mange
kanskje tre eller fire
men jeg husker bomben
husker redselen
husker hvordan menneskene gled gjennom byen
i rosetog
men jeg holdt meg hjemme
gjemte meg under dynen
røykte sigaretter ut vinduet

MARTIN BRURÅS TØNNESSEN (f. 1991)
bor i Oslo og arbejder til dagligt som copywriter i Heisholt Inc. og driver forlaget Rebbell
Press.
ILLUSTRATION AF
Johannes Holt-Iversen
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GRENE UNDER ILDEN
AF DANIEL BOYSEN

BOYSEN

Vi sidder rundt om bordet, jeg kender næsten ingen ord, det er kun to
voksne, en hund, et barn, aftensmad. Vi har rødorange tapet i køkkenet, der hænger en troldegren lige ved døren, måske er den pynt, eller
måske er den bevis på, at vi engang fangede noget af et træ og ikke gav
slip igen. Senere står jeg ved døren iført kjole og hat og briller, med
sort hår og behårede ben. De voksne drikker vin. Jeg drikker Matilde
Kakao og cola. Ingen af os kan nå loftet uden at stå på en stige. Det hele
springer i tid, og det er svært at finde rundt. Den ene voksen ligger på
en udslået sofa i stuen, den anden laver mad, jeg pakker en gave op iført
en lyserød sportstrøje, du er her også nu.
*
Vi fødes ind i en psykisk sygdom; med en hovedvej, en statue for enden, en skole, en legeplads, marker, gårde, barndomshjem og naboer.
Vi fødes som gidsler. Vi fødes som slaver. Skoven et missil. Himlen en
eksplosion. Vi fødes ikke som mennesker. Mor siger det ikke højt, men
det må være det, hun tænker, det, hun giver videre til os.
*
Vi bruger flere timer på at studere, hvordan regnorme bevæger sig i
græsset, vi holder øje med fuglene, og om de også holder øje med regnormene, vi er ikke sikre på, at nogen holder øje med os. Det kan vi godt
lide. Du spiser græsset, det har du lært af fåret, kan du huske, hvordan
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det gik rundt og rundt uden at efterlade mærker i græsset. Jeg spiser
med for at være en god storebror. Vi sidder udenfor hele dagen, indtil
månen lyser gennem bladene på træerne, der har indrammet hele haven. Far siger, at de mennesker der boede her før har bygget træerne.

BOYSEN

*
Jeg sidder bare og spejder ud over træernes toppe, der er ingen linjer i
horisonten, det er morgen, jeg går ned, morgenmaden er mælk og havregryn og sukker, bagefter læser jeg ikke noget, men tager en spade fra
værkstedet og begynder at grave et hul i baghaven.

*
Vi forstår ikke, hvad det er under huden, blod er det ikke, almindelig strøm fører normalt ilt med sig, så organerne fungerer. Vi går rundt
iført lampeskærme. Det år forsøger vi at sammenføre familien igen på
køjesenge et sted i København, men ingen ved, hvordan pæren virker
længere. Vi forsøger igen nytårsaften derhjemme, men det er for sent,
mor forsvinder et sted i natten og vender ikke tilbage, før det bliver
morgen, min søster har fødselsdag. Der er ikke længere nogen lykke at
fejre, men det ved vi ikke endnu.

BOYSEN

Jeg tænker på, om det er de samme mennesker, der har lavet klodserne
til den pakke Lego, jeg fik sidste år, et slot, hvor murene står rundt om
en åben plads i midten, dér hvor alting udspiller sig. Senere finder jeg
ud af, at det nok bare er et menneskeligt princip at indramme sig selv.
Til sidst går vi selv ind. Mor snakker i telefon, mens hun ryger en cigaret. Der er ikke noget magisk over at være barn, tænker jeg, men det kan
jeg selvfølgelig ikke vide noget om.

Tænder, kæbe, ben, fod, ankel, bækken, hånd, underarm, nakkehvirvler, hullet kranie, skulder, der har været nogen før os.

-Det gør ondt, men jeg tør ikke fortælle noget. Hvis nu jeg blev den, der
satte det hele i gang. Du smiler, da jeg vækker dig. Solen kan ikke trænge gennem gardinet. Der kommer gæster, det er gode nyheder.

--Jorden er fyldt med sten, de kan virke ubetydelige, små, hullede. Senere
læser jeg om, hvordan sten kan være en dør til en forståelse af verden,
hvordan man kan se meget af det, der er sket, i stenene. Klimaks og
undergang.
--

62

Man kan pille fugerne hele vejen rundt, uden at huset vælter.
*
Vi går rundt som bjergrygge, der er kun en række små stier, hvis man
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af glemte ord, slag, voldtægter og fortæringer. Vi indser, at noget må
bryde sammen, så noget andet kan opstå. Vi er strippet for eksistens. Vi
bygger os selv forfra, med udgangspunkt i smerten; sætter tæerne på,
skæve og forvirrede, men sådan at de kan balancere forbi indhakkene

blødninger og alt det der. Udenfor bor ca. 5 millioner mennesker, der
ikke har meget at sige. Jeg tager hånden om kaktussen og klemmer til.

i de overgroede stier, lirker med lårbenene og bækkenet, sørger for, at
bevægelserne virker almindelige. Alt det midt i mellem falder på plads
af sig selv. Til sidst sætter vi organerne i ét efter ét. Slutter med hjernen,
der er det mest forvirrede organ og helt umuligt at styre. Det har vi lært
at acceptere. Vi er lykkelige, fordi vi svæver over det hele og kan se det
smuldre, mens vi overlever.

BOYSEN

*
Vi er ikke ofre, men bare nogle tal viklet ind i et system, der begynder
at ligne en labyrint.
*
Vi afholder os fra at få børn, det er ikke til at sige, hvad der vil være galt
med dem, muterede arme, impulsiv hjernedød, eller om vi giver vores
person videre til dem, stråling, ebola, aids, cancer, måske føder vi noget
med to hoveder, det kan også være, at det bliver en tro kopi af vores
forældre, lige meget hvad ved vi, at det er vores, og det er nok til at give
dem en svær start på livet, faktisk kan det være svært at sige, om der
overhovedet bliver en generation efter vores, som får lov at vokse op.
*
Vi er lykkelige, fordi vi ved, at intet bliver som før. Vi træder ud gennem disen, gennem strålingerne og ind i en tilværelse på den anden
side af forandringerne fra dengang. Vi springer frem fra en massegrav
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BOYSEN

gerne vil finde et sted at falde til ro. Der står en sten midt i luften. Jeg
lærer aldrig, hvordan jeg skal nærme mig dig. Det kræver ikke mere end
et øjebliks ubeslutsomhed, før man falder ned og skal begynde forfra. Vi
har en kaktus i vinduet, dén kan overleve det meste, cigaretrøg, stråler,

*
Ikke alt går i stykker. Ikke alt kan opgøres i rigtigt og forkert. Noget
er bare som det er, sådan er det.

DANIEL BOYSEN (f. 1986) er forfatter
og uddannet fra Aarhus Universitet i 2013.
Han debuterede i 2013 med romanen Forudsat, at du har lyst til at fortsætte og har siden
hen bl.a. udgivet Berlin-digtene ALT KAN
SAM L E S IGEN (2015) og digtsamlingen
RØNTGEN (2015). Nærværende uddrag
er hentet fra romanen FORDI ILDEN ER
VORES, der udkommer i foråret 2016 på
forlaget Jensen & Dalgaard.
ILLUSTRATION AF
Karina Lindholm Kvamm
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springe

nye mand og åbner mulighedsrum for en forskydning af faderskabets maskulinitetsopfattelse. Der
gives plads til det at være menneske i en tid, der
dårligt rummer fejl.

MAJA KRONHØJ PHILIP (f. 1991) studerer
Litteraturvidenskab ved Københavns Universitet
og er redaktør på tidsskriftet Reception.

”Søvn er en digtsamling om at blive far.” Så konkret beskriver Kronstork
Rolf Sparre Johanssons debutdigtsamling Søvn. Det er digte fulde af omsorg, kærlighed og frustration og ikke mindst om at sætte ord på de
følelser, der ofte tabuiseres i førstegangsmødet med forældreskabet.

PHILIP

PHILIP

At
ud af
faderskabet

hed, der synes at ligge under overfladen. Sproget
fungerer ikke kommunikativt. Mens barnet fungerer som omdrejningspunktet i Søvn, fokuseres
der hovedsageligt på fremmedheden og isolationen som den lammende og altomfattende tilstand.
Manglen på kompleksitet skyldes manglen på
søvn. Hvor dette formtræk er set hos adskillige
forfattere forinden Johansson, finder jeg temaet
yderst relevant. Vi befinder os i dag omgivet af
lige dele ligestilling og politisk korrekthed, særligt når det kommer til børn. Johanssons stemme
er derfor tiltrængt, idet han repræsenterer denne

AF MAJA KRONHØJ PHILIP

Rolf Sparre Johanssons digtsamling Søvn er ikke
blot en spirende forfatters kamp for et poetisk udtryk, som det er fortællingen om konfrontationen
med grænser og om det at finde sig til rette i et
faderskab. I et etymologisk lys bør ’–skab’ betragtes som en måde eller form, der har fæstnet sig. En
videnskab er en måde, hvorpå man ved. En egenskab er
den karakterfrembringende måde, hvorpå noget
gøres. Et faderskab er således det forhold at være
far.
Den eksemplificering af faderskabet, som Johansson her kommer med, antyder en stigende tendens
til at forskyde det traditionelt maskuline. De moderne kønsroller italesættes implicit, da digtets
jeg, dvs. faderen, fremstår som den bløde mand.
Det er vigtigt at definere stemmen, ikke som en
anti-helt, men som en karakter, der blotter sig og
viser det humane. På den måde nedbryder karakteren tabuet om den perfekte far. Digtsamlingen
forsøger at gøre op med den tabuiserede faderrolle
og vise, at man både kan finde sig til rette i maskuliniteten og have gylp på skulderen samtidig.
Samlingen er opdelt i tre kapitler med overskrifterne ”november 2013 – maj 2014”, ”oktober
2014” og ”oktober 2014”. Opdelingen beskriver en
skelnen mellem fødslen som begivenhed, og den
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begivenhed det er at blive far. Første kapitel har
sprogligt en rytmisk klang, der særligt opleves i
de næsten rituelle gentagelser af hverdagens trivialitet. Der er tale om en tilstand uden for tid og
rum som en konsekvens af den manglende søvn.
Alting begynder langsomt at glide ind og ud af
hinanden, og på grund af et fravær af fremdrift på
digtenes narrative niveau fremstår de korte digte
som snapshots fra en indre hverdagskamp.
De to kapitler med overskriften ”oktober 2014”
adskiller sig markant fra første del, idet rummet
ikke længere konstitueres af den lille lejlighed,
men pludselig bliver til i kraft af den ydre verden.
Barn nummer to er nu på vej, alt imens jeg’et bevæger sig med første barn ned ad Istedgade. Skriften er tydeligt påvirket af situationen, der er langt
mindre fortællende, men til gengæld ramt af en
uvant urolighed og et hurtigt tempo. Særligt i det
skelsættende øjeblik hvor jeg’et på gaden anråbes
af en beruset mand, arbejdes der med en skrift,
hvor jeg’et hverken kan tænke eller formulere sig
klart længere. Sproget bliver oplistende og hakkende, alt imens jeg’et forsøger at gøre rede for de
simultane nu’er, der nu omgiver jeg’et.
Digtenes stilistik afspejler narrativet, og det til
tider nærmest banale sprog drukner i en inderlig-

Rolf Sparre Johansson - Søvn - 74 sider - Kronstork 2015
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Å sol, som blir
tilbake, jeg skal dø
Kristin Ribe har skrevet en s(v)ær og voldsom bog om et liv, der målrettet giver slip på sig selv.

Kristin Ribes roman Lyte handler om en kvinde,
som får konstateret brystkræft. Selvom kræften
endnu ikke har spredt sig, nægter hun at modtage behandling. I stedet beslutter hun sig for at
dø. Gennem bogen følger vi hendes nedbrydelse,
der kommer til udtryk både kropsligt og sprogligt. Syntaksen kollapser konstant, sætningerne
er ofte uden pronomener, der er store associative spring i og mellem de forskellige afsnit, og en
særegen brug af skråstreger bryder den normale
læserytme.

jeg skal når jeg skal alle andre steder enn til E.”
Lyte er stærkest, når den er mest konkret, som i
beskrivelserne af kroppen og dens forfald. Der er
også interessante suggestive sammenskrivninger
af skovens elementer (ugle, ræv, myrer, edderkopper, grene) og vilde billeder i de passager, der mere
har karakter af tankestrøm – dog bliver det nogle
steder så dunkelt, at det kan være svært at hænge
på (hvad er fx ”de ti kulders måne”, og hvorfor står
der pludselig bare ”Blåsvarte fem-felter dreiende
langsomt i løkker mot høyre”?).

Den navnløse hovedperson gør rent, laver lister
og går ture i skoven. Det meste af tiden opholder
hun sig i sin lejlighed, går fra stuen til toilettet og
tilbage igen, eller ligger i sengen og mærker, hvor
meget knuden i brystet er vokset. Det står hurtigt
klart, at hendes dødsønske fandtes længe før sygdommen, og at kræften blot bliver en anledning
til at lukke ned for det liv, som ikke interesserer
hende længere. Det eneste lyspunkt, der anes i hovedpersonens liv, er den såkaldte E., som hun tidligere har haft et forhold til. Det er uklart, præcist
hvorfor deres forhold gik i stykker, men E. bliver
ved med at være i hovedpersonens tanker til det
sidste; selvom der ikke længere er håb, er der stadig længsel. Og selvom bruddet ikke er den direkte årsag til, at hun ønsker at dø, bliver det alligevel
det mest markante eksempel på den menings- og
retningsløshed, der præger hende: ”Kanskje er ingenting lenger vigtig, for det er ikke noen det skal
være vigtig for”, som hun siger, og ”veit ikke hvor

Men så igen: Det er netop ikke en historie om,
hvorfor kvinden gerne vil dø, men en historie om,
at hun lader det ske. Der findes ikke én bagvedliggende årsag, som kunne gøre det nemmere at
forstå hende. Og faktisk er det med til at gøre teksten stærkere; stemmen er så afklaret, at man sagtens kan lade sig føre med gennem bogen uden på
noget tidspunkt at identificere sig med kvinden
og hendes projekt. Og det gør samtidig, at de lovligt dunkle passager ikke skurrer så meget, som
de ellers kunne have gjort. Det er ikke en nem bog
at læse sig ind i, men når det lykkes, er det en brutal og mærkeligt medrivende udforskning af død,
isolation og uforståelig beslutsomhed.
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MARTIN BASTKJÆR (f. 1987) har senest udgivet romanen Det nye hav (Forlaget Arena, 2015).
Befinder sig desuden på bloggen Et ansigt som
minder om norsk litteratur.

BASTKJÆR

BASTKJÆR

AF MARTIN BASTKJÆR

Kristin Ribe - Lyte - 138 sider - Forlaget Oktober 2015
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sTIV KULING FRA NORD
Et færøsk landskab tordner frem, når Tóroddur Poulsens pen rammer
papiret; utæmmeligt, utilregneligt og til tider nærmest ubegribeligt.
Men når digtene rabler allermest, lurer genkendeligheden lige under
overfladen.

Den færøske forfatter Tóroddur Poulsen (f. 1957)
har siden sin debut Botnfall fra 1984 udgivet adskillige digtsamlinger og flere prosaværker, modtaget Færøernes Litteraturpris hele to gange og
været indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris
intet mindre end seks gange. Med HIMLEN HAR
STJÅLET MINE FARVER udkommer et udvalg af
ikke hidtil oversatte digte på dansk, der stammer
fra otte forskellige digtsamlinger udgivet i perioden 2003-2013.
Som titlen antyder, spiller mørket en væsentlig rolle i flere af Poulsens digte, hvor en dyster
tone og mørk melankoli faretruende indfinder sig
hos digtets jeg, der i sit kælderværelse slås med
djævelen selv. Dog er der ikke tale om en kamp
med enten livet eller døden som udfald, snarere
en nødvendig indgriben, der skaber ligevægt i tilværelsen: ”han får mit hjerte til at smelte/og jeg
trækker en hue ned over hans hoved/så hornene
skjules/han vil så gerne op på taget for at trække
frisk luft/det kan jeg ikke nægte ham/inderst inde
holder jeg af ham”.
I mørket er der plads til det fantastiske og de
surrealistiske drømmesyn, hvor ”hornmusik er
himlens maveonde”, mens ”skyerne aborterer”.
De færøske vulkanøer mod Nord forvandles til
en kvindeskikkelse, der, medtaget af naturens
kræfter, aldrig mættes, men bliver ved med at
tage imod: ”mens hun drømmer uendelige drømme/om den ene grindehvalflok efter den anden/
som bliver drevet ind mellem hendes ben/moder
Færøs hjerne fejler intet”, lyder det et sted i digtsamlingen BRÆDDUR FIRVALDUR/TJÆRET
SOMMERFUGL fra 2011.
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Tematisk spænder digtene bredt og berører alt fra
eksistentielle aspekter af tilværelsen som angst,
forfald og kærlighed til spørgsmål af religiøs karakter, som når digtets jeg erkender: ”jeg tror på
en Gud/jeg ikke kan tro på”. Tiltroen til højere
magter nedbrydes også på et samfundsmæssigt
niveau, når jeget observerer livet i en grå betonbygning og ironisk iagttager ”de barmhjertige
politikere” på sjette sal, der ”svømmer i bræk for
det hedder det/som kommer op igen når man har
indtaget for meget”.

PEDERSEN

PEDERSEN

AF SOFIE BUHL PEDERSEN

Poulsen er optaget af det mindste og det største,
af at kigge op og ned, ind og ud. Blikket, særligt
i form af grænsedragningen mellem det, vi rent
faktisk ser, og det, vi tror, vi ser, fungerer som en
genkommen tematik både på digtenes indholdsog formsiden, hvilket Poulsen kalder ”EYGNAMØRK” eller slet og ret ”øjengrænser” på dansk.
Fantasi og virkelighed flyder ud i et og bestemmelsen af, hvad der er drøm eller virkelighed, forekommer ikke relevant. Snarere er det overgivelsen
til usikkerheden, der lokker og hensætter læseren
i en tvetydig tilstand mellem anfægtelse og ro: ”i
et butiksvindue/sidder en gammel kone/med lange negle/og broderer et billede/af det gamle Tórshavn i huden/på sin afdøde datter”. Kvalmende, ja!
Men rasende smukt!
HIMLEN HAR STJÅLET MINE FARVER er et stormfuldt bekendtskab, der sætter sig som små vindstød i bevidstheden, længe efter sidste ord er læst.
SOFIE BUHL PEDERSEN (f. 1987) er cand.mag.
i Dansk fra Københavns Universitet og redaktør
på tidsskriftet Reception.

Tóroddur Poulsen - HIMLEN HAR STJÅLET MINE FARVER. Udvalgte digte 2003-2013 Oversat fra færøsk til dansk af forfatteren - 123 sider - Forlaget politisk revy 2015
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Næste nummer
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Gennem skriftlige bidrag sætter vi fokus på
HJEM i nordisk litteratur. Alt fra akademiske fremstillinger til skønlitterære bidrag,
anmeldelser og essays – eller noget helt femte – byder vi velkommen. Vi tager imod bidrag fra forskere, undervisere, studerende og
skønlitterære forfattere fra hele Norden. Det
eneste krav er, at indholdet skal berøre emnet
HJEM og tage udgangspunkt i nordisk litteratur.
Hjemmet kan være konkret. Hjemmet kan
være en tilstand. Hjemmet kan være en bevægelse. Hjemmet kan være i opløsning.
Både før og efter Tove Ditlevsens klassiker
Barndommens gade (1943) har vi fået vist, at
hjemmet kan være en mindelse om ophav.
Katrine Marie Guldager balancerer mellem
konkrete og mentale steder i sin digtsamling
Et sted i verden (2014) – det samme gør Jonas

Eika Rasmussen i sin debutroman Lageret Huset Marie (2015). Karen Blixen, Henrik Nordbrandt og Kim Leine søger alle i skriften til
fjerne verdenshjørner for at finde hjem, mens
Knut Hamsuns hungrende og fattige hovedperson i Sult (1890) trasker hvileløst rundt i
Kristianias gader og skriver – findes det eneste stabile hjem måske i skriften?
Er nordisk litteratur tilpas fremadskuende i
forhold til den verden, der banker på uden for
hjemmets fire vægge? Katastrofer, klima, fattigdom og overbefolkning bringer mennesker
på flugt og forvandler hjem til hjemløshed. I
den forbindelse har forlaget Tiderne Skifter i
samarbejde med Dansk Flygtningehjælp udstedt en romankonkurrence med flugt som
hovedtema. Vi åbner derfor også op for en
diskussion af, hvordan emner som migration
og økokritik kan varetages i sproget.
Reception #75 udkommer i foråret 2016. Forslag og udkast til bidrag kan sendes på e-mail
til redaktion@tidsskriftetreception.dk senest
den 1. marts 2016.
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#75

#75

Det kommende nummer #75 af Reception
finder HJEM. Men hvor er hjem? Og hvad definerer i det hele taget et hjemsted?

FÆLLES
TEKST

†
Vi har inviteret Cæcilie Højberg Poulsen, Duncan Wiese, Iben Konradi Brodersen,
Joakim Vilandt og Johannes Lilleøre til at skrive en fælles tekst. De har hver
især haft en uge i selskab med det samme Google Docs-dokument. Her har de
skrevet videre på og redigeret i hinandens tekst. På de følgende sider kan du
læse fællesteksten og derefter følge hele processen fra første aktør til sidste.
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[Af Cæcilie Højberg Poulsen, Iben Konradi Brodersen, Johannes Lilleøre, Joakim Vilandt og Duncan Wiese]

Stranden kryber snerrende væk
Ja, men
Jo altså,

Der kan være en strand.1
Stranden kan være et stille øde.2

FÆLLES

Han cykler hele vejen tilbage til byen, er glad for købet, for at det er lykkedes. Godt
køb, tænker han. Nede i gården mellem bænkene, vender han den på hovedet og sigter
efter endnu en succes. Kæden er dækket af en sort hinde af udstødning, smog, udåndinger. Sæben løsner hinden, der glider ned på fliserne, og floden skaber sig selv, smeltevandet og kysterne, strandene skaber sig selv. Under hinden er stålet stadig flot.
Han giver kæden olie, spænder møtrikkerne, den lille skrue til gearet. Han giver også
akslerne olie, han vasker stellet og pumper luft i hjulene.4
Han har ikke besøgt den afdøde endnu. Han har ikke meldt sin ankomst til nogen.

FÆLLES

Om sommeren løber han i sandet. Kysten er en bane.

Han køber en cykel i en forstad. En meget billig cykel af mærket Hercules. Den kører
godt, selvom sadlens fjedre knirker. En gammel, gammel cykel er det, med fjedre i sadlen, selvfølgelig knirker sadlen. Som knæ og trapper knirker den.

Eller han løber i en park. Han forsøger at optræne musklerne omkring sit knæ nænsomt. Han forsøger at tænke sig en bane hen til det, der ligger på køl og venter.
Han har lejet et værelse. Der bor en kat i lejligheden, den forlader hans værelse nu. Den
kommer og går, som den vil. Nu er den her igen. Den jager noget. Det forstyrrer hans
søvn.
Han vil aftale en tid og møde op til tiden. Han vil stå foran den afdøde som en idiot.3

Så det var ritualet? Man begravede sig i plastikfyldt strandsand. Rensede ud med en sandskulptur og sandslotte. Ser du, alt
vil falme. Og specielt det er groft, tomt, unyttigt. Man prøvede at gøre strandkantens struktur til en mulighed, men ikke en
sikkerhed i fast klippe. Groft, tomt, unyttigt. Så hvad regner du selv med? Sandskulpturen kommer aldrig til at holde med
vejret. Stranden er ikke som skulpturer, stranden former dem smukke og ophøjede, men de er en opløsning i sin grove udformning, en haltende finhed af stenknogler og antistof. De smuldrer per betydning, det ligger i definitionen. De er tomgang.
Og altsammen vil bløde til skum når du endelig ser den døde. Jeg kunne kalde det useriøst, men læg mærke til, at det gør jeg
ikke.
2
Tilykke verden! med panoramasynet, horisonten omkring de klipperester, stranden består af.
3
Et alvorligt eksempel på, at jeg elskede ham mere end dig. Hvem husker ikke de glemte?
1
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Jernlegetøj findes. Uanset hvor meget du polerer og pudser den med olie, vil den stadig være rusten. En dårlig cykel er en
dårlig cykel, det ligger i tillægsordet, definitionen, essensen. Som en dårlig sjæl er en dårlig sjæl. Og jeg sidder endelig med en
god sjæl på sengelejet, en god sjæl i seng og stol, værelset hvidt og rustfrit. Huset var fuld af hans stålskulpturer, han vil aldrig lave flere, det er der ingen der kan, det var hans egne årer og liv. Stadigvæk trængte mørke frem i krogene, som skimmel,
eller sygdommen. Rust og skrammel. Den var ikke til at vifte væk. Den sad i luften, trængte ind i mine lunger, en dårlig luft
er en dårlig luft, det ligger i tillægsordet. Sæben løsnede den, ned på gulvet med den. Og der var fødder og ben og arme, som
trængte ud i værelset, uanset hvor meget jeg sled.
4
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Katten er for det meste meget bange. Den kæmper imod sit eget behov for at blive aet.
Den kæmper imod det behagelige ved at blive strøget over ryggen. Den er utryg og magelig. Den kæmper imod, når han løfter den op fra jorden. Den spræller, men angriber
ham aldrig. Den tigger om mad, men spiser næsten ikke.

Alle skal have en altan. Sådan er det, når der opnås et flertal i foreningen. Han sidder på
sit lejede værelse og venter på altanen.

Han har en mus i knæet. De har forsøgt at fjerne den på hospitalet flere gange med en
kikkert. Musen smutter i skjul, når kikkerten jager den. Op i benet, ind bag skallen.
Det er noget, du finder på, siger lægen.

De kan stå der og lyse med et tomt lys. Han kan være bange for dem.
Han købte dem sammen med kransen i et plantecenter, et stort bundt, han tænkte, de
kunne give værelset lidt sjæl. Den, og så en kaktus til det andet vindue med stilladset.
Kransen ligger på dørmåtten som en påmindelse. Han ved ikke, hvordan han skal pleje
den. Han var alt for tidligt ude, den er allerede ved at visne. Nu visner solsikkerne,
bladene trækker sig sammen i kanterne, holder ikke fast på noget mere, ikke fast på det
lys, de har.

FÆLLES

FÆLLES

Han mærker musen tydeligt, når han løber. Den sidder som en trussel i knæet, som en
lille granat under ham. Hans far havde en udposning på en åre i hjernen, sagde lægen.
En lille granat, nogen havde lagt under krigen.

Der kan være solsikker.

Kaktussen står der stadig. Kaktussen står der altid. Den kan han tage med.
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Katten sover krøllet sammen om sig selv (den kan han tage med). Katte kan strække
og forene arme, ben og hoved, kroppens dele i en smidig flod. Hans email er i oprør over
så mange beskeder, reklamer, rundspørger, bud. Han åbner det hele. Folk kondolerer
digitalt: “han havde format”, “du er som snydt ud af næsen”, “man må nyde, mens man
kan.” Hans chef har skrevet, at han ikke kender bureauets politik omkring afdøde, “du
er den første, der har en død far.”5
Katten går i kramper, eller solen skinner gennem persienner.
Han kigger på reklamerne igen og tænker: Der kan være andre strande. 208 strande på
Mallorca for at være præcis. Store og særdeles lavvandede strande, parasollerne skyder
op af sandet som paddehatte.

-

Goddag, er det Hr. Nielsen jeg taler med?
Ja.
Kondolerer. Han er klar til afhentning. Har du gjort de fornødne forberedelser?
Det vil jeg sige.
Så kan du bare komme. Jeg er Harald.
Hald

Det kan være et kontor for bedemænd.
Det kan være så hjemligt, som hos en bedsteforælder eller en onkel.6
Det kan være et lille rum, et vindue med hvide gardiner, slidte sildeben, lakken forsvundet flere steder, som hudafskrabninger, rent alligevel.

FÆLLES

FÆLLES

Der kan stå et massivt bord, glatpoleret som en bil. Sort træ, eller det kunne være sten,
plastik. Sten er koldt, når man rører ved det. Plastik er noget andet.
Det er sten. Og benene: solide.
Kaffen smager af smeltet plastik. Harald kommer ind. Dygtige bedemand altså. Hvem
ville ikke være Harald og dermed pletfri? Han sørger for det hele: en kort annonce i
avisen og et lokale ved siden af kirken.

Blandt sådanne lægmænd kan man kun føle sig velkommen, med deres utrættelige gestik og professionelle sympati. Man
kan føle sig så særligt valideret, det ved jeg godt, jeg har selv været der. Mange uger siden. Mellem mine besøg i en anden
retning.
6

5
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Der er så mange børn kastet grædende ind i verden.
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Stranden flyder med skum og sten. Vandet driver ind under stormen, klæder kysten i
tråde af havets salte stof. Lugten af alger når terrasserne. De små husstande klædes i
regn og hagl. Alligevel bruger han tid på at løbe.
Han løber i havets lys.
Det er hårdt ved stenlejet i nordenden af stranden, det grove underlag slider på knæene.8

FÆLLES

H. B. Nielsen

FÆLLES

†

Knæ knirker, når man går op ad trappen. Ligesom trappen knirker under dette knirkeri. Sådan synger omgivelserne med hinanden. Andre ting ordnes med kærlighed.9
Godt med brede fødder, der synker ned i parketten. Godt med aftryk i det hele taget.
Andres kroppe dukker op i hovedet, mens man sidder og venter, typisk, at ønske en
anden krop, når kroppen svigter.10 Kroppen bryder ind i tanken. Kærligheden sejrer.
Afdøde skar tænder i søvne, bed noget over, derfor kommer han til at tænke på ham og
på natten.

Er efter kort tids sygdom sovet stille ind
Bisættelsen finder sted ved Christianskirken
Lørdag den 3. Oktober kl. 11
På hele familiens vegne
Thomas Nielsen7

Så mange hugger ud i sten, der er nidkære forsøg på at forme skønne kroppe, men visse af dem smuldrer, det kommer an på
materialet. Nogle skulpturer er lavet af stål. Andre er lavet af noget stærkere. Man kunne ønske, at stenlejet var grobund for
omsorg, men det slider på det. Solidt stof er kød og stål. Ikke skvulberi og sand.
9
Jeg har pyntet huset op med diverse tingeltangel og vandet planterne, men ser du, selv kaktusserne ligger døde, nu most til
råd af vand.
10
En dårlig krop er en dårlig krop, en dårlig krop i seng og stol. Der er så mange, jeg vil have med til bisættelsen. Og så visse
få, der bare burde blive væk med deres skrammel og dårlige ånde.
8

7
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Der kan stå så mange navne på et papir.
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Altanen har sol hele dagen, men katten er forsvundet gennem et hul, som håndværkeren borede i væggen. Håndværkeren siger undskyld og køber chokolade. Dagen efter
er katten stadig forsvundet. Og så havde den ikke engang et navn. Nu kommer katten
tilbage. Det var godt. Nu får den et navn. Hej Trofast.

Han cykler i gadens stimer. Man er nødt til at handle og være forberedt på det, der skal
ske. Han skriver en tale inde i hovedet.

Han vasker sit løbetøj i håndvasken, hænger det til tørre på altanen. Hver anden dag
gør han rent på værelset.

Han låser cyklen i porten og løfter tasken med det handlede: mælk, bananer, proteinpulver, en salve til knæet. Han låser sig ind i lejligheden, trækker formiddagen op af
tasken, bæller en shake. Han bløder den skoldhede kaffe op med mælk.

“De fleste af jer vil sikkert huske min far som et stort, rødt dyr...”

Han gør rent i solsikkernes lys.
“...min far vil for altid have en plads i min knæskal.”

FÆLLES
84

Han låser sig ud af lejligheden og løber ned til bilen, løber som en kat mod mælk.

FÆLLES

Der er ikke så meget at fjerne, lidt kattehår. Alligevel vasker han alle paneler, det føles
nødvendigt. Han fører moppen hen over gulvet i slyngede bevægelser, opfinder forhindringer for den, diverse møbelben - stol, bord, kommode - som den skal sno sig ind og
ud imellem. Af og til kigger han op og ser på blæsten, hvordan den hiver i hans tøj på
altanen. Nu tager den hans Tshirt med, og den lander i kronen på træet i parken. Godt
gået, tænker han.

85

Han holder ikke tale til bisættelsen. De er fire mennesker i kapellet, han kender ikke
de andre tre. En gammel kvinde i en lys pels udover en lang, sort kjole, forfængelig med
rød læbestift og blå øjenskygge, pudder, hendes hår er farvet gyldent brunt, eller hun
er bærer af en paryk af gyldenbrunt hår, det er lige så plastisk en størrelse som hendes
store perleøreringe.

Knæet brokker sig under hele turen hjem, og han strækker benet ud, rytmisk mellem
fodpedalerne, han skal nok blive halt en dag. Alderdom er imponerende, en måde at
klæde sig af på uden at blive arresteret.
Den afdøde skar altid tænder bag rattet. Hans knæ hvinede også.

Sådan ville man se ud, hvis man var spion for englænderne under krigen.
Han er en idiot her ved siden af hende, han nyder at betragte det uvæsentlige, burde
virkelig og for alvor holde hendes hånd, dette er uvæsentligt nu.11 Blå linjer, involdeblå,
over hendes håndrygge, hun er nærmest blomstret, huden gul, brun, panden med en
mørkegrå plet. Han drømmer om Mallorca igen, sommeren skal skinne over netop de
strande.

FÆLLES

FÆLLES

De sidder på samme bænkerække. På den anden side sidder to mænd. Begge under
frakker (den ene sort, den anden grå). Manden i den sorte frakke bærer en tung brille,
den hviler på en violet næse. Han har på fornemmelsen, at manden var kollega. Den
gråfrakkede er lavstammet, har helt hvidt hår og et hvidt overskæg. Et kejserskæg.
Hvem bærer den slags endnu?
Han følger pelsdamen ud til bilen, der står død foran kirken. Hun klamrer sig til hans
arm uden at veje noget, uvirkelig spinkel, tænker han. Og så støvregner det. Hun vender sig på trappeafsatsen mod de to mænd. Før de går, introducerer de sig for hinanden.
Aha, siger de, aha, aha, så De er sønnen fra den anden side af landet. Ja, siger han, og
hans kæbe bliver øm af at tale, det er krævende at tale med nogen, man ikke kender, og
man forventer sig altid så meget af en søns sætninger til en bisættelse.
Nu ville han ønske, at han havde kendt sin far. Nu vil han køre hjem til katten og værelset.

Uvæsentligt, uvæsentligt støv, uvæsentligt sand, uvæsentlige besøgstider, uvæsentlig kærlighed, uvæsentligt kød, uvæsentlige besøg, uvæsentlige gæster, hvor uvæsentlige mennesker var buret ude af uvæsentlige grunde.
11
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Motorvejen mod himlen.
Stranden kryber snerrende væk12

Sø

Post scriptum
Under Mallorcas sol brænder arrene på hans knæ. Som ildrøde dyr ligger de under
knæhårene og vrider sig. Han begynder at lede efter andre ar på kroppen. Et i den tynde
overarmshud, hvor et modermærke engang sad, et i håndfladen fra en dolk tabt af en
pigehånd på en lejr. Han husker et under håret fra en trappesten, han husker at falde på
skøjter i natten, at blive båret over marken i faderens arme.
Havet kan være et stort, rødt dyr.

FÆLLES

FÆLLES

Han tænker på, at hans far var et stort, rødt dyr, som han kunne have besøgt. Hvem
ved, hvornår nogen dør? Man kan falde ind under en bus i fart eller blive ædt op af sig
selv, mens man står i kø i Netto. Det er ikke til at vide. Man kan blive ramt af et fly eller
falde ned med et fly eller tænke: Nu hopper jeg ud fra femte sal, fordi jeg lige fik idéen.
Det er ikke til at vide. Han kunne have besøgt sin far og taget noget med, som faderen
ville være blevet glad for. En gave, ligesom faderen havde en gave med, de gange han
kom på besøg i barndommen. Ting, man kunne samle på forskellige måder: dyr, der
kunne blive til maskiner, der kunne blive til bygninger.
Da han kommer op af vandet, klistrer hårene til hans knæ i et sort net. Mens han ligger
i sandet, tørrer hårene langsomt. De krøller og skifter farve og løfter sig fra huden.

12
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Jeg har tilbragt nok dage på stranden til at vide, det er overvurderet, sandet trænger ind alle vegne og gør halsen tør.
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FÆLLES

FÆLLES

SET
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[Af Cæcilie Højberg Poulsen]

Kollektivet
06/09-2015
Kære venner, Jeg går i spænd med kollektivet. ? Omend, også, mig selv, jeg går i spænd med mig
Det første at gøre skrifttypen mindre, behøvede jeg af en eller anden grund ikke, det
skete af sig selv

FÆLLES

Der kan være en strand. Før det er noget andet, er der en strand, se, på stranden lå jeg
og tog sol hvis ikke jeg badede i havet. Sådan går dagene med tiden, som jeg har foran
mig, som en strand, og vi skiller os ikke af med strandene, ikke foreløbig, vi formår at
lade dem ligge ude foran, i det lange blik, i det panoramiske blik, dér ligger strandene
dagene øde, store tomme åbne dage, særligt eftermiddagene som sletter, slebet helt
ned.
Jeg løb langs en af strandene om sommeren. Nu, hvor jeg er et andet sted, løber jeg i
en park, jeg ønsker at opnå at kunne løbe længere, og at træne mit knæ, nænsomt, idet
knæet er skadet efter for slidsom, aggressiv en træning.
Jeg sidder ned, rummet tæller med, jeg præsenterer det: Jeg bor på et værelse jeg har
lejet. Værelset er relativt stort, med stor seng, stort bord. Der bor en kat i lejligheden,
den forlod værelset for lidt siden, den har på et tidspunkt i sit liv lært sig selv at åbne
døren. Derfor låser jeg ofte døren om natten, hvor katten er meget aktiv; hvis den er
herinde, forstyrrer den mig i at sove. Den jager noget, eller forsøger at jage, opsøger sit
eget instinkt.
Jeg forsøger at aflære. Det tænker jeg på, at jeg forsøger at undgå stil eller forfinelse af
skrivende evner i en hvilken som helst retning, ingen evner, ingen afgørende indsigter
i en stil. Konstant aflæring af mine evner. Ikke ødelægge, bare afvæbne sig selv, aflære.
Ved ikke.
Jeg føler mig dum når jeg fortæller min søster på skype at jeg gerne vil fordybe mig, at
det er dejligt at have tid til at fordybe mig, fordybelse er ikke dejlig, det er noget andet
jeg gider ikke at være tarvelig omkring det, det er ikke det jeg mener, det er bare ikke
dejligt.
I går købte jeg en cykel i en forstad til 28 E. Meget billigt, af mærket Hercules. Den
kører godt, omend sadlens fjedre knirker, en gammel, gammel cykel med fjedre i sadlen,
selvfølgelig knirker den. Jeg cyklede hele vejen tilbage ind til byen, var glad for købet,
for at det lykkedes, lettet på en måde. Også at jeg ikke skulle give mere for den. Jeg kan
ikke sige mere spændende ting end det med cyklen pt, jeg vil,
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Katten. Den er meget bange, for det meste meget bange, den kæmper imod sit eget
behov for at blive aet, den kæmper imod at den finder det behageligt at jeg stryger den,
den er både utryg og magelig, den kæmper imod at jeg løfter den, den spræller, men angriber mig aldrig, den tigger om mad men spiser næsten ikke når jeg giver den maden,
for øvrigt - en stil jeg tænker på, er løberens, den gennemsnitlige løber, det lettere
adstadige tempo, motionisten, den bevægelse, der hvor jeg løb i dag, en gammel flyveplads, der var meget modvind, min veninde Katrine refererer til pladsen som havet, at
nu kommer havet. Nu passerer vi det store tomme, det er havet, det er hegnet ind, her
ligger tågen sig når det er nat, her kan man se tågen, den lange grå masse, der hvor den
store plads er, der hvor det flade begynder, det lange det uendeligt lange, men stadig
omkranset, stadig langt, stadig indhegnet, stadig som til at se hen over, der løber vi, der
er løberne, vi løber i egne tanker, ikke så hurtigt, der findes en bane vi egner os til, den
bane løber vi i, os der er løbere..
En stor krop fremad med det hele, smuk, uanende
stor krop

FÆLLES

Det skurrer det der skulle begynde med en slags fornøjet indsats for det fælles, æskelignende i sine sømme, der skylder os at bremse i at løbe, vi der skændes i æsken,
jeg prøver at løbe, at være det løbende, den løbende,
kend mine tights siger jeg,
jeg farer ikke afsted for ingenting

gerne blive bedre til ikke altid at undskylde
engang var det noget jeg bad folk om at de ikke skulle
hold op med det du skal ikke sige undskyld
det er lige meget du skal ikke sige undskyld
Det er noget rod at ville trække i land hele tiden
det er ekstrabøvlet i forhold til så meget andet man kan gøre
alt muligt andet man kunne gøre
andre ting man kunne stille istedet

fremad smuk med det hele,
smuk, krop, stor
med det hele uanende stor
stor med det anende
stor krop
smuk med det hele
uanende stor anende
krop
8/9
nu er det ikke længere d. 7. Det var meningen jeg ville skrive i løbet af den syvende.
klokken er 00.03. Jeg har læst om Palmyra, der er ved at være væk
kigget på optagelser af krigere(?) der smadrer skulpturer med hamre
det er d. 8.
ansigter der lander på gulvene
en meget stor tro til livet der findes i skulpturernes ansigter
at det er det samme liv, der går igennem dem alle sammen,
et liv det gør ondt når det rammer gulvene
at det er hamrenes liv
krigernes liv
der rammer gulvene
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at det er en ørken
sten over det hele
korn
hvad
der kommer nu
det myldrer
med klip
af samme slags

t

FÆLLES

FÆLLES

jeg kan se katten
katten sover krøllet sammen om sig selv
på den måde som katte kan strække og forene arme og ben
og hoved
en kat kan nok ikke gå i bro
der findes ting jeg vil gøre i morgen
tegne en rejseforsikring til min rejse til Tyrkiet om ca to uger
løbe
huske at strække ud
jeg er afhængig af sedler
de sponsorer forskellige daglige handlinger
nogen gange går det stærkt
med at nå igennem de daglige handlinger, så bliver her øde
jeg bor ud til en trafikeret gade
jeg er begyndt at cykle på den
det er farligt
det skal gå stærkt
det skal gå stærkt
man er nødt til at følge med
man er nødt til at være opmærksom
det er svært
måske også generelt, ved ikke noget generelt
ikke noget
generelt
låse cykel
købe mælk
gulerødder
låse sig ind
låse efter sig
forsvarligt
tingene
op af tasken
kaffe med mælk
løbe som kat
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[Af Duncan Wiese og Cæcilie Højberg Poulsen]

Jeg tager ikke af sted for ingenting. Jeg tænker på den afdøde, trækker min rullekuffert
lydløst igennem terminalen.
Der kan være en strand. Før det er noget andet, er der en strand, se, på stranden lå jeg
og tog
sol hvis ikke jeg badede i havet. Sådan gik dagene med tiden, med tiden jeg havde foran
mig, som en strand, og vi skiller os ikke af med strandene, ikke foreløbig, vi formår at
lade dem ligge ude foran, i det lange blik, i det panoramiske blik, dér ligger strandene
dagene øde, store tomme åbne dage, særligt eftermiddagene - som strande, et stille øde.

FÆLLES

Jeg bor på et værelse jeg har lejet. Værelset er relativt stort, med stor seng, stort bord.
Der bor en kat i opgangen, den forlod værelset for lidt siden, den har på et tidspunkt i
sit liv lært sig selv at åbne døren. Derfor låser jeg døren om natten, hvor katten er meget
aktiv; hvis den er herinde, forstyrrer den mig i at sove. Den jager noget, eller forsøger at
jage, opsøger sit eget instinkt.
Jeg forsøger at aflære. Det tænker jeg på, at jeg forsøger at undgå stil eller forfinelse af
min væremåde, ingen evner, ingen afgørende indsigter i en holdning. Jeg vil møde op til
tiden, men uforberedt, ja, konstant aflæring af mine evner. Ikke ødelægge, bare afvæbne
sig selv, aflære. Stå foran den afdøde som en idiot.
Jeg føler mig dum når jeg fortæller min forlovede på skype, at jeg gerne vil fordybe mig,
at det er dejligt at have tid til at fordybe mig, fordybelse er ikke dejlig, det er noget
andet jeg gider ikke at være tarvelig omkring det, det er ikke det jeg mener, det er bare
ikke dejligt.
I går købte jeg en cykel i en forstad til 28 E. Meget billigt, af mærket Hercules. Den
kører godt, omend sadlens fjedre knirker, en gammel, gammel cykel med fjedre i sadlen,
selvfølgelig knirker den. Jeg cyklede hele vejen tilbage ind til byen, var glad for købet,
for at det lykkedes, lettet på en måde. Også at jeg ikke skulle give mere for den. Nede
i gården, mellem bænkene, vendte jeg den på hovedet, eller med sadlen og styret mod
fliserne. Kæden var iført en sort trøje af udstødning, smog, udåndinger, sæben løsnede
det, ned på fliserne med det, floden der skabte sig selv, smeltevandet og kysterne,
strandene skabte sig selv, er stadig i sin egen skabelse, stålet var der inden under, meget
flot egentligt. Gav kæden olie, spændte møtrikkerne, den lille skrue til gearet, gav også
akslerne olie. Vaskede til sidst stellet og pumpede luft i hjulene. Har ikke besøgt den
aføde, har ikke meldt min ankomst til nogen.
Katten er meget bange, for det meste meget bange, den kæmper imod sit eget behov
for at blive aet, den kæmper imod at den finder det behageligt at jeg stryger den, den er
både utryg og magelig, den kæmper imod at jeg løfter den, den spræller, men angriber
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for øvrigt - en stil jeg tænker på, er løberens, den gennemsnitlige løber, det lettere adstadige tempo, motionisten, den bevægelse, der hvor jeg løb i dag, en gammel flyveplads, der
var meget modvind, jeg vil fra nu af refererer til pladsen som havet, at nu kommer havet.
Nu passerer vi det store tomme, det er havet, det er hegnet ind, her ligger tågen sig når
det er nat, her kan man se tågen, den lange grå masse, der hvor den store plads er, der
hvor det flade begynder, det lange det uendeligt lange, men stadig omkranset, stadig
langt, stadig indhegnet, stadig som til at se hen over, der løber vi, der er løberne, vi
løber i egne tanker, ikke så hurtigt, der findes en bane vi egner os til, den bane løber vi i,
os der er løbere, i havet.
Uvæsentligt, som i et nyt hjem, katten, sådan vil jeg bebo verden. Alligevel klapper jeg
min computer op. Jeg kan se katten, katten sover krøllet sammen om sig selv, på den
måde som katte kan strække og forene arme og ben og hoved, en kat kan nok ikke gå i
bro. Arbejdet har skrevet, vi er et moderat bureau, moderne, er vel, hvad jeg mener, det
moderate er en lovende fremtid, moderne, mænd der tager på barsel, jeg ved ikke, hvad
vores politik er om afdøde, det er som om, jeg er den eneste som har haft forældre. Tag
dig den tid det tager, vi har styr på projektet, Morten har overtaget din præsentation og
vi kondolerer alle sammen. Dybest medfølelse.

FÆLLES

Jeg løber langs en af strandene om sommeren. Nu må jeg løbe i en park, jeg ønsker at
opnå at kunne løbe længere, og at træne mit knæ, nænsomt, mit knæ er skadet efter for
slidsom, aggressiv en træning.

mig aldrig, den tigger om mad men spiser næsten ikke når jeg giver den maden,

klokken bliver 00.03. Jeg har siddet og læst om Palmyra, der er ved at være væk, jeg
kigger på optagelser af hellige krigere der smadrer skulpturer med hamre. Ansigter der
lander på gulvene, en meget stor tro til livet der findes i skulpturernes ansigter, at det
er det samme liv, der går igennem dem alle sammen. Et liv gør ondt når det rammer
gulvene, at det er hamrenes liv, krigernes liv, der rammer gulvene, at det er en ørken,
sten over det hele, korn, hvad der kommer nu, det myldrer med klip, af samme slags,
skulle ikke have taget computeren frem.
Ting jeg vil gøre i morgen, tegne en rejseforsikring til min rejse til Tyrkiet om to dage,
løbe
huske at strække ud, ringe til nogen, få arrangeret et eller andet, en kirke.
Hej, er det Mr. Nielsen jeg taler med.
...
Han er klar til afhentning. Har du gjort de fornødne forberedelser.
...
Vi kan henvise til bedemandskontoret
Tak.
Så. At der er et kontor for bedemænd. Føler mig hjemme her. Velkommen. Det lille rum,
et vindue med hvide gardiner, slidte sildeben, lakken er forsvundet nogle steder, som
hudafskrabninger, rent alligevel, det massive bord, glatpoleret, som en bil, sort træ,
eller, kan det være sten, plastik. Sten, det er koldt når man røre ved det. Benene, solide,
uhyggeligt hvis de havde været spinkle, selvom der findes materiale der er hårdt nok,
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tråd af kulstofatomer kunne bære det. Men omgivelserne skulle være ligeså stærke.
Godt med de brede fødder, tynde stærke fødder ville synke igennem paketten. Allerede sunket lidt ned i det bløde træ. Ville knuse kundernes ben, invaliderne, mit knæ
knirkede, da jeg gik op af trappen. Tænkte på forlovelsen, typisk, at ønske min anden,
når kroppen svigter. Bryder den ikke, nåede jeg frem til. Kærligheden sejre. Hun skærer
tænder i søvne, bider noget over, derfor jeg kom til at tænke på hende og på natten.
Kaffen smager af smeltet plastik. Tænk sig, at skulle optimere sådan et sted. Det nemmeste ville være at være ærlig. Det burde være nemt. Harold kommer ind. Snakkede
med ham i telefonen. Dygtig mand. En kort annonce. Han sørger for et lokale ved siden
af kirken, hvis der kommer nok til at holde Trauerfeier.

†
FÆLLES

Er efter kort tids sygdom sovet stille ind
Bisættelsen finder sted ved Christianskirken
Lørdag den 3. Oktober kl. 11
På hele familiens vegne
Thomas Nielsen
Katten er ikke i lejligheden mere, en håndværker borer hul gennem køkkenvinduet.
Han siger, at de sætter altaner op. Er den rejst på grund af larmen. Er ejeren dukket op.
Er jeg blevet berøvet. Katten var ikke min. Stranden. Stranden slider sig op i vandt, hele
landet en aflejring, engang kunne man gå på bunden af havet, isen trak vandet sammen,
en kolos af kulde. Hvad skulle vandet der? Hvorfor?
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Jeg følger hende ud, ud til bilen, som står foran kirken. Hun klamrer sig til min arm,
vejer intet, hun er ikke virkelig tænker jeg og så støvregner det, hun vender sig på trappe afsatsen, mod de to mænd. Hun siger: I er alle inviteret til Trauerfeier, der er plads i
bilen.
I bilen introducerer vi os for hinanden. Aha, siger de, de er sønnen fra Danmark. Ja siger
jeg, vi snakker tysk. Min kæbe bliver øm, det er et krævende sprog tænker jeg, man
forventer mere, af en tysk sætning, de. Armelia Tyssendorf, kvinden, holder endnu om
min arm, vores våde overtøj får ruderne til at dugge, Alfred Stonning ruller vinduet ned
og byder cigaretter rundt. I så mange dage har jeg har sitrende haft lyst til at ryge, det
er flere år siden jeg stoppede og endnu flere år siden jeg begyndte. Mit knæ brokker sig
og jeg strækker det ud. Jeg frygter, at jeg er blevet halt. Vi kører af den gamle dæmning,
over den gamle lervej og drejer ned på en vej, som de før i tiden kaldte vejen i til intetheden, underholder Armelia os. En ro og varme fra cigaretten spreder sig i min krop. Jeg
tænker, at alderdom er imponerende, at disse mennesker er døde, men er ligeglade med
det. Byen forsvinder. De brune opkørte marker, for længst høstet, nu bare jord igen, deres værdi, er det kommende. For en stund er jeg lykkelig, det er en behagelig bil, tænker
jeg. Langt ude ser jeg et hestespand, jeg betvivler dets virkelighed, den bevæger sig i det
rigtig tempo tænker jeg, nedad markvejen med et læs roer. Solen bryder ind.

FÆLLES

Direktør Nielsen

Vi står på samme bænkerække, som hud over kirkens ribben. På den anden side står to
mænd. Gamle. De har beholdt deres frakker på. Den ene sort, den anden grå. De havde
hatte på da de kom ind. Den sorte frakke har tunge briller, der hviler på en stor næse.
Har på fornemmelsen, at han har arbejdet sammen med den afdøde. Den grå er lavstammet, har helt hvidt hår og et hvidt overskæg. Et kejserskæg. Hvem bærer den slags endnu?

Det er et stort bjælkehus. Gavlene er af høje og tagryggen ender i et slangehoved.
Note, den 14 sept. 18.16

Jeg bor ud til en trafikeret gade. Jeg er cykler på den. Det er farligt. Det skal gå stærkt.
Man er nødt til at følge med. Man er nødt til at være opmærksom. Vi er bevidste om
vores sociale ansvar, barsel som et eksempel, er for alle, de siger, du bliver væk, du er
nød til det, Harald er min mentor, tænker jeg, han skriver sætninger, men forstår ikke
hvad de indebærer, det er svært, måske også generelt, ved ikke noget generelt, ikke noget generelt. Ved noget uvæsentligt. At katten er væk. Låser cykelen igen, købte mælk,
bananer, proteinpuler, en salve til knæet. Låser mig ind. Låser efter mig, forsvarligt, tingene, op af tasken, to dage, jeg et bosted, kaffe med mælk, løber som en kat, hen til far.

Hej venner, håber alt er vel, ved ikke hvem der kan læse med. Måske får jeg skrevet
mere i morgen tidlig. Måske ikke. Så er det også ok. Jeg håber ikke, at det gode Cæcilie
havde skrevet, lider under min langt mindre elegante skrift. Hun er virkelig god, den
kære Cæcilie.

Holder alligevel ikke tale til begravelsen. Vi er fire mennesker, jeg kender ingen af os.
En gammel kvinde i en lys pels udover en lang sort kjole, forfængelig, har rød læbestift
på og blå øjenskygge, pudder, hendes hår er farvet gyldent brunt, eller hun er bærer af
en paryk af gyldenbrunt hår, store perleøreringe. Sådan ville man se ud, hvis man havde
været spion for englænderne under krigen. At prostituere sig selv for information, for
viden, aflærer. Jeg er blevet en bedre idiot nu, jeg nyder at betragte det uvæsentlige,
dømmer stadigvæk, burde virkeligt og for alvor holde hendes hånd. Blå linjer, klaverstrenge af indvoldsblå over hendes håndrygge, hun er nærmest blomstret, huden gul,
brun, sorte og grå hår som et skæl over hendes øjne, panden med en mørkegrå plet.
Håber jeg når til Tyrkiet.

Får ikke skrevet mere. Ses på lørdag!

Kh Duncan
Note, den 15 sept. 09.02.

Kh Duncan
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[Af Joakim Vilandt, Duncan Wiese og Cæcilie Højberg Poulsen]

Stenlejet
Jeg tager ikke af sted for ingenting. Jeg tænker på den afdøde, trækker min rullekuffert
lydløst igennem terminalen. Højlydte rumlen følger os til flyene. Visse lyde følger en
sagte. Hun behøvede ikke at fortælle mig noget heller, jeg har hørt på nok ting i dag.
Højtaleren kalder på bygningens tabte passagerer.
Der kan være en strand.1

FÆLLES

Om sommeren løber jeg fra gang til anden med bølgerne, kysten er banen for mine ben.
Nu må jeg løbe i en park, jeg opnår at kunne løbe længere, hver hverdag, og at træne mit
knæ, nænsomt, mit knæ er skadet efter for slidsom, aggressiv en træning. Ben kan rives
væk under mig, skidtet kan rives ud.
Jeg bor på et værelse jeg har lejet. Værelset er relativt stort, med stor seng, stort bord.
Stort stort. Der bor en kat i opgangen, den forlod værelset for lidt siden, den har på et
tidspunkt i sit liv lært sig selv at åbne døren. Derfor låser jeg døren om natten, hvor
katten er meget aktiv; hvis den er herinde, forstyrrer den mig i at sove.3 Den jager noget,
eller forsøger at jage, opsøger sit eget instinkt, forsøger at lære.

Så det var ritualet? Man begravede sig i plasticfyldt strandsand. Rensede ud med en sandskulptur og sandslotte. Ser du, alt
vil falme. Og specielt det er groft, tomt, unyttigt. Man prøvede at gøre strandkantens struktur til en mulighed, men ikke en
sikkerhed i fast klippe. Groft, tomt, unyttigt. Så hvad regner du selv med? Sandskulpturen kommer aldrig til at holde med
vejret. Stranden er ikke som skulpturer, vejrende, stranden former dem smukke og ophøjede, men de er en opløsning i sin
grove udformning, en haltende finhed af stenknogler og antistof. De smuldrer per betydning, det ligger i definitionen. De er
tomgang. Og altsammen vil bløde til skum når du endelig ser den døde. Jeg kunne kalde det useriøst, en tåbelig rejse, men læg
mærke til, at det gør jeg ikke. Det kunne jeg aldrig finde på. Jeg er ikke så forkvaklet at gå op i din uengagerede eskapisme.
2
Tillykke verden! med panoramasynet, horisonten omkring de klipperester, stranden består af. Det strømmer af uformåen,
indkredsning af omrids, der ikke kan ses i øjeblikke, synet kues, selv på en hyggeferie, der ellers strålede af overskud og
løbeleg. Nej det kvæles i bølgernes vidder, maskinelt, naturligt, kaotisk, tællende. Det er fejlen.
3
Der er visse mennesker, der altid sover, de har ikke andet valg. En modsigelse er forkælet, led. Ingen har søvn kredsende om
dem, man skal ikke brokke sig. En modsigelse er forkælet, led.
1
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Jeg følte mig dum da når jeg fortalte hende på skype, at jeg gerne ville fordybe mig et
øjeblik i arbejdet, at det var dejligt at have tid til at fordybe mig, for fordybelse er ikke
dejligt, det er noget andet tarveligt, det er bare ikke dejligt.
En måneds tid siden købte jeg en cykel i en forstad til 28 E. Meget billigt, af mærket
Hercules. Den kører godt, omend sadlens fjedre knirker, en gammel, gammel cykel med
fjedre i sadlen, selvfølgelig knirker den. Jeg cyklede hele vejen tilbage ind til byen, var
glad for købet, for at det lykkedes, lettet på en måde. Også at jeg ikke skulle give mere
for den. Nede i gården, mellem bænkene, vendte jeg den på hovedet, eller med sadlen
og styret mod fliserne. Kæden var iført en sort trøje af udstødning, smog, udåndinger,
sæben løsnede det, ned på fliserne med det, floden der skabte sig selv, smeltevandet og
kysterne, strandene skabte sig selv, er stadig i sin egen skabelse, stålet var der inden
under, meget flot egentligt. Gav kæden olie, spændte møtrikkerne, den lille skrue til
gearet, gav også akslerne olie. Vaskede til sidst stellet og pumpede luft i hjulene. Den
kørte så dårligt på sten, olie til fjedrene gjorde glidningen glattere.5 Har ikke besøgt den
afdøde, har ikke meldt min ankomst til nogen.

FÆLLES

Før det er noget andet, er der en strand, se, på stranden lå jeg og tog sol, hvis ikke jeg
badede i havet. Sådan gik dagene med tiden, med tiden jeg havde foran mig, som en
vandkant udredt og udspilet, og vi skiller os ikke af med strandene. Ikke foreløbig. Vi
formår at lade dem ligge ude foran, i det lange blik, i det panoramiske blik, dér ligger
strandene dagene øde, store tomme åbne dage, særligt eftermiddagene som strande, et
stille øde.2

Jeg forsøger at aflære. Kroppen er tynget af besindelse, når jeg løber. Det tænker jeg på,
at jeg forsøger at undgå stil eller forfinelse af min væremåde, ingen evner, ingen afgørende indsigter i en holdning. Ret ryg, ranke ben, ikke låse i knæene. Jeg vil møde op til
tiden, men uforberedt, ja, konstant aflæring af mine evner, sveden trukket ud, manglende væske til at fylde depoterne igen, tømt langs kysten. Ikke ødelægge, bare afvæbne sig
selv, aflære. Stå foran den afdøde som en idiot.4

Katten var meget bange, for det meste meget bange, den kæmpede imod sit eget behov
for at blive aet, den kæmpede imod at den fandt det behageligt at jeg stryger den, den
var både utryg og magelig, den kæmpede imod at jeg løftede den, den sprællede, men
angreb mig aldrig, den tiggede om mad, men spiste næsten ikke.

Man kan trække skidt ud af underlivet. Et alvorligt eksempel på, at jeg elskede ham mere end dig. Hvem husker ikke de
glemte?
5
Jernlegetøj findes. Uanset hvor meget du polerer og pudser den med olie, vil den stadig være rusten. Rustent rust. En dårlig
cykel er en dårlig cykel, det ligger i tillægsordet, definitionen, essensen. Som en dårlig sjæl er en dårlig sjæl. Og jeg sidder
endelig med en god sjæl på sengelejet, en god sjæl i seng og stol, værelset hvidt og rustfrit. Huset var fuld af hans stålskulpturer, han vil aldrig lave flere, det er der ingen der kan, det var hans egne årer og liv. Stadigvæk trængte mørke frem i krogene,
som skimmel, eller sygdommen. Rust og skrammel. Den var ikke til at vifte væk. Den sad i luften, trængte ind i mine lunger,
en dårlig luft er en dårlig luft. Sæben løsnede den, ned på gulvet med den. Og der var fødder og ben og arme som trængte ud
i værelset uanset hvor meget jeg sled. En dårlig krop er en dårlig krop, en dårlig krop i seng og stol. Der er så mange, jeg vil
have med til bisættelsen. Og så visse få, der bare burde blive væk med deres skrammel og dårlige ånde. Der er folk, der synger
med til Sankt Hans i Rungsted Havn, og så andre der styrter sig i saltvandet og smider vand på bålet. Skide være med dem,
hvorfor kommer de overhovedet, hvem savner dem, hvordan har bålet på nogen måde brug for deres tilstedeværelse.
4
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Uvæsentligt, som en indflytters afmærkning på et nyt hjem, sådan vil jeg bebo verden.
Udtømt for marvens gener skal jeg strømme i havet, uvæsentlig. Alligevel klappede jeg
min computer op og iklædte mig verdens seneste rædsler. Jeg kunne se katten, den sov
krøllet sammen om sig selv. Katte kan strække og forene arme, ben og hoved, dele af
kroppen i smidig flod. Min email var i oprør over så mange beskeder, nyhedsbreve og
reklamer. Arbejdet havde skrevet, vi er et moderat bureau, moderne, er vel, hvad jeg
mener, det moderate er en lovende fremtid, moderne, mænd der tager på barsel. Jeg
ved ikke, hvad vores politik er om afdøde, det er som om, jeg er den eneste som har haft
forældre.6 Tag dig den tid det tager, vi har styr på projektet, Morten har overtaget dine
opgaver midlertidigt og vi kondolerer alle sammen. Dybeste medfølelse.

“Hej, er det Mr. Nielsen jeg taler med.”
...
“Han er klar til afhentning. Har du gjort de fornødne forberedelser.”
...
“Vi kan henvise til bedemandskontoret.”
“Tak.”
Der var et kontor for bedemænd, der var så hjemligt, som hos en bedsteforælder eller en
onkel.7 Det lille rum, et vindue med hvide gardiner, slidte sildeben, lakken var forsvundet nogle steder, som hudafskrabninger, rent alligevel, det massive bord, glatpoleret,
som en bil, sort træ, eller, kunne det være sten, plastik. Sten, det var koldt når man
rørte ved det. Benene, solide, uhyggeligt hvis de havde været spinkle, selvom der findes
materiale der er hårdt nok, tråd af kulstofatomer kunne bære det. Ville knuse kundernes ben, invaliderne, mit knæ knirkede, da jeg gik op af trappen. Men omgivelserne
skulle være ligeså stærke, her skulle jeg spendere min dag, og sørge for at efterse alle
krogene. Visse ting skulle ordnes med kærligheden.8 Godt med de brede fødder, tynde
stærke fødder ville synke igennem paketten. Var allerede sunket lidt ned i det bløde
træ. Andres kroppe dukkede op i hovedet mens man sad der, typisk, at ønske min
anden, når kroppen svigter.9 Den brød ind i tanken. Kærligheden sejrede. Hun skærer
tænder i søvne, bider noget over, et knæk som træ, derfor jeg kom til at tænke på hende
og på natten.

FÆLLES
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En stil jeg altid tænker på, er løberens, den gennemsnitlige løber, det lettere adstadige
tempo, motionisten, den bevægelse, der hvor jeg løb en dag, en gammel flyveplads, man
kunne prøve at snyde skyerne og himlen som man spænede væk fra den, under den,
men der var for meget modvind, så jeg kunne referere til pladsen som havet, så nu kommer havet, ja, det måtte jeg referere sådan. Jeg løb fra det store tomme, det er havet, det
lå hegnet ind, der lagde tågen sig når det er nat, og fra lejligheden kunne man se tågen
svæve over skypladsen, en flydende grå masse, der hvor den store plads er, der hvor det
flade begynder, der hvor havet begynder, det lange, uendeligt lange flydende grå, som
stadig lå omkranset af kysthegnet, stadig langt, stadig indhegnet, stadig som til at se
hen over, der løber vi, der er løberne, vi løber i egne tanker, ikke så hurtigt, rives benene
under os er kun det polerede tilbage, hel minimalistisk tilgang til træning, hvor de færdige ben i deres spaghed og styrke har en særlig potens, så der findes en bane vi egner
os til ved havet, på den tomme flyveplads under skyerne og himlen, den bane løber vi i,
os der er løbere, i havet.

Kaffen smagte af smeltet plastik. Det burde have været nemt. Harald kom ind. Snakkede med ham i telefonen. Dygtig mand. En kort annonce. Han sørgede for et lokale ved
siden af kirken, hvis der kom nok til at holde Trauerfeier.

Blandt sådanne lægmænd kan man kun føle sig velkommen, med deres utrættelige gestik og professionelle sympati. Man
kan føle sig så særligt valideret, det ved jeg godt, jeg har selv været der. Mange uger siden. Mellem mine besøg i en anden
retning.
8
Man kan hvæsse kniven, man skal bruge som værktøj, man kan fedte maden ind, før man steger den, man kan rense løbet
før, det skyder, uanset dette er det stadig kniv, mad, pistol, man kan lyve sig langt væk fra tilstandende, apologetisk, charlatansk. Det handler om at møde op til tiden, gøre sig til, også på sit arbejde. Der findes ingen kære mor længere, og nu heller
ingen kære far. Jeg kan kun takke søvnen for mit savn, og strandferien for dit tilforladelige fremmøde. Sengelejet er det sande
stærke træ, det slår rødder dybt ned i jorden, det er ikke til at rive op, hvis det er sandt gjort, langt væk fra væltede bjerge af
sand. Jeg har slæbt arbejde hver eneste dag, hver eneste aften dækket af huller, man kunne hælde energi ned i, uendelige huller, der aldrig gjorde andet end at bekræfte sig selv som tomrum. Jeg har pyntet huset op med diverst tingeltangel, og vandet
planterne, men ser du, selv kaktusserne ligger døde, nu most til råd af vand.
9
Når en krop svigter følger de med for at støtte den, de er som dets stokke eller energidrik, alt andet ville være særdeles
egoistisk.
7

Der er så mange børn kastet grædende ind i verden. Kylet, smadret, kastet. Hvert var det eneste med forældre, hvert var med
egennavnene Mor og Far. Jeg kan selv dele de sande navne med visse andre, og kun se støvet i møde, som verden indsmøres i
dovenskab, ugidelighed, fravær, badeferier. Jeg kan også kende navne som H.B., og så bortvises fra strande, eller kirkegårde.
6
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Katten var forsvundet, en håndværker borede hul gennem køkkenvinduet. Han sagde,
at de satte altaner op. Var den rejst på grund af larmen. Var ejeren dukket op. Var jeg
blevet berøvet.11 Hun var på besøg, sørgede for at installere nye persienner, samtaler
med håndværkeren, der var liv i vinduet.
Stranden slider sig op i vandet, hele landet er en aflejring af havet, engang kunne man
måske gå på bunden af havet, isen trak vandet sammen, en kolos af kulde. Men der
findes dybder, hvor man ikke engang kan træde vande ud at glo ned i mørket. Stranden
flyder med skum og sten. Vandet drev ind under storme, klædte kysten i tråde af havets
salte stof. Lugten af alger, der når terrasserne. De små husstande klædtes i regn og hagl.
Alligevel kunne jeg bruge tid på at løbe. Det var bestemt hårdt ved stenlejet i nordenden af en af strandene, det grove underlag sled på fødderne.12

FÆLLES

H. B. Nielsen
Er efter kort tids sygdom, sovet stille ind
Bisættelsen finder sted ved Christianskirken
Lørdag den 3. Oktober kl. 11
På hele familiens vegne
Thomas Nielsen10
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Der gik to dage. Jeg bor ud til en trafikeret gade. Man cykler i gadens stimer. Man er
nødt til at følge med, være opmærksom. Vi er bevidste om vores sociale ansvar, barsel
som et eksempel, det er for alle, de siger, faren også har grund til at se til barnet. Låser
cyklen i porten, købte mælk, bananer, proteinpulver, en salve til knæet. Et kit til turen
om lidt. Låser mig ind, trækker formiddagen op af tasken, bæller en shake, bløder den
skoldhede kaffe op med mælk, låser mig ud, løber som en kat hen til far.
Hun kom ikke, jeg bad hende om at vente og møde mig i lufthavnen. Jeg holdt alligevel ikke tale til begravelsen. Vi var fire mennesker, jeg kendte ingen af os. En gammel
kvinde i en lys pels udover en lang sort kjole, forfængelig, havde rød læbestift på og blå
øjenskygge, pudder, hendes hår var farvet gyldent brunt, eller hun var bærer af en paryk
af gyldenbrunt hår, det var lige så plastisk en størrelse, store perleøreringe. Sådan ville
man se ud, hvis man havde været spion for englænderne under krigen. At prostituere
sig selv for information for viden. Jeg var blevet en bedre idiot der, jeg nød at betragte
det uvæsentlige, burde virkeligt og for alvor holde hendes hånd, det var uvæsentligt.13
Blå linjer, klaverstrenge af indvoldeblå over hendes håndrygge, hun var nærmest blomstret, huden gul, brun, sorte og grå hår som et skæl over hendes øjne, panden med en
mørkegrå plet. Håber jeg når til Tyrkiet, sommeren skal skinne over strandene igen.

Tyv tror hver mand stjæler.
Så mange hugger ud i sten, der er nidkære forsøg på at forme skønne kroppe, men visse af dem smuldrer, det kommer an på
materialet. Nogle skulpturer er lavet af stål. Andre er lavet af noget stærkere. Man kunne ønske at stenlejet var grobund for
omsorg, men det slider på det. Solidt stof er kødet og stålet. Ikke skvulberi og sand.
13
Uvæsentligt, uvæsentligt støv, uvæsentligt sand, uvæsentlige besøgstider, uvæsentlig kærlighed, uvæsentligt kød, uvæsentlige besøg, uvæsentlige gæster, hvor uvæsentlige mennesker var buret ude af uvæsentlige grunde.
11

Der kan stå så mange navne på et papir, uanset udfaldet vil det ædes af jorden som træ, eller som sten slibes ned til sand på
stranden. Der kan være så meget vrede i en krop, uanset udfaldet er denne vrede stadig følt, mærket, udspyttet, og i sidste
ende tigget ud. En lytter på en sådan vrede kunne have flygtet, men gjorde det måske ikke. Måske er vreden iorden. Måske er
vreden båret til bisættelsen. Måske var den bedt om at blive væk. Måske var vredent kvalt som en flamme, der ufortrødent og
uvelkomment satte liv i et hus.
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Vi stod på samme bænkerække, som hud over kirkens ribben. På den anden side to
mænd. Begge beholdt deres frakker på. Den ene sort, den anden grå. En af hattene var
revet væk af et skud uvillig blæst. Den sorte frakke havde tunge briller, der hvilede på
en violet næse. Havde på fornemmelsen, at han var kollega. Den grå var lavstammet,
havde helt hvidt hår og et hvidt overskæg. Et kejserskæg. Hvem bærer den slags endnu?
Jeg fulgte pelsdamen ud til bilen, den stod død foran kirken. Hun klamrede sig til min
arm, vejede intet, uvirkeligt spinkel tænkte jeg, og så støvregnede det, hun vendte sig
på trappeafsatsen, mod de to mænd. Før jeg gik introducerede vi os for hinanden. Aha,
sagde de, De er sønnen fra Danmark. Ja sagde jeg, vi snakkede tysk. Min kæbe blev øm,
det er et krævende sprog, man forventer mere af en tysk sætning end så meget andet.

FÆLLES

FÆLLES

Så kom hun kørende i hendes brors bil, vi var forsinkede, hun havde været hjemme og
hente min kuffert. Mit våde overtøj fik ruden til at dugge. Plører sank ned i lervejen
omkring bilen. Mit knæ brokkede sig under hele turen, og jeg strak det ud rytmisk, jeg
skal nok blive halt en dag. Alderdom er imponerende, for de var ligeglade, disse mennesker, de var døde, men strålede af ligegyldighed og glade knogler. Hun skar tandknogler
bag rattet. Mit knæ hvinede.
Lufthavnens højtaler siger last call for Thomas Nielsen and Astrid Riksvold og vi står
stadig i kø til sikkerhedstjek. Hun spørger ind til den afdøde, jeg skubber så hårdt til
hende, at vagterne tilbageholder os en time.
Flyet i baggrunden af panoramaet mod himlen. Stranden kryber snerrende væk.14

Jeg har brugt dage nok på stranden til at vide, det er overvurderet, sandet trænger ind alle vegne og gør halsen tør. Og jeg
har brugt dage nok på hjemmet til at vide, det er overvurderet, luften trænger ind alle vegne og gør halsen tør. Jeg kender
dæmonerne. Jeg har vasket, fulgt rundt, madet, lettet trykket, spurgt ind, blevet fortalt, faldet i staver for hvor meget der kan
være af fylde i bare en tom tale fra en mørk seng. Jeg har plejet min gren af poesien, som ingen læser mere, som jeg ufortjent
må lade strømme gennem breve, breve ingen vil have. Jeg har læst op så mange gange, og bare een person kunne sige tak for
det, vise taknemlighed for et dedikeret liv, spørge ind til det, jeg har læst godnathistorier for en død voksen. Jeg kunne mærke en
helt særlig strøm af ømme ord over et sengeleje. Jeg kendte dæmonerne, jeg vaskede, fulgte rundt, samtalte, madede, badede,
lettede trykket på ham, kødet var slet ikke som skåret i sten, men sjælen var en jernsjæl, som skåret i det stærkeste marmor,
den knælede aldrig for stormene eller regnen, og så springer visse grønskoldinge ind fra sidelinjen, man forsøger at afklæde
og påpasse en døds historie, men så kommer et hadets barn med sine vrangforestillinger om H.B.s sjæleliv, for jeg har klædt
og elsket og blevet fortalt og spurgt af et menneske, og jeg kender den vrede, jeg kender fortrydelsen over dem der skrider
fra døden tilverdens strande, at gemme sine ord i kyster, så lad mig fortælle dig, jeg kunne kalde det useriøst, men det vil jeg
ikke, jeg vil fortælle dig at visse mennesker fortryder at have brugt sine druer på liv, selv i retrospekt over for en fuldkommen
voksen, de er kunstelskere og har brugt deres liv på digte eller jernskulpturer, og deres børn smider sygeplejeren ud af hjemmet på grund af en spottet kærlighedshandling, det var en handling af kærlighed og lettet tryk, du kan dømme sygeplejeren
til gammelfattigdom i en forstad, nej, jeg kan love dig, dit leje skal smuldre som sand under bølgerne, trækkes væk under
dig, ellers vil jeg ikke hvile roligt, jeg vil følge dig og dræbe alle dine kæledyr, jeg kan samle op, du skal bare se, intet liv skal
komme spindende ud af din lejlighed, jeg vil knuse det under stenen.
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[Af Johannes Lilleøre, Joakim Vilandt, Duncan Wiese og Cæcilie Højberg Poulsen]

Der kan være en strand.1
Stranden kan være et stille øde.2
Om sommeren løber han fra gang til anden med bølgerne. Kysten er banen for hans ben.
Eller han løber i en park. Han forsøger at optræne musklerne omkring sit knæ nænsomt. Han forsøger at tænke sig en bane hen til det der ligger på køl og venter.
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Han vil aftale en tid og møde op til tiden. Han vil stå foran den afdøde som en idiot.3

Han har ikke besøgt den afdøde endnu. Han har ikke meldt sin ankomst til nogen.
Katten er for det meste meget bange. Den kæmper imod sit eget behov for at blive aet.
Den kæmper imod det behagelige ved at blive strøget over ryggen. Den er utryg og
magelig. Den kæmper imod når han løfter den op fra jorden. Den spræller, men angriber
ham aldrig. Den tigger om mad, men spiser næsten ikke.
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Han har lejet et værelse. Der bor en kat i lejligheden, den forlader hans værelse nu. Den
kommer og går som den vil. Nu er den her igen. Den jager noget. Det forstyrrer hans
søvn.

Han køber en cykel i en forstad. En meget billig cykel af mærket Hercules. Den kører
godt selvom sadlens fjedre knirker. En gammel, gammel cykel er det, med fjedre i sadlen, selvfølgelig knirker sadlen. Som knæ og trapper knirker den. Han cykler hele vejen
tilbage til byen, er glad for købet, for at det lykkes, lettet på en måde. Godt køb, tænker
han. Nede i gården, mellem bænkene, vender han den på hovedet med sadlen og styret
mod fliserne og sigter efter endnu en succes. Kæden er iført en sort trøje af udstødning,
smog, udåndinger. Sæben løsner trøjen der glider ned på fliserne og floden skaber sig
selv, smeltevandet og kysterne, strandene skaber sig selv. Under trøjen er stålet, meget
flot egentlig. Han giver kæden olie, spænder møtrikkerne, den lille skrue til gearet, han
giver også akslerne olie, han vasker stellet og pumper luft i hjulene. Den kører så dårligt
på sten, olie til fjedrene har gjort glidningen glattere.4

Han har en mus i knæet. De har forsøgt at fjerne den på hospitalet flere gange med en
kikkert. Musen smutter i skjul når kikkerten jager den, op i benet, ind bag skallen. Det
er noget du finder på, siger lægen.
Han mærker musen tydeligt når han løber. Den sidder som en trussel i knæet. som en
lille granat under ham. Hans far havde en udposning på en åre i hjernen, sagde lægen.
En lille granat nogen havde lagt under krigen.

Så det var ritualet? Man begravede sig i plastikfyldt strandsand. Rensede ud med en sandskulptur og sandslotte. Ser du, alt
vil falme. Og specielt det er groft, tomt, unyttigt. Man prøvede at gøre strandkantens struktur til en mulighed, men ikke en
sikkerhed i fast klippe. Groft, tomt, unyttigt. Så hvad regner du selv med? Sandskulpturen kommer aldrig til at holde med
vejret. Stranden er ikke som skulpturer, vejrende, stranden former dem smukke og ophøjede, men de er en opløsning i sin
grove udformning, en haltende finhed af stenknogler og antistof. De smuldrer per betydning, det ligger i definitionen. De er
tomgang. Og altsammen vil bløde til skum når du endelig ser den døde. Jeg kunne kalde det useriøst, en tåbelig rejse, men læg
mærke til, at det gør jeg ikke. Det kunne jeg aldrig finde på. Jeg er ikke så forkvaklet at gå op i din uengagerede eskapisme.
2
Tilykke verden! med panoramasynet, horisonten omkring de klipperester, stranden består af. Det strømmer af uformåen,
indkredsning af omrids, der ikke kan ses i øjeblikke, synet kues, selv på en hyggeferie, der ellers strålede af overskud og
løbeleg. Nej, det kvæles i bølgernes vidder, maskinelt, naturligt, kaotisk, tællende. Det er fejlen.
3
Man kan trække skidt ud af underlivet. Et alvorligt eksempel på, at jeg elskede ham mere end dig. Hvem husker ikke de
glemte?
1
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Jernlegetøj findes. Uanset hvor meget du polerer og pudser den med olie, vil den stadig være rusten. En dårlig cykel er en
dårlig cykel, det ligger i tillægsordet, definitionen, essensen. Som en dårlig sjæl er en dårlig sjæl. Og jeg sidder endelig med
en god sjæl på sengelejet, en god sjæl i seng og stol, værelset hvidt og rustfrit. Huset var fuld af hans stålskulpturer, han
vil aldrig lave flere, det er der ingen der kan, det var hans egne årer og liv. Stadigvæk trængte mørke frem i krogene, som
skimmel, eller sygdommen. Rust og skrammel. Den var ikke til at vifte væk. Den sad i luften, trængte ind i mine lunger, en
dårlig luft er en dårlig luft, det ligger i tillægsordet. Sæben løsnede den, ned på gulvet med den. Og der var fødder og ben og
arme som trængte ud i værelset uanset hvor meget jeg sled. En dårlig krop er en dårlig krop, en dårlig krop i seng og stol. Der
er så mange, jeg vil have med til bisættelsen. Og så visse få, der bare burde blive væk med deres skrammel og dårlige ånde.
Der er folk, der synger med til Sankt Hans i Rungsted Havn, og så andre der styrter sig i saltvandet og smider vand på bålet.
Skide være med dem, hvorfor kommer de overhovedet, hvem savner dem, hvordan har bålet på nogen måde brug for deres
tilstedeværelse.
4
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Under Mallorcas sol brænder arrene på hans knæ. Som ildrøde dyr ligger de under
knæhårene og vrider sig. Han begynder at lede efter andre ar på kroppen. Et i den tynde
overarmshud hvor et modermærke engang sad, et i håndfladen fra en dolk tabt af en
pigehånd på en lejr. Han husker et under håret fra en trappesten, han husker at falde på
skøjter i natten, at blive båret over marken i faderens arme.
Faderen kan være et stort rødt dyr.

Hej, er det Hr. Nielsen jeg taler med?
Ja.
Kondolerer. Han er klar til afhentning. Har du gjort de fornødne forberedelser?
Det vil jeg sige.
Så kan du bare komme. Jeg er Harald.

Det kan være et kontor for bedemænd.
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Når han kommer op af vandet, klistrer hårene til hans knæ i et sort net. I strandstolen
tørrer hårene langsomt. De krøller og skifter farve og løfter sig fra huden.
Han kan se katten, den sover krøllet sammen om sig selv i sengen. Katte kan strække
og forene arme, ben og hoved, dele af kroppen i en smidig flod. Hans email er i oprør
over så mange beskeder, reklamer, rundspørger, bud. Folk kondolerer digitalt: “han
havde format”, “du er som snydt ud af næsen”, “man må nyde mens man kan.” Hans chef
har skrevet, at han ikke kender bureauets politik omkring afdøde. “du er den første der
har en død far.”5
“tag dig den tid det tager, vi har styr på projektet, Morten har overtaget dine opgaver
midlertidigt og vi kondolerer alle sammen. Dybeste medfølelse.”
Katten går i kramper, eller solen skinner gennem persienner.

Det kan være så hjemligt, som hos en bedsteforælder eller en onkel.6
Det kan være et lille rum, et vindue med hvide gardiner, slidte sildeben, lakken forsvundet flere steder, som hudafskrabninger, rent alligevel.
Der kan stå et massivt bord, glatpoleret, som en bil, sort træ, eller, det kunne være
sten, plastik. Sten er koldt når man rører ved det. Plastik er noget andet. Det er sten.
Og benene: solide. Uhyggeligt hvis de havde været spinkle, selvom der findes spinkelt
materiale der er hårdt nok, fx ville tråd af kulstofatomer kunne bære stenpladen, det
ville kunne knuse kundernes ben, invalidere dem.
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Han tænker på at hans far er et stort rødt dyr som man skal huske at besøge. Hvem
ved hvornår nogen dør? Man kan falde ind under en bus i fart eller blive ædt op af sig
selv mens man står i kø i netto. Det er ikke til at vide. Man kan blive ramt at et fly, eller
falde ned med et fly, eller tænke: nu hopper jeg ud fra femte sal, fordi jeg lige fik idéen.
Det er ikke til at vide. Han vil besøge sin far og tage noget med som faderen bliver glad
for, en gave, ligesom faderen tog en gave de gange han kom på besøg i barndommen.
Ting man kunne samle på forskellige måder: dyr der kunne blive til maskiner der kunne
blive til bygninger.

Knæ knirker når man går op ad trappen. Ligesom trappen knirker under dette knirkeri.
Sådan synger omgivelserne med hinanden. Andre ting ordnes med kærlighed.7 Godt
med brede fødder der synker ned i parketten. Godt med aftryk i det hele taget. Andres
kroppe dukker op i hovedet mens man sidder og venter, typisk, at ønske en anden
krop, når kroppen svigter.8 Kroppen bryder ind i tanken. Kærligheden sejrer. Afdøde
skar tænder i søvne, bed noget over, et knæk som træ, derfor kommer han til at tænke
på ham og på natten.
Kaffen smager af smeltet plastik. Harald kommer ind. Dygtige bedemand altså. Hvem
ville ikke være Harald og dermed pletfri? Han sørger for det hele: en kort annonce i
avisen og et lokale ved siden af kirken.

Blandt sådanne lægmænd kan man kun føle sig velkommen, med deres utrættelige gestik og professionelle sympati. Man
kan føle sig så særligt valideret, det ved jeg godt, jeg har selv været der. Mange uger siden. Mellem mine besøg i en anden
retning.
7
Man kan hvæsse kniven, man skal bruge som værktøj, man kan fedte maden ind, før man steger den, man kan rense løbet
før, det skyder, uanset dette er det stadig kniv, mad, pistol, man kan lyve sig langt væk fra tilstandende, apologetisk, charlatansk. Det handler om at møde op til tiden, gøre sig til, også på sit arbejde. Der findes ingen kære mor længere, og nu heller
ingen kære far. Jeg kan kun takke søvnen for mit savn, og strandferien for dit tilforladelige fremmøde. Sengelejet er det sande
stærke træ, det slår rødder dybt ned i jorden, det er ikke til at rive op, hvis det er sandt gjort, langt væk fra væltede bjerge af
sand. Jeg har slæbt arbejde hver eneste dag, hver eneste aften dækket af huller, man kunne hælde energi ned i, uendelige huller, der aldrig gjorde andet end at bekræfte sig selv som tomrum. Jeg har pyntet huset op med diverse tingeltangel, og vandet
planterne, men ser du, selv kaktusserne ligger døde, nu most til råd af vand.
8
Når en krop svigter følger de med for at støtte den, de er som dets stokke eller energidrik, alt andet ville være særdeles
egoistisk. Godt gået.
6

Der er så mange børn kastet grædende ind i verden. Kylet, smadret, kastet. Hvert var det eneste med forældre, hvert var med
egenavnene Mor og Far. Jeg kan selv dele de sande navne med visse andre, og kun se støvet i møde, som verden indsmøres i
dovenskab, ugidelighed, fravær, badeferier. Jeg kan også kende navne som H.B., og så bortvises fra strande, eller kirkegårde.
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Katten er forsvundet gennem et hul som håndværkeren borede i væggen. Alle skal have
en altan. Sådan er det når der opnås et flertal i foreningen. Han sidder på sit lejede
værelse og venter på altanen.
Han rejser væk på grund af larmen og efterlader håndværkeren alene i lejligheden i tre
dage. Det er først på Mallorca han får tanken om at kunne komme hjem til en tømt
lejlighed.10
Altanen har sol hele dagen, men katten er forsvundet gennem hullet i væggen. Håndværkeren siger undskyld og køber chokolade. Dagen efter er katten stadig forsvundet.
Og så havde den ikke engang et navn. Nu kommer katten tilbage. Det var godt. Nu får
den et navn. Hej Trofast.
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H. B. Nielsen
Er efter kort tids sygdom, sovet stille ind
Bisættelsen finder sted ved Christianskirken
Lørdag den 3. Oktober kl. 11
På hele familiens vegne
Thomas Nielsen9

Der kan stå så mange navne på et papir, uanset udfaldet vil det ædes af jorden som træ, eller som sten slibes ned til sand på
stranden. Der kan være så meget vrede i en krop, uanset udfaldet er denne vrede stadig følt, mærket, udspyttet, og i sidste
ende tigget ud. En lytter på en sådan vrede kunne have flygtet, men gjorde det måske ikke. Måske er vreden iorden. Måske er
vreden båret til bisættelsen. Måske var den bedt om at blive væk. Måske var vredent kvalt som en flamme, der ufortrødent og
uvelkomment satte liv i et hus. Godt gået.
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Engang kunne man måske gå på bunden af havet, isen trak vandet sammen, en kolos
af kulde. Men der findes dybder, hvor man ikke engang kan træde vande ud at glo ned
i mørket. Stranden flyder med skum og sten. Vandet driver ind under stormen, klæder
kysten i tråde af havets salte stof. Lugten af alger der når terrasserne. De små husstande klædes i regn og hagl. Alligevel bruger han tid på at løbe. Det er bestemt hårdt ved
stenlejet i nordenden af af stranden, det grove underlag slider på knæene.11
Han cykler i gadens stimer. Man er nødt til at handle og være forberedt på det der skal
ske. Han skriver en tale inde i hovedet om tilknytning. Han låser cyklen i porten og løfter tasken med det handlede: mælk, bananer, proteinpulver, en salve til knæet. Et kit til
turen om lidt. Han låser sig ind i lejligheden, trækker formiddagen op af tasken, bæller
en shake, Han bløder den skoldhede kaffe op med mælk. Han låser sig ud af lejligheden
og løber ned til bilen, løber som en kat mod mælk.

9
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Tyv tror hver mand stjæler.
Så mange hugger ud i sten, der er nidkære forsøg på at forme skønne kroppe, men visse af dem smuldrer, det kommer an på
materialet. Nogle skulpturer er lavet af stål. Andre er lavet af noget stærkere. Man kunne ønske at stenlejet var grobund for
omsorg, men det slider på det. Solidt stof er kød og stål. Ikke skvulberi og sand.
10
11
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Han holder ikke tale til bisættelsen. De er fire mennesker i kapellet, han kender ikke de
andre tre. En gammel kvinde i en lys pels udover en lang sort kjole, forfængelig med rød
læbestift og blå øjenskygge, pudder, hendes hår er farvet gyldent brunt, eller hun er bærer af en paryk af gyldenbrunt hår, det er lige så plastisk en størrelse som hendes store
perleøreringe. Sådan ville man se ud, hvis man var spion for englænderne under krigen.
At prostituere sig selv for information for viden. Han er en idiot her ved siden af hende,
han nyder at betragte det uvæsentlige, burde virkelig og for alvor holde hendes hånd,
dette er uvæsentligt nu.12 Blå linjer, klaverstrenge af indvoldeblå over hendes håndrygge,
hun er nærmest blomstret, huden gul, brun, og gråt hår som et skæl over hendes øjne,
panden med en mørkegrå plet. Han håber at nå til Mallorca igen, sommeren skal skinne
over netop de strande igen.

Stranden kryber snerrende væk.13

FÆLLES

FÆLLES

De sidder på samme bænkerække, som hud over kirkens ribben. På den anden side
to mænd. Begge under frakker (den ene sort, den anden grå). Ham i den sorte frakke
bærer en tung brille, den hviler på en violet næse. Han har på fornemmelsen at han var
kollega. Den gråfrakkede er lavstammet, helt hvidt hår og et hvidt overskæg. Et kejserskæg. Hvem bærer den slags endnu?
Han følger pelsdamen ud til bilen der står død foran kirken. Hun klamrer sig til hans
arm uden at veje noget, uvirkelig spinkel, tænker han. Og så støvregner det. Hun vender
sig på trappeafsatsen, mod de to mænd. Før de går, introducerer de sig for hinanden.
Aha, siger de, aha, aha, De er sønnen fra den anden side af landet. Ja, siger han og hans
kæbe bliver øm af at tale, det er krævende at tale med nogen man ikke kender, og man
forventer sig altid så meget af en søns sætninger til en bisættelse. Nu ville han ønske
han havde kendt sin far. Nu vil han køre hjem til katten og værelset.
Knæet brokker sig under hele turen hjem, og han strækker benet ud, rytmisk mellem
fodpedalerne, han skal nok blive halt en dag. Alderdom er imponerende, en måde at
klæde sig af på uden at blive arresteret. Den afdøde skar altid tandknogler bag rattet.
Hans knæ hvinede også.
Motorvejen mod himlen.

Jeg har brugt dage nok på stranden til at vide, det er overvurderet, sandet trænger ind alle vegne og gør halsen tør. Og jeg
har brugt dage nok på hjemmet til at vide, det er overvurderet, luften trænger ind alle vegne og gør halsen tør. Jeg kender
dæmonerne. Jeg har vasket, fulgt rundt, madet, lettet trykket, spurgt ind, blevet fortalt, faldet i staver for hvor meget der kan
være af fylde i bare en tom tale fra en mørk seng. Jeg har plejet min gren af poesien, som ingen læser mere, som jeg ufortjent
må lade strømme gennem breve, breve ingen vil have. Jeg har læst op så mange gange, og bare een person kunne sige tak for
det, vise taknemlighed for et dedikeret liv, spørge ind til det, jeg har læst godnathistorier for en død voksen. Jeg kunne mærke en
helt særlig strøm af ømme ord over et sengeleje. Jeg kendte dæmonerne, jeg vaskede, fulgte rundt, samtalte, madede, badede,
lettede trykket på ham, kødet var slet ikke som skåret i sten, men sjælen var en jernsjæl, som skåret i det stærkeste marmor,
den knælede aldrig for stormene eller regnen, og så springer visse grønskoldinge ind fra sidelinjen, man forsøger at afklæde
og påpasse en døds historie, men så kommer et hadets barn med sine vrangforestillinger om H.B.s sjæleliv, for jeg har klædt
og elsket og blevet fortalt og spurgt af et menneske, og jeg kender den vrede, jeg kender fortrydelsen over dem der skrider
fra døden til verdens strande, at gemme sine ord i kyster, så lad mig fortælle dig, jeg kunne kalde det useriøst, men det vil jeg
ikke, jeg vil fortælle dig at visse mennesker fortryder at have brugt sine druer på liv, selv i retrospekt over for en fuldkommen
voksen, de er kunstelskere og har brugt deres liv på digte eller jernskulpturer, og deres børn smider sygeplejeren ud af hjemmet på grund af en spottet kærlighedshandling, det var en handling af kærlighed og lettet tryk, du kan dømme sygeplejeren
til gammelfattigdom i en forstad, nej, jeg kan love dig, dit leje skal smuldre som sand under bølgerne, trækkes væk under
dig, ellers vil jeg ikke hvile roligt, jeg vil følge dig og dræbe alle dine kæledyr, jeg kan samle op, du skal bare se, intet liv skal
komme spindende ud af din lejlighed, jeg vil knuse det under stenen.
13

Uvæsentligt, uvæsentligt støv, uvæsentligt sand, uvæsentlige besøgstider, uvæsentlig kærlighed, uvæsentligt kød, uvæsentlige besøg, uvæsentlige gæster, hvor uvæsentlige mennesker var buret ude af uvæsentlige grunde.
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[Af Iben Konradi Brodersen, Johannes Lilleøre, Joakim Vilandt, Duncan Wiese og Cæcilie Højberg Poulsen]

Stranden kryber snerrende væk
Der kan være en strand.1

Han cykler hele vejen tilbage til byen, er glad for købet, for at det er lykkedes. Godt
køb, tænker han. Nede i gården mellem bænkene, vender han den på hovedet og sigter
efter endnu en succes. Kæden er dækket af en sort hinde af udstødning, smog, udåndinger. Sæben løsner hinden, der glider ned på fliserne, og floden skaber sig selv, smeltevandet og kysterne, strandene skaber sig selv. Under hinden er stålet stadig flot.

Om sommeren løber han i sandet. Kysten er en bane.

Han giver kæden olie, spænder møtrikkerne, den lille skrue til gearet. Han giver også
akslerne olie, han vasker stellet og pumper luft i hjulene.4

Eller han løber i en park. Han forsøger at optræne musklerne omkring sit knæ nænsomt. Han forsøger at tænke sig en bane hen til det, der ligger på køl og venter.

Han har ikke besøgt den afdøde endnu. Han har ikke meldt sin ankomst til nogen.

FÆLLES

FÆLLES

Stranden kan være et stille øde.2

Han køber en cykel i en forstad. En meget billig cykel af mærket Hercules. Den kører
godt, selvom sadlens fjedre knirker. En gammel, gammel cykel er det, med fjedre i sadlen, selvfølgelig knirker sadlen. Som knæ og trapper knirker den.

Han har lejet et værelse. Der bor en kat i lejligheden, den forlader hans værelse nu. Den
kommer og går, som den vil. Nu er den her igen. Den jager noget. Det forstyrrer hans
søvn.
Han vil aftale en tid og møde op til tiden. Han vil stå foran den afdøde som en idiot.3

1
Så det var ritualet? Man begravede sig i plastikfyldt strandsand. Rensede ud med en sandskulptur og sandslotte. Ser du, alt
vil falme. Og specielt det er groft, tomt, unyttigt. Man prøvede at gøre strandkantens struktur til en mulighed, men ikke en
sikkerhed i fast klippe. Groft, tomt, unyttigt. Så hvad regner du selv med? Sandskulpturen kommer aldrig til at holde med
vejret. Stranden er ikke som skulpturer, stranden former dem smukke og ophøjede, men de er en opløsning i sin grove udformning, en haltende finhed af stenknogler og antistof. De smuldrer per betydning, det ligger i definitionen. De er tomgang.
Og altsammen vil bløde til skum når du endelig ser den døde. Jeg kunne kalde det useriøst, men læg mærke til, at det gør jeg
ikke.
2
Tilykke verden! med panoramasynet, horisonten omkring de klipperester, stranden består af.
3
Et alvorligt eksempel på, at jeg elskede ham mere end dig. Hvem husker ikke de glemte?
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4
Jernlegetøj findes. Uanset hvor meget du polerer og pudser den med olie, vil den stadig være rusten. En dårlig cykel er en
dårlig cykel, det ligger i tillægsordet, definitionen, essensen. Som en dårlig sjæl er en dårlig sjæl. Og jeg sidder endelig med en
god sjæl på sengelejet, en god sjæl i seng og stol, værelset hvidt og rustfrit. Huset var fuld af hans stålskulpturer, han vil aldrig lave flere, det er der ingen der kan, det var hans egne årer og liv. Stadigvæk trængte mørke frem i krogene, som skimmel,
eller sygdommen. Rust og skrammel. Den var ikke til at vifte væk. Den sad i luften, trængte ind i mine lunger, en dårlig luft
er en dårlig luft, det ligger i tillægsordet. Sæben løsnede den, ned på gulvet med den. Og der var fødder og ben og arme, som
trængte ud i værelset, uanset hvor meget jeg sled.
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Katten er for det meste meget bange. Den kæmper imod sit eget behov for at blive aet.
Den kæmper imod det behagelige ved at blive strøget over ryggen. Den er utryg og magelig. Den kæmper imod, når han løfter den op fra jorden. Den spræller, men angriber
ham aldrig. Den tigger om mad, men spiser næsten ikke.
Han har en mus i knæet. De har forsøgt at fjerne den på hospitalet flere gange med en
kikkert. Musen smutter i skjul, når kikkerten jager den. Op i benet, ind bag skallen.
Det er noget, du finder på, siger lægen.

-

Goddag, er det Hr. Nielsen jeg taler med?
Ja.
Kondolerer. Han er klar til afhentning. Har du gjort de fornødne forberedelser?
Det vil jeg sige.
Så kan du bare komme. Jeg er Harald.

Det kan være et kontor for bedemænd.
Det kan være så hjemligt, som hos en bedsteforælder eller en onkel.6

Han mærker musen tydeligt, når han løber. Den sidder som en trussel i knæet, som en
lille granat under ham. Hans far havde en udposning på en åre i hjernen, sagde lægen.
En lille granat, nogen havde lagt under krigen.

Det kan være et lille rum, et vindue med hvide gardiner, slidte sildeben, lakken forsvundet flere steder, som hudafskrabninger, rent alligevel.

FÆLLES

Alle skal have en altan. Sådan er det, når der opnås et flertal i foreningen. Han sidder på
sit lejede værelse og venter på altanen.
Der kan være solsikker.
De kan stå der og lyse med et tomt lys. Han kan være bange for dem.

FÆLLES

Der kan stå et massivt bord, glatpoleret som en bil. Sort træ, eller det kunne være sten,
plastik. Sten er koldt, når man rører ved det. Plastik er noget andet.
Det er sten. Og benene: solide.
Kaffen smager af smeltet plastik. Harald kommer ind. Dygtige bedemand altså. Hvem
ville ikke være Harald og dermed pletfri? Han sørger for det hele: en kort annonce i
avisen og et lokale ved siden af kirken.

Han købte dem sammen med kransen i et plantecenter, et stort bundt, han tænkte, de
kunne give værelset lidt sjæl. Den, og så en kaktus til det andet vindue med stilladset.
Kransen ligger på dørmåtten som en påmindelse. Han ved ikke, hvordan han skal pleje
den. Han var alt for tidligt ude, den er allerede ved at visne. Nu visner solsikkerne,
bladene trækker sig sammen i kanterne, holder ikke fast på noget mere, ikke fast på det
lys, de har.
Kaktussen står der stadig. Kaktussen står der altid. Den kan han tage med.

Katten sover krøllet sammen om sig selv (den kan han tage med). Katte kan strække
og forene arme, ben og hoved, kroppens dele i en smidig flod. Hans email er i oprør over
så mange beskeder, reklamer, rundspørger, bud. Han åbner det hele. Folk kondolerer
digitalt: “han havde format”, “du er som snydt ud af næsen”, “man må nyde, mens man
kan.” Hans chef har skrevet, at han ikke kender bureauets politik omkring afdøde, “du
er den første, der har en død far.”5
Katten går i kramper, eller solen skinner gennem persienner.
Han kigger på reklamerne igen og tænker: Der kan være andre strande. 208 strande på
Mallorca for at være præcis. Store og særdeles lavvandede strande, parasollerne skyder
op af sandet som paddehatte.
5
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Der er så mange børn kastet grædende ind i verden.

6
Blandt sådanne lægmænd kan man kun føle sig velkommen, med deres utrættelige gestik og professionelle sympati. Man
kan føle sig så særligt valideret, det ved jeg godt, jeg har selv været der. Mange uger siden. Mellem mine besøg i en anden
retning.
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Stranden flyder med skum og sten. Vandet driver ind under stormen, klæder kysten i
tråde af havets salte stof. Lugten af alger når terrasserne. De små husstande klædes i
regn og hagl. Alligevel bruger han tid på at løbe.
Han løber i havets lys.
Det er hårdt ved stenlejet i nordenden af stranden, det grove underlag slider på knæene.8

FÆLLES

FÆLLES

Knæ knirker, når man går op ad trappen. Ligesom trappen knirker under dette knirkeri. Sådan synger omgivelserne med hinanden. Andre ting ordnes med kærlighed.9
Godt med brede fødder, der synker ned i parketten. Godt med aftryk i det hele taget.
Andres kroppe dukker op i hovedet, mens man sidder og venter, typisk, at ønske en
anden krop, når kroppen svigter.10 Kroppen bryder ind i tanken. Kærligheden sejrer.
Afdøde skar tænder i søvne, bed noget over, derfor kommer han til at tænke på ham og
på natten.

†
H. B. Nielsen
Er efter kort tids sygdom sovet stille ind
Bisættelsen finder sted ved Christianskirken
Lørdag den 3. Oktober kl. 11
På hele familiens vegne
Thomas Nielsen7

Så mange hugger ud i sten, der er nidkære forsøg på at forme skønne kroppe, men visse af dem smuldrer, det kommer an på
materialet. Nogle skulpturer er lavet af stål. Andre er lavet af noget stærkere. Man kunne ønske, at stenlejet var grobund for
omsorg, men det slider på det. Solidt stof er kød og stål. Ikke skvulberi og sand.
9
Jeg har pyntet huset op med diverse tingeltangel og vandet planterne, men ser du, selv kaktusserne ligger døde, nu most til
råd af vand.
10
En dårlig krop er en dårlig krop, en dårlig krop i seng og stol. Der er så mange, jeg vil have med til bisættelsen. Og så visse
få, der bare burde blive væk med deres skrammel og dårlige ånde.
8

7
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Der kan stå så mange navne på et papir.
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Altanen har sol hele dagen, men katten er forsvundet gennem et hul, som håndværkeren borede i væggen. Håndværkeren siger undskyld og køber chokolade. Dagen efter
er katten stadig forsvundet. Og så havde den ikke engang et navn. Nu kommer katten
tilbage. Det var godt. Nu får den et navn. Hej Trofast.
Han vasker sit løbetøj i håndvasken, hænger det til tørre på altanen. Hver anden dag
gør han rent på værelset.
Han gør rent i solsikkernes lys.

FÆLLES

Han cykler i gadens stimer. Man er nødt til at handle og være forberedt på det, der skal
ske. Han skriver en tale inde i hovedet.
“De fleste af jer vil sikkert huske min far som et stort, rødt dyr...”
Han låser cyklen i porten og løfter tasken med det handlede: mælk, bananer, proteinpulver, en salve til knæet. Han låser sig ind i lejligheden, trækker formiddagen op af
tasken, bæller en shake. Han bløder den skoldhede kaffe op med mælk.
“...min far vil for altid have en plads i min knæskal.”

Sådan ville man se ud, hvis man var spion for englænderne under krigen.
Han er en idiot her ved siden af hende, han nyder at betragte det uvæsentlige, burde
virkelig og for alvor holde hendes hånd, dette er uvæsentligt nu.11 Blå linjer, involdeblå,
over hendes håndrygge, hun er nærmest blomstret, huden gul, brun, panden med en
mørkegrå plet. Han drømmer om Mallorca igen, sommeren skal skinne over netop de
strande.
De sidder på samme bænkerække. På den anden side sidder to mænd. Begge under
frakker (den ene sort, den anden grå). Manden i den sorte frakke bærer en tung brille,
den hviler på en violet næse. Han har på fornemmelsen, at manden var kollega. Den gråfrakkede er lavstammet, har helt hvidt hår og et hvidt overskæg. Et kejserskæg. Hvem
bærer den slags endnu?

FÆLLES

Der er ikke så meget at fjerne, lidt kattehår. Alligevel vasker han alle paneler, det føles
nødvendigt. Han fører moppen hen over gulvet i slyngede bevægelser, opfinder forhindringer for den, diverse møbelben stol, bord, kommode som den skal sno sig ind og
ud imellem. Af og til kigger han op og ser på blæsten, hvordan den hiver i hans tøj på
altanen. Nu tager den hans Tshirt med, og den lander i kronen på træet i parken. Godt
gået, tænker han.

Han holder ikke tale til bisættelsen. De er fire mennesker i kapellet, han kender ikke
de andre tre. En gammel kvinde i en lys pels udover en lang, sort kjole, forfængelig med
rød læbestift og blå øjenskygge, pudder, hendes hår er farvet gyldent brunt, eller hun
er bærer af en paryk af gyldenbrunt hår, det er lige så plastisk en størrelse som hendes
store perleøreringe.

Han følger pelsdamen ud til bilen, der står død foran kirken. Hun klamrer sig til hans
arm uden at veje noget, uvirkelig spinkel, tænker han. Og så støvregner det. Hun vender sig på trappeafsatsen mod de to mænd. Før de går, introducerer de sig for hinanden.
Aha, siger de, aha, aha, så De er sønnen fra den anden side af landet. Ja, siger han, og
hans kæbe bliver øm af at tale, det er krævende at tale med nogen, man ikke kender, og
man forventer sig altid så meget af en søns sætninger til en bisættelse.
Nu ville han ønske, at han havde kendt sin far. Nu vil han køre hjem til katten og værelset.

Han låser sig ud af lejligheden og løber ned til bilen, løber som en kat mod mælk.

Uvæsentligt, uvæsentligt støv, uvæsentligt sand, uvæsentlige besøgstider, uvæsentlig kærlighed, uvæsentligt kød, uvæsentlige besøg, uvæsentlige gæster, hvor uvæsentlige mennesker var buret ude af uvæsentlige grunde.
11
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Knæet brokker sig under hele turen hjem, og han strækker benet ud, rytmisk mellem
fodpedalerne, han skal nok blive halt en dag. Alderdom er imponerende, en måde at
klæde sig af på uden at blive arresteret.
Den afdøde skar altid tænder bag rattet. Hans knæ hvinede også.

Post scriptum
Under Mallorcas sol brænder arrene på hans knæ. Som ildrøde dyr ligger de under
knæhårene og vrider sig. Han begynder at lede efter andre ar på kroppen. Et i den tynde
overarmshud, hvor et modermærke engang sad, et i håndfladen fra en dolk tabt af en
pigehånd på en lejr. Han husker et under håret fra en trappesten, han husker at falde på
skøjter i natten, at blive båret over marken i faderens arme.

Stranden kryber snerrende væk.12

Han tænker på, at hans far var et stort, rødt dyr, som han kunne have besøgt. Hvem
ved, hvornår nogen dør? Man kan falde ind under en bus i fart eller blive ædt op af sig
selv, mens man står i kø i Netto. Det er ikke til at vide. Man kan blive ramt af et fly eller
falde ned med et fly eller tænke: Nu hopper jeg ud fra femte sal, fordi jeg lige fik idéen.
Det er ikke til at vide. Han kunne have besøgt sin far og taget noget med, som faderen
ville være blevet glad for. En gave, ligesom faderen havde en gave med, de gange han
kom på besøg i barndommen. Ting, man kunne samle på forskellige måder: dyr, der
kunne blive til maskiner, der kunne blive til bygninger.

FÆLLES

Havet kan være et stort, rødt dyr.

FÆLLES

Motorvejen mod himlen.

Da han kommer op af vandet, klistrer hårene til hans knæ i et sort net. Mens han ligger
i sandet, tørrer hårene langsomt. De krøller og skifter farve og løfter sig fra huden.

12
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Jeg har tilbragt nok dage på stranden til at vide, det er overvurderet, sandet trænger ind alle vegne og gør halsen tør.
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