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lagt i respirator og fik et skud intravenøs
penicillin som skulle være stort nok til at slå
betændelsestilstanden ned.
Det var det ikke.
Da de fem dage som kuren varede, var gået, viste den sig stort set ingen effekt at have
haft. Jeg trak vejret alt for hurtigt og stakkeret,
knirkede opgivende og frembragte nogle underligt knurrende kliklyde som ikke var helt ulig
de lyde velociraptorerne frembringer i den første
Jurassic Park-film.Omikkeandetstudsedeminfar
måske over ligheden da han tre år senere kom til
attageentreårigmedibiografenforatseenfilm
om dinosaurusser.
Men min mor græd og græd alt det jeg ikke
selv kunne, lige netop dét må være ubetvivleligt,
og måske forsøgte min far at få hende til at holde
op. Mere sandsynligt havde han opgivet at sige
noget. En læge rådede dem til ikke at vente alt
forlængemedatfindepåetnavntilmigdanye
studier havde vist at sådan et havde det med at
lette et eventuelt sorgarbejde. Situationens alvor
og presset de var under taget i betragtning, kan
man ikke fortænke dem i ikke at kunne finde
på noget mere originalt end Jonas. Men på den
anden side, hvem har også lyst til at hedde noget
spektakulært hvis alt man gør i livet er at dø igen?
Jeg fik dog endnu et skud antibiotika, et
bredspektret et, og denne gang virkede det.
Bakterierne som havde koloniseret mine lunger,
blev slået tilbage, desværre sikkert sammen med
denspædemælkesyrebakterieflorasomjeghavde
taget med mig på vej ud ad fødselskanalen, og
som allerede var godt i gang med at formere sig
og brede sig ud over min hud, mit svælg, min
mavesæk og indersiden af mine næsten ubrugte
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Jeg er født med vand i lungerne. Eller måske er
det mere rigtig at sige at jeg på vej ud i verden
fyldte mine lunger med så store mængder
forurenet fostervand at det udviklede sig til
lungebetændelse. Måske skyldtes det grådighed.
At jeg ikke kunne vente med at tage verden ind, så
at sige. En slags babyhybris.
Siden da har jeg i min omgang med verden
forsøgt at udvise større mådehold.
Et par måneder inden fødslen havde min mor
afleveretsinafsluttendeopgavepåseminarietom
indlæringsvanskeligheder hos børn med Downs
syndrom og fik derfor overbevist sig selv om at
mit hævede, blå ansigt og stille gemyt skyldtes
mongolisme. Min far var på det tidspunkt –
tre-fire-femtimerefterfødslen–kørthjemfordi
der på denne første nat i 90’erne ikke var plads
til fædre på barselsgangen. Hvis han havde været
der, havde han vel forsøgt at dysse hende ned.
Ikke alt det postyr lige fra begyndelsen, skat, han
fejler sikkert ingenting. Nu går jeg ud og forsøger
at montere autostolen.
Snart konstaterede først en sygeplejerske,
så en læge, måske flere læger, måske endda en
bagvagt, måske konstaterede et konferencelokale fuld af sundhedspersonale til et morgenmøde midt om natten at problemet var langt mere
håndgribeligt end en kromosomfej, men ikke
mindre fatalt: Jeg trak stort ikke vejret. Min mor
glemte sin Downs-teori, nogen kontaktede min
far, og vi bevægede os alle tre mod Hillerød Hospitals neonatale afdeling i tre forskellige køretøjer: Min mor og jeg fra Frederikssund Hospital –
jeg i ambulance, min mor bagefter i en taxa – min
far hjemmefra i Lada’en.
Kun lige ankommet til Hillerød blev jeg
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Hvor end jeg gerne ville, kan jeg derfor ikke tale
med når Knut Stene-Johansen og Hilde Bondevik
i dette nummer af Reception i deres fælles artikel
“Tuberkulose – Mellom sanatorium, laboratorium
og atelier” taler om en rigtig lungesygdom. Sådan
én af de gode gamle og epidemiske, sådan én
der, som Stene-Johansen og Bondevik skriver,
tog livet ikke bare af Niels Lyhnes elskede tante Edele, men også af J.P. Jacobsen selv. Som
forfatterne viser, ramte tuberkulose faktisk i
særlig grad kunstnere, hvilket har sin naturlige
årsag i at kunstnere i 1800-tallet som bekendt
ofte levede under fattige og kummerlige forhold.
Kulturhistorisk set har synet på sygdommen derfor været yderst sammensat, idet den på den ene
side er blevet opfattet som en prestigefuld kunstnersygdom og på den anden som én underklassen
led af.
Mikkel Krause Frantzen spørger i essayet “Spredte betragtninger om sorgens poetik og
politik” om det overhovedet er muligt at skrive
om sorg når man aldrig selv har erfaret den. Et
lignende spørgsmål kunne jeg stille mig selv: Er
det overhovedet muligt, eller nærmere rimeligt,
at være medredaktør på et sygdomsnummer af
Reception – og at skrive denne leder – uden selv at
have været syg? Er det ikke at nasse på de syges
erfaringer, at tage del i lidelser som jeg ikke har
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ret til at tage del i?
Jo, måske.
Men som Frantzen fortsætter, så er det på
den anden side muligt at skrive om døden uden at
have oplevet den indefra. Altså kan jeg vel tillade
mig at gøre forsøget.
Frantzen er i øvrigt ikke helt komfortabel med
at have sin tekst inkluderet i et tidsskriftnummer
om sygdom, heller ikke selvom sorg nu inkluderes
i de nyeste diagnosemanualer under navnet
Complicated Grief Disorder. Sorg som diagnose og
sygdom interesserer ham faktisk ikke rigtigt,
hvorfor han i stedet skriver om sorgens litterære
former og politiske potentialer hos forfattere som
Naja Marie Aidt, Anne Carson, William Faulkner
og Juliana Spahrs.
Modstand mod sygeliggørelse findes ligeledes i Marianne Stidsen og Anders Petersens
“Følelsernes Versailles – Angst som sygdom og
angst som eksistentiale”. Her kritiserer forfatterne psykiatriens opfattelse af angst som en sygdom der skal helbredes med sertralin og kognitiv
terapi, og beskriver hvordan psykiatriens sprog
har koloniseret vores måde at tænke på og tale
om angst i almindelighed. Dette har ført til at vi
ofte overser at angst også er et adelsmærke som
definererdetmenneskelige–ogsomikkekuner
af det onde.
I lyset af disse tanker læser forfatterne værker
af blandt andre Henrik Pontoppidan og Christina
Hesselholdt og minder om at litteraturen ikke bør
bruges som et middel til at fjerne angsten, hvilket
det ellers, som forfatterne påpeger, er blevet
moderne at mene, særligt inden for den narrative
medicin. Nærmere kan skønlitteraturen lære os at
forstå angsten en smule bedre.
En anden, men ikke helt ulig kritik af
psykiatrien kan man ifølge Clara Karen
Stenkjær få øje på i Tove Ditlevsens Ansigterne.
I sin artikel “Angstlogikken i Tove Ditlevsens
Ansigterne” viser Stenkjær nemlig hvordan Ditlevsens hovedperson, forfatteren Lise, ikke uden
modstand tager psykiatriens udlægning af sin
sygdom for pålydende. Vrangforestillingerne og
stemmerne hun hører, er ikke de primære tegn på
sygdom, hvilket lægerne ellers mener. I stedet føler hun sig syg helt ind i sjælen i det øjeblik hun
forstår at det hun frygter allermest – nemlig ikke
at kunne tage sig af sine børn – viser sig at være
sandt. Angst – selv den psykotiske af slagsen som
Ditlevsens Lise lider af – skal altså heller ikke iføl-

ge Stenkjær bare forstås som en sygdom, men som
en eksistentiel og i dette tilfælde også narrativ
drivkraft.
I samtaleartiklen “I ren kaos” taler Lasse
Raaby Gammelgaard med forfatter Louise Juhl
Dalsgaard om litteratur og spiseforstyrrelser med
udgangspunkt i Dalsgaards roman Det dér og dét
der. Bogen handler om et anoreksiforløb – en sygdom forfatteren selv har lidt af – og kan dermed
både opfattes som litteratur og roman samt som
en slags semiterapeutisk patografi, altså sygdomsbeskrivelse. Et bemærkelsesværdigt sted
i samtalen fortæller Dalsgaard om hvordan hun
under sin sygdom følte at hun havde snydt sig til
sin diagnose. Selvom hun vejede faretruende lidt,
så følte hun sig ikke berettiget til den. For var det
ikke bare noget hun lod som om for at få omsorg
og opmærksomhed, og optog hun ikke en plads
for én som rent faktisk fejlede noget?
Denne tanke er værd at lægge mærke til idet
den adskiller sig fra idéen om at psykiatrien og
medicinen pådutter patienten en særlig måde at
forstå psykiske og somatiske tilstande på – altså
den ide som fremlægges af Stidsen og Petersen
og til dels af Stenkjær. Hos Dalsgaard er det ikke
så simpelt, for hos hende handler det også om
hvorvidt patienten vil tillade sig selv at tale om
sin tilstand i psykiatriens sprog. Det handler om
hvorvidt hun føler sig i stand til at tage imod den
omsorg psykiatrien – som måske ikke altid er
entydigt undertrykkende – også har at tilbyde.
Et andet sted hvor forholdet mellem skrivning og sygdom undersøges, er i Trisse Gejls
“Hvad kan skønlitteratur – Om narrativ medicin i
praksis”. Her fortæller Gejl blandt andet om sine
erfaringer med at undervise kræftsyge i kreativ
skrivning. Hun hævder ikke at det i sig selv er
helbredende at udtrykke sig skønlitterært – faktisk kan det være en fordel for både underviser og
de studerende et øjeblik at glemme det terapeutiske sigte og simpelthen koncentrere sig om at
skrive gode sætninger. For når man formulerer sig
i et sprog som er befriet for hverdagssprogets klichéer, kan der ske noget man ikke har mulighed
for at forudse. Man kan få øje på andre sider af sig
selv, og man kan se sine minder i et nyt lys, simpelthen fordi de får en ny form, et andet udtryk.
Og det har vel værdi i sig selv, har det ikke?
Peter Simonsen læser i “Sindssyg litteratur
i brug: Bjørn Rasmussens Ming” – måske ikke så
overraskende – Rasmussens Ming med fokus på

det sygdomsforløb som udspiller sig i digtsamlingen. Artiklen handler også om den sygdomstrend
som for tiden udspiller sig i dansk litteratur (og
vist i øvrigt, påpeger Simonsen, har gjort det
siden J.P. Jacobsen), samt om narrativ medicin.
Simonsen beskriver blandt andet hvordan læger
og medicinstuderende ifølge den narrative
medicin kan have glæde af at læse skønlitteratur
og dermed forbedre deres narrative kompetencer.
Læsningen øger simpelthen deres evne til at sætte
sig ind i patienternes sygehistorier, hvilket giver
demmulighedforattilbydedenmestkvalificerede
behandling.
Derfor er det også befriende uopbyggeligt
– altså nedriveligt? – at lægekarakteren i norske
Sigmund Doksums “Legeromanen” har sagt sit
job op som kirurg for i stedet at arbejde fuldtid
som forfatter. Nu skriver han om de patienter
han egentligt aldrig rigtig interesserede sig for
mens han opererede dem, men som han nu kan
engagere sig i fordi de er blevet til karakterer i
hans bøger, altså til bogstaver på papir. Dermed
kan man spørge om det at føle empati for en
karakter i en roman kan sammenlignes med dét
at føle den for et menneske ude i virkeligheden,
og om man – mere generelt set – bliver et mere
empatisk menneske af at beskæftige sig med
skønlitteratur. For Doksums fiktive forfatterlæges vedkommende må svaret siges at være nej.
De tre skønlitterære bidrag vi bringer i dette nummer, har – ud over at være prosatekster
som berører sygdomstemaet – det til fælles at de
alle er norske. Foruden Doksums tekst bringer vi
uddrag af Cathrine Knudsens Den siste hjelperen og
Ragnhild Eskelands Føling.Tildemfindesderen
introduktion længere inde i bladet, derfor ikke
flereordomdemher.
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tarme. De probiotiske fordele ved vaginal fødsel
var nu så godt som væk; egentlig havde det været
at foretrække med et kejsersnit.
På trods af disse tidlige antibiotikakure har
jeg dog hverken lidt af dårlig mave eller under et
ineffektivt immunforsvar senere i livet. Hvis man
ser bort fra en smule støvallergi, har jeg heller
ingen luftvejsgener haft.
Faktisk har jeg ikke fejlet noget siden.
Eller måske er det mere rigtigt at sige at jeg
aldrig sådan rigtigt har fejlet noget. For lidt har jeg
da fejlet. Som sagt støvallergi, en halsbetændelse
her og dér. Desuden har jeg forstuvet diverse
lemmer, forstrakt diverse ledbånd, og depression
og angst er det også blevet til. Men jeg har aldrig
fejlet noget så alvorligt at jeg uden videre har
kunnet afkræve folks ubetingede medfølelse. Min
postnatale lungebetændelse, den eneste lidelse
der nogensinde har gjort et seriøst forsøg på at
tage livet af mig, var en indledende parentes uden
konsekvenser, allerede overstået et par uger inde
i livet.

Så hermed, kære læser, velkommen til nummer 77.
Forhåbentligvildufindenogetsominteresserer
dig, uanset om du har haft livstruende sygdom
tæt inde på livet, er født med vand i lungerne eller
måske aldrig sådan rigtigt har fejlet noget.
God fornøjelse!
Jonas Rosendahl og redaktionen.

9

Legeromanen
AF SIGMUND DOKSUM
Forfatteren så hvordan øyelokkene hennes ble
tunge som om hun holdt på å falle i søvn. Det var
umulig å lese noen reaksjon i de øynene. Nå lente
hun seg fram. Ville hun si noe? Nei. Hun satte
albuen ned på skrivebordet og dekket den spisse
munnen helt med sin venstre hånd. Han så ned
Hun så ned på tittelsiden som hadde et fettete, på manuset som lå mellom dem. Blir hun da aldri
littutgniddgultfingeravtrykknederstidethøyre fornøyd? tenkte han. Hvorfor forlot jeg egentlig
hjørnet.
legeyrket for å skrive i stedet? Var det virkelig så
kjedelig?
Forfatteren nikket. Som du ser har jeg et nytt forslag til tittel, sa han. Hjertet med de åpne armene.
I femogtyve år hadde han vært en god lege. Til
slutt en erfaren kirurg. Han så ned på hendene
Redaktøren svelget. Hun renset halsen. Det kan sine. Han åpnet dem og knyttet dem igjen.
vi alltid ta senere, sa hun lavt. Jeg er sikker på at Respektert på operasjonsstuen for sin omhu og
dette blir ennå en suksess for deg.
nøyaktighet. Men selv om han sto med en direkte
åpning til en hjerteklaff han skulle reparere ville
Forfatteren smilte et trett og beskjedent smil med han et annet sted hen, selv da tenkte han rastløs
sine tørre og sprukne lepper.
på sitt siste romanutkast hjemme i skuffen, om
det alltid skulle bli liggende der.
Hvor lenge er det siden en vakker kvinne la armene rundt denne mannens hals, strøk ham hardt Han tenkte på fristen for innlevering til
over nakken med fingerspissene og neglene på konkurransen om den beste legefortellingen, på
høyre hånd, og kysset ham? var alt redaktøren hvordan det ville være å ha mennesker fra hele
kunne tenke på.
landet og fra alle yrker som lesere. Det er aldri for
sent, tenkte han. Det gjør ikke noe om tidsfristen
Det åpnet seg en avgrunn inne i henne. Men ikke tok slutt for en måned siden. Det er aldri for sent
en av de gammelkjente avgrunnene. Denne virket å sende noe inn.
ny, hittil ubrukt og bunnløs. Jeg skulle ha jogget
den siste ekstra kilometeren i morges, tenkte hun. Jeg kan alltids prøve.
Ogjegernødttilåfinnenoeheltnymusikkåløpe
til. Legge færre møter om ettermiddagen. I det Og så plutselig var operasjonen over.
hele tatt prøve å ha færre møter med forfatterne.
Over og vellykket uten at jeg husket hvordan.
Forskrekket over seg selv gjorde redaktøren Jeg ble gratulert av de andre. Det skarpe lyset
straks sitt beste for å skjule denne overraskende ble slukket, man hjalp meg av med hanskene og
tanken.
det gikk opp for meg at det jeg holdt aller mest
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Redaktøren la manuset ned på skrivebordet foran
seg og bladde langsomt i det. Det steg en svak
lukt av sild opp fra sidene. Og karri? Ble du ferdig
med denne versjonen i dag da, til frokost? spurte
redaktøren.
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av ved sykehuset var å vaske hender. Sekundene,
minuttene med masser av såpe og så varmt vann
som mulig både før og etter operasjonen som
reddet livet på dette for meg absolutt ukjente
mennesket, pasienten.
Når jeg sier ukjent, mener jeg ukjent. Selv
om jeg selvfølgelig hadde talt med pasienten
før operasjonen. Mer enn en gang. Jeg hadde
presentert meg. Jeg hadde beroliget og forklart.
Det har alltid virket som om jeg er i stand til å
gjøre pasientene tryggere.
Etterpå ble jeg takket av familien på den mest
overveldende måte.

DOKSUM

Hennes mann falt meg gråtende om halsen. Han
var stor som en tungvektsbokser og det var
fascinerende å se hans rystende knær og hender, å
høre hans skjelvende stemme. Hans våte kinn mot
mitt. Karina, hvisket han. Ja. Akkurat. Det var jo
det hun het. Karina. Foreldrene hennes virket mer
reserverte, men tok meg dog lenge i hånden og så
meg dypt inn i øynene. Mens de forærte meg en

De ba meg vente med å nyte den til etter arbeidstid.
Og hele tiden bare denne ene tanken i hodet mitt:
I virkeligheten vil jeg heller skrive om dere. Men ikke
som dere er. Dere skal være med i min fortelling.
Den plutselige stillheten etter en ambulanse som
slukket for sirenene i det den kjørte opp foran sykehusetsakuttmottakfikkmegtilåfortsettetankerekken: I virkeligheten vil jeg helst at andre skal lese
om dere. På min vakt.
Karina ligger i hospitalssengen. Operasjonen er
vellykket og overstått. Alle er gått hjem. Familien
hun elsker. Kirurgen hun føler seg så underlig
trygg ved. Det er noe med den middelaldrende
mannen, en særhet hun følte fra første øyeblikk.
Antagelig noe bare hun kan merke. Det særlige
båndet mellom dem. Hans reserverte vesen. Dette
at han alltid er litt et helt annet sted, inne i seg
selv.
Han er sammen med henne som pasient. Ja vel,
profesjonell til fingerspissene. Ok. Men noe i
ham gjør at hun får lyst til å kjenne ham bedre,
får lyst til å utforske hans innerste, finne hans
hemmelighet der.
Hun slår ut med det lange blonde håret sitt så
det dekker hele hospitalsputen. Jeg gleder meg
til å få det vasket, tenker hun. Karina ser på bildet av barna og deres far på nattbordet. Hun

stikker lillefingeren på høyre hånd i munnen og
biter hardt til. Barnas far ser ut til å ha forsvunnet bakover i bildet. Det er som en skygge faller
inn over fargefotoet fra stranden siste år, fra en
mann som står rett utenfor rammen, klar til å tre
innenfor. Hun trekker ut skuffen på sykehusets
nattbord, hun tar fram et lommespeil og en rød
silkepose med øyensminke og leppestift. Er det
de smertestillende og angstdempende midlene
som gjør henne så lett i hodet? Som gjør det så
lett å glemme hvordan det strammer og banker og
svirioperasjonssåret?Enhellitenflokkmeddypt
seriøse mennesker har stått i ring rundt henne på
et operasjonsbord og øvet brutal vold mot hennes
kropp med det ene formål: å redde livet hennes.
Og de har alle stått under ledelse av en ganske
særlig mann.

sekunder og der står han. Med et lite, hemmelighetsfullt smil og en bukett blomster på ryggen
som jeg vet han absolutt ikke har stjålet fra stuen
ved siden av. Aldri har Karina følt seg så trygg på
noen mann før. Modne menn er de beste elskerne.
Det er hun i hvert fall sikker på at hun har lest
et sted. Det er jo også opplagt, ikke sant? Mer erfaring. Tar seg bedre tid? Mer ømhet. Hun legger
sminken hurtig ferdig. Hun ser en siste gang i
lommespeilet, bedømmer resultatet. Faen! tenker
hun. Jeg ser jo syk ut!

DOKSUM

Denne pasienten var en ung kvinne med en medfødt hjertefeil som først var oppdaget nå, når hun
var syvogtredve. Tilstanden var livstruende. Hun
kunne ha falt om ganske plutselig, uten varsel.
Før jeg reparerte henne. Hennes barn klamret seg
til knærne mine. Det var fire av dem. Jeg kunne
ikke flykte, langt mindre røre meg. Er det med
vilje du er skallet? spurte en av dem mens de tre
andre bare sa takk! takk for mor! og tråkket meg
på tærne.

flaskeårgangssherrysometblottliteeksempelpå
deres dyptfølte takknemlighet.

Hvor har hun hørt at skallete menn er mer sexy?
Hvorfor har hun ikke tenkt på det før? Det er jo
sant?
Mens hun legger sminken på går det opp for henne
at han kanskje er her på sykehuset fremdeles. At
han har en vakt som gjør at han ikke bare tar seg
av de lenge planlagte operasjonene, men også
akuttilfellene som kommer inn med ambulanser.
Mennesker som fra det ene øyeblikket til det
neste forstår at vi alle lever på randen av kaos og
kanskje evig stillhet. Kanskje han får en pause.
Kanskje han bare har ventet på denne pausen slik
at han kan komme inn til meg og tilstå det han
har følt hele tiden, at jeg var noe særlig, at han
ikkeharføltnoelignendefornoenideflesteav
sine modne år. Tenk om døren går opp om tyve

SIGMUND DOKSUM (f. 1949) er en norsk forfatter bosiddende i Danmark. Han debuterede
med digtsamlingen Syv hundre dødsfall og andre livstegn (1976).
ILLUSTRATION AF Laura Vecmane Bartlett.
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Tuberkulose
Mellom sanatorium, laboratorium og atelier
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Tuberkulose har i sykdommenes idéhistorie
hatt to ulike forestillinger knyttet til seg, særlig
på 1800-tallet: på den ene siden som de fattiges
sykdom, og på den andre som kunstnernes
og erotismens sykdom. I det siste tilfellet
konkurrerer den med syfilis, men tilskrives en
kulturelldimensjonsyfilisaldribleassosiertmed.
De to måtene å forstå sykdommen tuberkulose
på kunne nok falle sammen. Kunstnere var
gjerne også fattige på 1800-tallet, som var en
periode hvor tuberkulose var den mest dødelige sykdommen i den vestlige verden. Dette
fangesnaturligvisoppiflerekunstarter,musikk,
litteratur og billedkunst. Giacomo Puccinis opera
La Bohème fra 1896, basert på Henri Murgers
roman Scènes de la vie du bohème fra 1851, skisserer
kunstnerlivet i Paris anno 1830. Latinerkvarteret,
hvor handlingen utspiller seg, var et fattigslig
område av storbyen Paris, og tuberkulose
forårsaker den ene av hovedpersonenes (Mimis)
død. Giuseppe Verdis La Traviata fra 1853, som tar
utgangspunkt i romanen Kameliadamen (1848) av
Alexandre Dumas den yngre, er kanskje det best
kjente kunstverket med tuberkulose som viktig
ingrediens. Også her virker sykdommen inn som
en fatal hendelse midt i en kjærlighetshistorie.
Dumas’ forelegg var selv en kjærlighetshistorie fra
det parisiske mondene miljø, der den etter hvert
velstående luksusprostituerte Marie Duplaissie
døde av tuberkulose i 1847, 23 år gammel. Dumas
var hennes amant de cœur, som det heter på fransk,
og etter hennes død skrev han romanen om henne.
Tuberkulose ble som antydet tematisert også
i billedkunst og skjønnlitteratur. Sykdommen
er for eksempel et tilbakevendende tema i et

av sentralverkene hos Edvard Munch, hans
gjennombruddsverk Det syke barn (1885–86), samt i
varianteneavdette,inkludertgrafiskeblad(Woll
2008 bd. 1: 146).2 Munchs familie var rammet av
sykdommen i betydelig grad. Selv skriver Munch:
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Detfinnesenlangrekkeestetiskeverkavsværtulikkaraktermedbeskrivelserogfremstillingerav
tuberkulose, som var svært utbredt i Europa på 1800-tallet og frem til medisinen oppdaget årsakene (tuberkelbakterien oppdaget av Koch i 1882) og først i 1940-50-årene kunne tilby effektiv medikamentell behandling (antibiotika). Mye er skrevet rundt denne diagnosen, også i nordisk litteratur.
Utgangspunktet for artikkelen er et kapittel om tuberkulose fra vårt felles arbeide fra 2011, Sykdom
som litteratur.1 Der vektla vi særlig Thomas Manns roman Trolldomsfjellet (dansk, Trolddomsbjerget), som
vi her kun refererer til sporadisk. I Sykdom som litteratur analyserer vi 13 diagnoser i skjønnlitteraturen
og forsøker å sette relasjonen mellom sykdom og litteratur inn i en større teoretisk, medisinsk og historisk kontekst enn det her er plass til å utdype. I det følgende skal det dreie seg om særlig litterære
perspektiver på sykdommen tuberkulose. Vi har valgt å begrense oss til et par innlysende eksempler,
blant mange mulige, ved siden av noen generelle kommentarer.

Min mormor fru Bjølstad døde af tuberkulose –
min mor døde heraf – ligeså en søster Hansine.
Min mors søster der styrte huset hos os efter
mors død led af ustanselige bronchitter ... med
blodspytninger og så elendig ut. Min søster
Sofie døde af tuberkulose. – Vi andre led til
den voxne alder stadi af heftige forkjølelser og
bronchitter. (Munch 1933-1939)3

Og om sykdommen som motiv i maleriene noterer
han:
Nei i Sygt barn og Vår kunde der ikke være tale
om annen påvirkning end det der af sig selv
vælder frem fra mit hjem – Disse bilder var min
barndom og mit hjem. (Munch 1931-1934)4

En mer konsekvent kunstnerisk iscenesettelse av
sykdom enn i Munchs kjente maleri Det syke barn
skal man lete lenge etter. Som Øystein Ustvedt
skriver, er syke barn og kvinner standardmotiver
i kunsten på 1880-tallet, hvor Christian Krohgs
Sykt barn (1881) og Hans Heyerdahls Det døende
barn (1881) tilhørte to av de viktigste foreleggene
for Munchs maleri (Ustvedt 2009: 37).5 I likhet
med Munch hadde både Krohg og Heyerdahl
opplevd å miste nær familie i unge år (Ustvedt
2009: 39). Det syke barn blir derfor ikke unaturlig
satt i sammenheng med Munchs tap av den ett år
eldre søsteren Sophie, som døde av tuberkulose i
1877 – noe altså Munch har kommentert selv. En
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slik forståelse er også i tråd med en kunstkritisk
utvikling i mellomkrigstiden henimot en stadig
økendevektleggingavdetbiografiskeinnhold.I
boken Pakten av historikeren Bodil Stenseth blir
blant annet Det syke barn tatt til inntekt for en
teori om hvordan forestillinger om arvelighet,
sykelighet og tuberkulose kom til å prege Edvard
Munchs liv og kunst (Stenseth 2004: 127-129).6

’’
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De tekniske aspekter ved maleriet Det syke barn
ble diskutert allerede ved dets første fremvisning
i 1886, og den gang i stor grad utsatt for kritikk.
Senere ble dette og andre av Munchs malerier
ansett som avgjørende for det ekspresjonistiske
brudd med naturalismen, og også i nyere studier
er Munchs teknikk i utformingen av Det syke barn
blitt behørig belyst.7 Anekdotene og mytene om
Munchs hårdhendte behandling av sine lerreter
er velkjente, men ikke alle kan ha tjent kunstneriske målsettinger. I Det syke barn kunne vi
kanskje si at den tekniske utformingen, med
stadig bearbeidelser, riss og blant annet såkalt
“skumringsteknikk” (tynn påføring av opake
malingsstrøk), på et usedvanlig vellykket vis
sammenfaller med den dyptloddende tematikken:
Det er som om lerretet selv har fått tæring. Slik
kan sykdom like mye betraktes som et kriterium
som et tema, like mye som del av en poetikk eller
estetikk som av en motivkrets.
MIKROBENE
På slutten av 1800-tallet var det to medisinske
funn som fundamentalt forandrede synet på
tuberkulose. Det ene er knyttet til Robert
Kochs oppdagelse av tuberkelbakteriene i 1882
(i Beiträge zur Ätiologie der Tuberkulose, 1882). Året
etter fant han kolerabakteriene. Det andre er
knyttet til Wilhelm Conrad Röntgens oppdagelse
av røntgenstrålene i 1895. Disse og andre
nyvinninger innen den stadig mer suksessrike
medisinske teknologien blev også fremstilt
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Innenforbyenefinnermannoetidligere infeksjon
i de økonomisk dårlig stillede befolkningslag
enn i de gunstig stillede, i enkelte landdistrikter
synesinfeksjonenåfinnenoesenerestedenni
byene. Men i alle befolkningsklasser i byene og i
deallerflestelanddistriktersynesfortidenved
40-45 årsalderen praktisk talt alle individer å
være smittet med tuberkulose. (Ustvedt 1938:
21)

Etter å ha gjennomgått fordelingen på ulike
alderstrinn konkluderer denne medisinen fra
mellomkrigstiden, at “foreløpig må vi regne med
at alle smittes”. Dette innebærer imidlertid ikke
at tuberkulosen bryter ut som infeksjon hos alle.
At sykdommen særlig ramte arbeiderklassen
hang naturligvis sammen med et generelt svakere
immunforsvar, grunnet dårlige boforhold og
feilernæring. Sykdommens grunn, kunne vi si, var
fattigdom. Dette bildet dukker opp igjen når vi vet
at tuberkulosen i dag fremdeles er et av verdens
storehelseproblemer,selvomdetfinneseffektive
måter å bekjempe infeksjonen på. Ustvedt dokumenterte i 1938 at det i Norge i perioden 1896–
1935 var en betraktelig nedgang i tuberkulosedødeligheten, at det fantes 6000 sengeplasser
for tuberkuløse i landet, og at det inntraff om lag

5000 nye tilfeller hvert år (Ustvedt 1938: 204207). I Norge har BCG-vaksinen vært tilgjengelig
siden 1920, og siden 1950 har bruk av legemiddelet
streptomycin vist seg effektivt. Tuberkulose behandles i dag nesten utelukkende medikamentelt.
En kombinasjon av tre medisiner er vanlig (rifampicin, isoniazid, pyrazinamid). Problemet er
imidlertid resistensen som bakteriene kan utvikle
overfor disse tre hovedtypene av antibiotika. En
tredjedel av verdens befolkning er i dag smittet
med mycobacterium tuberculosis, og siste estimat fra
WHO (2009) anslår at 1,7 millioner mennesker
dør årlig av sykdommen. Vi vet også at i Afrika
har sykdommen blusset opp som følge av hiv,
som svekker det cellulære immunforsvaret, og
tuberkulose utgjør den viktigste dødsårsaken
hos personer som har utviklet aids. I Norge og
Norden er sykdommen ytterst sjelden, men et
par hundre tilfeller årlig forekommer, det er først
og fremst hos eldre som har fått primærsmitten
i seg før innføring av vaksine og kjemoterapi, og
hos personer som er født utenfor landegrensene
og som er smittet i andre land.
ISOLASJON OG SMITTE
Sykdom er nært knyttet til ulike former for
isolasjon. Selv en lettere berøring, i betydningen
forbigående,somforeksempelennormalinfluensa,
utløseruvegerligflereformerfortilbaketrekking.
Dette skjer mentalt og sosialt, psykisk så vel som
fysisk, helt konkret ved bevissthet om smittefare
(man holder seg hjemme) og mer abstrakt i form
av bevisst forsvar mot ytterligere belastning (man
blir bekymret for seg selv) og det sosiale rommets
signaler om isolasjon. Isolasjonsteknikkene er
langt mer effektive og kraftige dess mer alvorlig
sykdommen er. Et skille vil naturligvis kunne
trekkes mellom smittefarlige sykdommer og
sykdommer som ikke er direkte smittefarlige.
Fysisk isolasjon, isolat, karantene og internering
er i infeksjonssammenheng mer eller mindre
nødvendig. Påtagelig er allikevel dynamikken
eller dialektikken mellom på den ene siden
isolasjon, her forstått som sosial marginalisering,
karantene eller isolat, og på den andre siden
frihet, bevegelsesfrihet, men også selvstendighet,
suverenitet, åpenhet og dessuten rollen som
et sosialt midtpunkt. Mellom marginalitet
og midtpunkt befinner den syke seg som en
understrekningavdetspesifiktmenneskeligeog
det generelt sosiale. Denne dynamikken kan vi

studere som forskjellen mellom det høye og det
lave i Trolldomsfjellet, sanatoriet oppe i fjellsiden,
landsbyen nede i dalen, isolatet med dets egen
kultur – viruskultur, bakteriekultur, den sosiale
kultur – kort sagt kultur i ordets enkleste, men
også mytiske forstand, nemlig som ukontrollert
liv og vekst, og vi vil se at tematikken smitter. Og
smitte kan være positivt. Man kan smittes av et
godt humør, av en smittende latter, av optimisme,
slik man motsatt kan smittes av motløshet, som i
klassiske økonomiske depresjoner.
Det finnes også litterær smitte, blant annet
oppsummert i det tidligere så populære begrepet
intertekstualitet. Litteraturen er et fremmed
språk, den bærer noe fremmed med seg, den
iverksetter en “underliggjøring” for å si det med
Viktor Skjlovski, eller med Gilles Deleuze: “en
språkets bliven-anderledes [devenir-autre], en
minorisering av det større språk” (Deleuze 1993:
15). Det litterære språket virker inn på språket i sin
allmennhet, gjør det mindre autoritært, mindre
kontrollerbart, mindre “presist” i noens øyne,
og derfor risikabelt, farligt. Litteraturen bidrar
ifølge Deleuze til å helbrede tendenser til sykelig
renhetsbehoviidémessig,filosofiskforstand.Det
er nettopp med sitt avvik eller underliggjøring av
normalspråket at litteraturen holder liv i språket.
Sanatoriet blir i sykdomsromanene et sted for eksperiment, en isolering av en ren eksistens, som hos
nettopp Thomas Mann og “det enkle mennesket
Hans Castorp”. Sanatorium blir laboratorium.
Dette er ikke uten referanse til skjebnesvangre perioder i vår historie, da eksperimenter
med mennesker overgikk ethvert tenkelig delirium. Det representerer imidlertid også en
referanse til en klassisk, 1700-tallsutforsking av
det menneskelige, gjennom å isolere individet,
studere det med lupe der det er satt inn i særegne
livsvilkår.
Fenomenet smitte er utvilsomt et
utgangspunkt for en rekke sykdomsromaner.
I tematisk forstand kan smitte sies å vise oss
hvordan litteraturen fungerer. Trolldomsfjellet er
“smittet” av annen litteratur, faglitteratur så vel
somfiksjon.8 Romanen henter således næring fra
medisinsk litteratur, og Thomas Mann beskriver
presist samtidens medisinske teknologi,
forholdet mellom leger og pasienter, myten omkring sykdommene, måtene de syke omgås på.
Smitten knyttet til tuberkulose har gjerne en bestemt mystisk og mytisk karakter, i den grad at
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En mer konsekvent kunstnerisk iscenesettelse av sykdom
enn i Munchs kjente maleri Det
syke barn skal man lete lenge
etter.

i skjønnlitteraturen, hvorav Thomas Manns
Trolldomsfjellet (1924) selvsagt er den mest kjente
av alle romaner som handler om tuberkulose.
Tuberkulosen har for lengst fått en helt
sentral plass i historien. Med sitt store alvor, sin
utbredelse og sin omfattende stigmatisering viser
sykdommen i hvilken grad medisinhistorie er kulturhistorie. Tuberkulosen kan settes inn i store
kontekster. Den inngår blant annet som et element
i nasjonsbyggingen, idet den i Norge ble den viktigste begrunnelsen for gjennomføringen av sentrale sosiale og medisinske tiltak, og helse og helsevesen er, som vi vet, fundamentale byggesteiner
for enhver velferdsnasjon (Schiøtz 2003; Andersen 2003: 1718-1720). At tuberkulosen var et alvorlig problem, viser et utsagn fra den norske medisineren Hans Jacob Ustvedts Lungetuberkulosen og
dens behandling fra 1938. Ustvedt skriver her: “Svært
meget, kanskje det meste, er ennu usikkert i tuberkulosens patologi” (Ustvedt 1938: 7). Den følgende oppsummeringen av tuberkulosesmittens
utbredelse i befolkningen i Norge og de andre
skandinaviske land i 1920-1930-årene, blir med
dette satt i et ganske tankevekkende lys:
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KJÆRLIGHETEN TIL SYKDOMMEN
Romanen Niels Lyhne fra 1880 er en
naturalistisk-realistisk utviklingsroman, og
dessuten en kjærlighetsroman. Og det er en
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roman om sykdom. Handlingen utspiller seg i
perioden mellom 1837 til 1864, som er rammen
for hovedpersonens liv. Vi følger Niels Lyhne fra
hans oppvekst på en herregård på Vestjylland,
hvor han får en strengt religiøs oppdragelse, til
han etter en rekke prøvelser og kriser dør i krigen.
En av hans tidligste prøvelser frarøver ham den
religiøse troen, og det skjer etter at hans første
store kjærlighet dør av tuberkulose, til tross for
hans innstendige bønner til Gud. Det eneste sted
hvor tuberkulosen beskrives eksplisitt i romanen
Niels Lyhne, er nettopp avsnittene som omhandler
Niels’ unge tante Edele, som den unge gutten er lidenskapelig forelsket i. Før selve scenen med hennes død utfolder det seg en kjent passasje, som er
beskrevet som et tablå, nemlig den tette, detaljerte skildringen av frøken Edele døsende på en sofa,
ikledd en sigøynerdrakt og med utstrakte, nakne
ben. Den tolv år gamle Niels smyger seg stille hen
mot hennes værelse:

et avgjørende moment i tuberkulosen, i Niels Lyhne
som i Trolldomsfjellet der fjelluftens tvetydige vesen
er både god og skadelig for sykdommen.
Blomsten er ikke tilfeldig valgt. Det er en
blomst som på dansk heter nerie, og mer botanisk
presist nerie oleander (det norske navnet er
oleander). Den dufter søtlig av mandler, hvilket
konnoterer noe sykelig og forsterkes av det
faktum at den eviggrønne, subtropiske planten er
svært giftig. Selv i ytterst små doser er dens saft,
som inneholder hjerteglukosider, dødbringende
for barn og besværlig for voksne. I romanteksten
blir stillheten i stuen påtrengende, en stillhet som
kunbrytesavgullfiskenesbevegelseriglassbollen,
noe som metonymisk kan knyttes til en væskefylt

lunges strev. Den unge Niels trer inn i Edeles rom:
“Der var dunkelt derinde, som om det var rullet
ned, og Luften var ligesom fugtig af Duft, Duften
af Rosenolie”. Så får han øye på tanten, som ligger
“henstrakt paa den lange Pufs søgrønne Atlask”.
Hennes klesdrakt beskrives inngående, med stor
sansfordet fargerikeog det stofflige, og medet
klart erotisk islett. Den unge gutten blir betatt,
inntil det sykelige: “Niels traadte derhen, og idet
han bøjede sig over disse mathvide, langsomt rundede Ben og disse lange, smalle Fødder, der havde
nogetafenHaandsIntelligensideresfintvuggende Former, blev han ganske svimmel, og da i det
Samme den ene Fodspids krummede sig nedefter
med en pludselig Bevægelse, var han lige ved at
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oppfattelsen av tuberkulosen som en sjelstilstand
blir så dominerende at tuberkulosen knapt
oppfattes som en sykdom. Det er i denne sammenhengen at vi også ser at smitten, den overførbare
sykdommen, er selve limet i konstruksjonen av
romaner med tuberkulose som ledemotiv. Samtidig danner smitten utgangspunkt for en rekke
andre problemstillinger, som hos Thomas Mann
også involverer politiske og allegoriske perspektiver.
VifinnernoeavdetsammehosErichMaria
Remarque, i hans roman Tre kamerater. Boken er en
gripende og medrivende roman, ukunstlet og fri
for unødvendig patos, også der sykdommen styrerfortellingeninnientristslutt.Detfinnerogså
sted en lavmælt forsoning med utgangen, som i en
forlenget livskunst, en slags art of dying. Underveis
i fortellingen har sykdommen hatt en kontrastskapende virkning. Sykdommen gjør tydelig hva
som betyr noe i et liv. Sykdommen kan også her
leses som en allegori over dødelige tendenser i en
politisk samtid. Slik sett står sykdommen for de
fremvoksende onde samfunnskreftene, fremtidens diabolske krefter som banker på, som føler
seg frem, slik Franz Kafka formulerer det et sted
(Kafka 1965: 94-96).9 I tillegg til den antiheroiske
beskrivelsen av krigen var dette noe som bidro til
at nazistene forbød boken. Romanen var ferdig
skrevet i 1936 og utkom på norsk i 1938, samme
år som originalutgaven ble trykket i Amsterdam.
Den ble forbudt også i Norge under nazistenes
okkupasjon. I Tyskland ble den først utgitt i
1950. Det er ikke noe heltemodig over Remarques
beskrivelser av krig, slik det heller ikke er noen
glorie over hans fremstilling av tuberkulosen.
Tuberkulosen tildeles heller ingen glorie i en kanonisert roman som Niels Lyhne hvor
tuberkulosen er ganske diskret formidlet. Men
allikevel er sykdommen der som en konstant
skygge over teksten. Jens Peter Jacobsens roman
fikk innflytelse over hele Europa, og blant hans
lesere var Thomas Mann. Jacobsen døde som kjent
selv av tuberkulose i en alder av 38 år. Hans død i
tæring gir ikke desto mindre næring til myten om
sykdommen, i det myter har det med å forsterkes
alle steder der det er tale om død.

Stilheden i Huset vakte den Forestilling hos
ham, at Tanten sov, og han listede sig forsigtigt
gennem Stuerne. Paa Tærskelen ind til Salen
standsede han for at lave sig til at gaa rigtig stille over til Edeles Dør. Stuen var fuld af Solskin,
og en stor Nerie i Blomst gjorde Luften derinde
tung med sin søde Mandelduft. Den eneste Lyd
der hørtes, var et dæmpet Plask, der nu og da lød
fra Blomsterbordet, når Guldfiskene bevægede
sig i deres Glasskaal. (Jacobsen 1893: 32)

Vi er her vitne til en innledende og indirekte
beskrivelse av enkelte sider ved tuberkulosen.
Antydningene til sykdommen er mange, og de
fremtrer som speil av sykdommens metaforikk.
Allerede den stille, smygende og forsiktige tilnærmingen til det kommende halvt erotiske tablået
harkonnotasjonertilsykdommen,somenrefleks
av romanens diskrete og sekundære oppstilling
av sin sykdomsmetaforikk. For sykdommen er til
stede i romanen som en immanent, indre tilstand,
og får som nevnt kun en direkte behandling i og
med Edeles død. Jacobsens store botaniske lidenskap og kunnskap gir ham ved mange anledninger mulighet til å utstyre sine tablåer og passasjer
med dekorative metaforer, som i denne scenen
hvor Niels sniker seg stille gjennom en stue,
hvor en plante i full blomst sprer ut sin intense
duft. Det er talende at luften beskrives som tung,
senere blir også Niels’ åndedrett tungt. Luften er
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I rosenoljens disseminasjon som et vakkert
bilde på tuberkulosens dråpesmitte ligger også
en antydning til den forskjønnelse av sykdommen romanen Niels Lyhne tross alt utfolder, også
ved den intense beskrivelsen av Edeles død noen
sider etter dette tablået. Niels blir symbolsk
smittet, og vel ute av tantens værelse er han som
syk: “Han var helt fortumlet, følte saadan en
underlig Mathed i sine Knæ og havde en kvælende Fornemmelse oppe i Halsen […] Der var en
ubegribelig Uro over ham, hans Aandedræt var
saa tungt, ligesom i Angst, og Lyset pinte ham,
trods de lukkede Øjelaag. Lidt efter lidt blev det
anderledes, det var, som en varm, trykkende Aande pustede ned paa ham og gjorde ham saa hjælpeløs mat” (Jacobsen 1893: 34). Det er pubertetens
lett forvirrede eros som beskrives, men samtidig
er det en sterkt mytepreget skildring av tuberkulose i utfoldelse. Edeles tuberkulosedød ikles
også en vakker ramme. Drømmeaktige minner
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I rosenoljens disseminasjon som et vakkert bilde
på tuberkulosens dråpesmitte
ligger også en antydning til den
forskjønnelse av sykdommen
romanen Niels Lyhne tross
alt utfolder, også ved den intense beskrivelsen av Edeles død

I sin symptomatologiske lesning av Niels
Lyhne trekker Jens Lofhert Jørgensen blant annet
frem overenstemmelsen mellom sykdommens og
romanens ryte. Han skisserer på denne måten en
semantisk utvidelse av sykdommen som metafor,
og analyserer tuberkulosens “drømmeluft”, slik
denne opptrer i det litterære univers og sammenfaller med tuberkulosens symptomatologi.

“Drømmeluften” er mer enn tynn og symbolsk
oppløftet substans, et speil av tuberkulosen som
nettopp åndelig og elevert, for drømmeluften er
fortettet, men dermed også infektuøs: […] “Drømmeluften lagde sig over Sindet, æggende og tærendemedsinDuftafLivoglivstørstigeAnelsersfine
Gifte skjult i Duften” (Jacobsen 1893: 67; Jørgensen 2008: 186). Jørgensen argumenterer overbevisende for at man ut fra relasjonen mellom duft
og tæring og mellom drøm og virkelighet kan lese
innenreferansetilEdelesinfiseringavNiels:“De
tuberkulosefremstillinger, der fortolker sygdommen toksikæmisk, det vil sige som en sygelig tilstand frembragt af giftige stoffer i blodet, virker i
denne kontekst som resonansbund for relationen”
(Jørgensen 2008: 187). Slik blir det litterære på
mange måter koblet til det medisinske, og det estetisk fullbrakte bildet av Edeles død er en typisk
romantisk iscenesettelse av en hensyknende feminitet. Tuberkulosen rammet som kjent kvinner i
høy grad, og slik blir denne passasjen et stereotypisk tablå.
Slik sett ville det ikke vært overraskende
om scenen var kommentert av Elisabeth Bronfen i hennes arbeide Over her Dead Body – Death,
femininity and the aesthetic (1992). Edele Lyhnes død
villehakunnetfinnesinnaturligeplassvedsiden
av Rousseaus Julie, eller en annen av de mange
dødsscenene Bronfen diskuterer i sitt rikholdige
verk. På et sentralt sted siterer hun den berømte
og høyst kontroversielle uttalelsen til Edgar Allan
Poe fra essayet “The Philosophy of Composition”
fra 1846: “En vakker kvinnes død er udiskutabelt
verdens mest poetiske tematikk” (Bronfen 1992:
59; Poe 1984: 19). Den sammenheng Bronfen ser
mellom død, femininitet og estetikk, omfatter
også sykdommens estetiske uttrykk i litteratur og kunst, selv om det påfallende nok kun
er sporadisk at Bronfen selv trekker inn ulike
sykdomsfremstillinger. Hun analyserer ikke
desto mindre en av de engelske pre-rafaelittene,
Dante Gabriel Rossetti, og portrettene av
Elizabeth Siddall.10 I tråd med pre-rafaelittisk
estetikk fremstilles Elizabeth Siddall gjerne i en
forskjønnet transetilstand mellom liv og død, som
hensyknende, melankolsk og drømmende. Et eksempel er maleriet Beata Beatrix, malt etter Sidalls
død av en overdose laudanum i 1862, og en rekke
andre, mer stillferdige portretter Bronfen trekker
inn. Susan Sontag kommenterer på sin side sammenhengen mellom nettopp pre-rafaelittene og

Edvard Munch, med hans malerier av “avmagrede,
huløyde, tuberkuløse piker”, som vi innledningsvis kommenterte. Det som er antydet hos pre-rafaelittene, skriver Sontag, er eksplisitt hos Munch
(Sontag 2010: 30). Og med dette tones bildet av
den tuberkuløse som en estetisk opphøyd skikkelse ut.
MYTE OG TABU
Det estetisk opphøyede blir også demaskert
i forfatteren Dag Skogheims velskrevne bok
Sanatorieliv. Fra tuberkulosens kulturhistorie fra 2001.
Her har han gitt et levende bilde av sykdommen,
både sett innenfra og analysert mer på avstand.
Skogheim fikk selv lungetuberkulose som fjortenåring under annen verdenskrig og skriver om
hvordan sykdommen preget hans liv. I boken beskrives den kultur som utfoldet seg rundt sykdommen. “Sanatorieæraen”, skriver Skogheim, “– de
hundre år da massen av tuberkuloseinstitusjoner
ble reist – med tind og tårn – er et imponerende monument over menneskelig klokskap og
vilje, men også over dårskap og kald hensynsløshet” (Skogheim 2001: 11). Hva skulle hensynsløsheten skyldes? Skogheim svarer: “Alltid lå det et tabu over denne sykdommen som i
menneskenes historie har krevd flest dødsfall”
(Skogheim 2001: 11). Skogheim avslører myter
om tuberkulosen, deriblant om dens erotiske
side, mer konkret “myten om de tæringssykes ekstreme kjønnsdrift”. Skogheim slår fast
at all oppmerksomheten omkring dette temaet
skyldtes de spesielle forholdene på sanatoriene, og at myten ikke noe sted fant støtte i systematisk forskning. Skogheims bok er et viktig
kulturdokument. Nøkternt og grundig beskriver
han tuberkulosens kulturhistorie både slik han
opplevde den på nært hold, hvordan sykdommen
ble oppfattet og behandlet i Norge, men også slik
den artet seg i Europa for øvrig.
Et viktig bidrag til skjønnlitteratur
med tuberkulose som tema er den svenske
litteraturhistorikeren, dikteren og kritikeren
Oscar I. Levertin. Skogheim viser for sin del til
Levertins brev fra sanatoriopphold i Davos. I tillegg
kan nevnes diktsamlingen Legender och visor fra
1891, som ble skrevet under sanatorieoppholdet,
der han ble behandlet for tuberkulose, samt
novellen “Stellwegers berömda kuranstalt för
bröstsjuka”, som han skrev sammen med en
annen stor svensk romantisk forfatter, Verner von
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Allerede den stille, smygende
og forsiktige tilnærmingen til
det kommende halvt erotiske
tablået har konnotasjoner til
sykdommen, som en refleks
av romanens diskrete og
sekundære oppstilling av sin
sykdomsmetaforikk.

glir over henne på dødsleiet og bidrar til estetiseringen av sykdommen: “Saa var der den lune,
mørke Dagligstue i Efteraarsaftnerne, naar man
havde klædt sig til Teatret og de Andre endnu
ikke var færdige: – Duften af Kongerøgelse –
Kakkelovnsilden, der lyste ud paa Gulvtæppet –
Regndraabernes Slag mod Ruden – Hestene, der
stamped i Porten – Muslingesælgerens melankolske Raab dernede i Gaden …. og ventende bag
det Hele: Teatrets Lys, Musik og Pragt” (Jacobsen
1893: 47-48). Tilbake til nåtiden er estetiseringen
total: “Derude, udenfor Vinduet, rødmed de som
Roser, de hvide Blomster, i Skæret fra den synkende Sol. Bue på Bue bygged Floret sig blomsterlet til en Rosenborg, til et Kor af Roser, og gennem
de luftige Hvalv blaaned den aftenblaa Himmel
dæmrende ind, mens gyldne Lys, og Lys af guld
med Brand af Purpur, skød sig i Gloriestraaler fra
alle Blomstertemplets svævende Linieguirlander.”
(Jacobsen 1893: 49). Og Edele Lyhne dør: “Hvid
og stille laa Edele derinde, med den gamle Mands
Haand mellem sine. Langsomt aanded hun Livet
ud, Drag for Drag; svagere og svagere højned
Brystet sig, tungere og tungere blev hendes
Øielaag. ‘Hils – Kjøbenhavn!’ var hendes sidste,
svage Hvisken. Men hendes sidste Hilsen, den
hørte ingen” (Jacobsen 1893: 50).

’’

falde om” (Jacobsen 1893: 33). Edele blir med ett
klar over hans opphisselse: “Pludselig rødmed
hun, løfted sig op på den ene Arm og trak Benene
ind under skørtet. ‘Gaa, gaa, gaa, gaa,’ sagde hun,
halvt irriteret, halvt undseligt og ved hvert Ord
stænked hun af Rosen-Essensen hen på Niels”.
I sin avhandling Sygdomstegn. En symptomatologisk
læsning af J.P. Jacobsens Niels Lyhne fra 2008 tilskriver
Jens Lohfert Jørgensen denne scenen med Edeles
tvetydige stenkning av Niels med rosenolje som
“en precis beskrivelse af, hvad Robert Koch påviste to år efter Niels Lyhnes udgivelse, da han i 1882
identifiseredemycobacterium tuberculosis: At tuberkulosen er en infektiøs sygdom, der overføres via
luftvejene” (Jørgensen 2008: 173).
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Det er et typisk åpent sanatorium Hamsun
beskriver, basert på pasienter med god
økonomi, til forskjell fra de lukkede, som måtte vise til resultater på en annen måte og dessuten i utstrakt grad ta på seg offentlige, sosiale
oppgaver (Skogheim 2001: 154). Også asylene
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’’

Å, men menneskene var virkelige nok, det manglet ikke. De gik omkring, de talte, de hadde klær
på, somme hostet saa man hørte det lang Vei.
Nogen var magre som spøkelser og skulde ikke
arbeide med kroppen, men sitte stille i solen, andre maset med et slags maskine borte på et berg,
en såkaldt ”styrkeprøve”, for å få fett av sig. Alle
feilet et eller andet, men Gud hadde fordelt det
mellem dem, de værste var de nervesvake, de
hadde alle sykdommer mellem himmel og jord
på en gang og måtte tales med som om de var
børn. (Hamsun 1976 bd 9: 17)

behandlet tuberkulose med en viss optimisme,
før det vi kan kalle et degenereringsparadigme
setter inn og utbrer tanken om at sykdommen
rammer folkegrupper som er spesielt disponerte for den. At Hamsun skriver sin roman Siste
kapitel omtrent samtidig med at Thomas Mann
publiserer Trolldomsfjellet, er i seg selv interessant.
Mann var en stor beundrer av Hamsun, og hyllet
særlig Markens Grøde. Det er ikke her plass til å
gå nærmere inn på en analyse av dette forholdet,
stille spørsmål om hvordan sykdommen får sjel
hos Hamsun, hvilken sjel det er tale om, hvilke
demoniske krefter det er som eventuelt banker på
i Siste kapitel, hvordan disse tas i mot eller hvordan
beskrivelsen av sykdommen speiler et menneskesyn tragedien Hamsun selv skulle komme til å representere.

At Hamsun skriver sin roman Siste kapitel omtrent
samtidig med at Thomas Mann
publiserer Trolldomsfjellet, er
i seg selv interessant. Mann var
en stor beundrer av Hamsun, og
hyllet særlig Markens Grøde.

TUBERKULOSEN SOM PUNKTROMAN
Blant moderne eksempler på skjønnlitteratur med
tuberkulose som tema er den norske forfatteren
Paal-Helge Haugens punktroman Anne fra 1968 et
viktig bidrag (Haugen 1975). Med punktroman
menes at teksten er knapp, mer som en samling
tematisk sammenkjedede prosadikt enn en
lineær, utstrukket fortelling, eller kanskje begge
dele på én gang: På den ene siden en diktsamling,
på den andre siden en roman (Kittang 1988: 9899). Boken fremstår som en montasje av ulike
tekstutdrag – blant annet hentet fra Landstads
salmebok, Jobs bok, Erik Pontoppidans Forklaring til
Dr. Martin Luthers lille katekisme, Johan Arents Sande
Kristendom, Illustrert lægebog for hjemmet samt ulike
kirkebøker. Med dette skisseres et narrativt forløp, hvor en tragisk tuberkulosedød i fattigslige
omgivelser står i sentrum. Boken har to deler, med
barndoms- og ungdomstid, og deretter sykdom

og død. Teksten innledes med at fortelleren på
et mørkt loft åpner en brunmalt kiste og tar frem
gamle klær og gjenstander, deriblant en kam og et
fotografi. Vi aner sykdommen allerede i fortellerens skritt ned trappen fra loftet:
Når eg går ned den bratte trappa, får eg mild
luft mot huda. Det kjem ein veik lyd frå treet for
kvart steg.
Der ute fyllest augo med bleik sol. Eg støttar
meg mot veggen, og kjenner blodet pulsere i
handflatene.Mittblod,einjamnogveikrytme.
(Haugen 1975: 6)

Elementer av tuberkulosen er innskrevet i
prosaen: luft, hud, veik lyd, bleik sol, ustøhet,
blodet som pulserer, svakt og rytmisk. Så utfoldes
selve historien, punkt for punkt, hvor det i første
del gjengis en side fra en gammel kirkebok med
nedtegnelse om et dødsfall. Deretter følger
lyriske korttekster og ulike sitater som beskriver
sanselighet, natur, arbeid, fattigdom, sult,
kristendom, sykdom, død. Nynorsk blandes
med dansk-norsk, fagmedisin med salmer, korte
lyriske linjer med noe lengre prosautredninger,
nåtid med fortid. Og samtidig en form for smitte
mellom de to ulike sjangerne. Det kritiske
møtet mellom form og innhold antydes gjennom
sidestilling av et lite poetisk fragment som opptar
en hel bokside og på neste side et langt sitat om
smittefare fra en gammel lærebok:
Vindauga står oppe, dag og natt. Heilt inn til
senga kjem av og til eit drag av lufta utanfrå,
helst om kvelden. Om kvelden, når det er stilt i
huset, og eg kan røre mørkret.
Den væsentlige smittekilde ved de smitsomme
sygdomme er de nylig avsondrede væsker fra
de syke organer. Saaledes er det farligste ved
lungetuberkulose opspyttet. Infektionsbakterienes
levevarighet i disse avsondringer er høist
forskjellig. Mange gaar hurtig tilgrunde ved uttørring, høi temperatur og sollys. Længst lever
de i regelen i kold, fugtig luft og i mørke.
Videre kommer i betragtning de med de sykes eller bakteriebærernes avsondringer forurensede
hænder, haandklær, lommetørklær, forbindingssaker,
sengklær og gangklær, ogsaa spise- og drikkekar, bøker, leketøi, boligluften, de forskjellige avfaldsstoffer
kan overføre sygdommen. Fra disse kilder overføres smitten ved berøring (kys, haandslag), ved

nydelse av vand og næringsmidler, ved indaandning,
ved stikkende insekter. (Haugen 1975: 48-49)

Litteraturforskeren Rakel Christina Granaas
berører dette i sin psykoanalytisk inspirerte
analyse
av
romanen:
“Smittefaren
på
innholdsplanet synes altså å henge sammen
med de to andre klart atskilte subjektene på
det retoriske planet” (Granaas 1988: 48). Men
hun analyserer ikke sykdommens betydning for
den retoriske formen nærmere, da hun er mer
opptatt av subjekts- og identitetsproblematikk. I
romanens siste tekstbrokk brennes den avdødes
klær, etter et utdrag fra noe som ligner en innskrift
som ofte kan sees på kirkegårder:
KOM MENNESKE AT SKUE MIG
DU ER, JEG VAR I LIVE
PAA JORDEN HAR JEG LIGNET DIG
HVAD JEG ER, SKAL DU BLIVE
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Heidenstam. Også han en sanatoriepasient.
I sin bok om tuberkulosen nevner Skogheim
også en rekke andre forfattere og verk som skildrer
sykdommen, deriblant romanen Ships that passes in
the night fra 1893 – i norsk oversettelse Skip om natten (1945). Den er skrevet av den britiske kvinnesaksforkjemperen Beatrice Harraden. Romanen
omhandler Bernardine, som reiser til et sanatorium i Davos, hvor hun møter en rekke eksentriske
mennesker og et underlig, isolert, men ikke desto
mindre svært mondent miljø. Som Skogheim bemerker, så vokste det fram en litterær sjanger med
tematikk hentet fra Davos – som var det ubestridte sentrum for tuberkulosebehandling i tiden rett
før det 20. århundre – og andre sanatoriesteder,
som for eksempel Mesnalia i Norge. Skogheim tar for seg en rekke forfattere: Olof Lagerkrantz, Edith Södergran, Christian Morgenstern,
Dymphna Cusack, A.E. Ellis og Erich Maria Remarque, samt Kristofer Kristofersen, Olav Nygård, Hans Marius Hansen (med pseudonymet
Marius Braatt), Thorleif Auerdahl og Øivind Bolstad – foruten Knut Hamsun.
Når Knut Hamsun i sin roman Siste kapittel
fra 1923 omtaler et sanatorium for tuberkuløse, er det en referanse til behandlingsmetoden
som vokste frem midt på 1800-tallet i sanatorier
rundt om i Europa. Frisk luft, landlige omgivelser,
kontrollert diett, lett mosjon og systematisk
hvile ble en utbredt oppskrift. Hamsun skriver i
romanen Siste kapitel fra 1923 om sanatoriet Torahus:

Dei brenner klede bak uthuset. Ein raudrutete
kjole, ein blå stakk, lange gulna strømper av ull,
ei grå vadmelsjakke med sølvborder, skjorter,
eit rosete tørkle. Det er vanskeleg å få det til å
brenne. (Haugen 1975: 76-77)11

En ring er sluttet. En av de sentrale virkningene
i denne punktromanen er hvordan de ulike
tekstbrokkene fra ulike historiske perioder
sammen utgjør et poetisk hele. Tekstens form,
med fragmentsamlingens typiske åpenhet og
strategiske uferdighet, gjør at også sykdommen
tuberkulose blir nærværende på et intenst
vis, nærmest uavsluttet, noe sluttreplikken
“Det er vanskeleg å få det til å brenne” også
antyder. Sykdomstematikken er imidlertid
altoverskyggende, som om litteratur med sykdom
som tema formmessig og språklig smittes eller
invaderes av sykdommen. Smittens metaforikk
aktualiseres i den aktive lesningen som boken

Elementer av tuberkulosen er
innskrevet i prosaen: luft, hud,
veik lyd, bleik sol, ustøhet, blodet som pulserer, svakt og rytmisk.
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avkrever. Som i andre litterære tilfeller siver tematikken her inn i poetikken, ved at også den
litterære formen påvirkes av den oppløsende og
sønderrivende virkning sykdommen har. Tuberkulosen oppløser, fragmenterer, den nærmest
punkterer.

*
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NOTER
(1) Denne artikkelen er således en noe bearbeidet
og forkortet versjon av kapittel 5 i Hilde Bondevik og Knut Stene-Johansen, Sykdom som litteratur,
Unipub 2011: Oslo.
(2) Gerd Woll 2008 bd. I, kat. nr. 130.
(3) Edvard Munch 1933-1939, MM N 131.
(4) Edvard Munch 1931-34, MM N 45.
(5) Munch selv avviste påvirkningen fra Krohg.
Han skriver også at Krohgs kunst “var ikke gjennemlevet, men nok følt”. Se Munch 1931-34 MM
N 45.
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Den doble myten tuberkulosen var omgitt av, er i dag ikke lenger livskraftig.
Dobbeltheten lå i at sykdommen på den ene
siden rammet borgerskapet og på mange vis
ble transformert til en slags kunstnersykdom,
hvor lungetuberkulosens metaforikk knyttet tuberkulosen til noe høyerestående i
sykdommenes prestisjehierarki. På den andre siden var tuberkulose forstått gjennom den talende
metaforen ”tæring” og ble slik knyttet til fattigdom og dårlige levekår. Dette siste forholdet kan
knapt kalles mytisk i egentlig forstand, ettersom
det forsto de sosiale forholdene som den viktigste
konteksten for sykdommens utbredelse. Det hadde ikke desto mindre et forledende trekk ved seg,
ettersom sykdommen rammet alle lag. Estetisk eller uestetisk var den uansett en svøpe. Sanatorier
der sykdommen ble behandlet, er i dag historiske
bygninger og en viktig del av vår kulturhistorie.
Som skjønnlitteraturen med tuberkulose som
grunntema viser, er innfallsportene til tuberkulosens historie mange. De er imidlertid alle
knyttet til spørsmålet om våre evner til innlevelse i andre menneskers lidelse, også på tvers
av historien. Tuberkulosen var både sanatoriets,
laboratoriets og atelierets sykdom. Edvard Munchs gjennombruddsmaleri Det syke barn oppsummerer hvordan sykdom prinsipielt kan gripe inn
i selve fremstillingsteknikken, i poetikken eller
estetikken, her med et lerret som virker som om
det selv er angrepet. Effekten er enorm. Slik kan
kunsten og litteraturen på sitt vis være sann mot
sykdommen, når den beskriver opplevelsen av
den bedre enn medisinsk terminologi, hverdagsspråkellerfilosofi.Tuberkulosensmangegripende fortellinger utmerker seg for sin del med en
form for langsom realisme, som når sykdommens
forløpogoftesakteutganggirplasstilrefleksjon.
I ettertid er det erindringens oppgave å fange denne sykdommens vesen og å formidle dens særegne
erfaring. Erindring er et mangefasettert fenomen,
og tuberkulosens historie minner oss om hvor nær

denne sykdommen står vår egen tid – kanskje
ikke som trussel, men nettopp som noe det er
mulig å tenke seg inn i.

(6) Se også Munch 1931-34 MM N 45-46.
(7) Se f.eks. Trond E. Aslaksby 2009, 57-79.
(8) Deriblant Harradens Ships that passes in the night
og Alfred “Klabund” Henschkes roman Die Krankheit fra 1917.
(9) Kafka i et brev til Max Brod, referert hos
Klaus Wagenbach 1958, 169: “De onde makter, i
god eller dårlig hensikt, berørte [betastete] kun
lett inngangene som de allerede gledet seg fryktelig til en dag å trenge inn gjennom.” Fortellingen
“Slaget på herregårdsporten” alluderer på sin side
til hvordan onde makter reagerer med blind vold,
et kjent tema fra Kafka. Se Kafka 1965, 94-96.
(10) Bronfen op.cit., 168-178.
(11) Forfatteren kaller det første fragmentet for “ei
bøn av ukjent opphav, nedskriven på tittelbladet i
ein bibel” (etterord, ibid. s. 78), men vi gjenkjenner det altså som en devise fra gravlunder.
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Angstlogikken i
Tove Ditlevsens
Ansigterne
AF CLARA KAREN STENKJÆR

Litteraturen har alle dage rummet et helt særligt
potentiale i forhold til at kunne give indsigt
i forskellige måder at opleve verden på. Tove
Ditlevsens roman Ansigterne (1968) giver et unikt
indblik i, hvordan det er at leve med angst og
psykoser. Det særlige ved Ditlevsens skildring er,
at hun udover at lade angsten overtage fortælleren
også lader den styre tekstens narrative opbygning.
På den måde skildrer hun ikke blot en kvinde med
angst, men åbner også et (ellers lukket) vindue for,
hvordan det kan være at opleve verden gennem et
angstfilter.Dermedbliverdetiromanensværtat
skelne mellem realplan og angstforestilling – lige
så vanskeligt som for romanens hovedkarakter,
den angstramte Lise.
VEJEN TIL SELVMORDSFORSØG
”– Vi skal nok få nakken ned på hende, hvis vi bare
er tålmodige. Lad tabletterne stå på din kommode.
Så tager hun dem en dag ligesom Grete. Hun
tænker allerede på at gøre det” (Ditlevsen 1968:
21). Sådan hører forfatteren Lise sin mand Gert
sige gennem et rør på deres badeværelse. Hun mener, at der er tale om et slags komplot, som Gert
og husassistenten Gitte er ved at planlægge. Lise
hører dog – i kraft af sin angst – stemmer, der ikke
er der, hvilket gør, at man som læser må overveje,
om det, hun hører, nu også er virkeligt (Ditlevsen
1968: 5).
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Gittes budskab, om at Lise skal være lige glad for
alle mennesker, resulterer altså i stedet i, at hun
ender med at være ligeglad. Hvad der er sindssygt,
hvad der er normalt, og hvordan dette defineres

’’

STENKJÆR
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For at lære hende [Lise] den kærlighed, der ikke
gør forskel, torterer Gitte som stemme hendes
yngste søn. Hun tvinger ved en trussel om
vitriol i ansigtet på en af dem, Lise til at være
ligeglad med sønnen, at elske de sultende børn
på den anden side af kloden lige så meget, d.v.s.
at blive ligeglad. (Levy 1976: 117-118)

og differentieres af samfundet vendes således på
hovedet, idet Lises afstumpethed her betragtes
som mere “sindssygt”, end det at hun hører stemmer.
Lise oplever situationen som meget virkelig – så virkelig, at hun må lade Søren vide, at
hun har svigtet ham: “Men hun tænkte, at så
ville spørgsmålet blive, om Søren kunne elske
hende. Ville han nogensinde tilgive hende, at hun
havde prisgivet ham for at redde sit eget skind?”
(Ditlevsen 1968: 98). Søren kommer aldrig til orde
i romanen, men Gitte fortæller ved et besøg på
hospitalet, at de alle sammen, og særligt Søren,
savner hende. Hun fortæller dog også, at Søren
har fået et sår på sin kind i en fysiktime, hvor
der har været en eksplosion. Lise kæder straks
dette sammen med truslen om vitriol – som en art
virkelig manifestation af hendes svigt (Ditlevsen
1968: 103). Normalt ville der aldrig kunne være en
kausal forbindelse mellem disse to ting. Alligevel
giver det mening at se på dette usandsynlige
sammentræf – Lises vrangforestilling og Sørens uheld – som forbundne, da det er et godt
eksempel på det angstfilter, verden skildres
igennem i romanen. Herudover har det også en
symbolsk betydning: Søren er mærket af Lises
fravær, hvilket fysisk manifesterer sig som såret
på kinden. Da Lise kommer hjem fra hospitalet,
er såret helet, men stadig synligt i form af et ar
(Ditlevsen 1968: 121).

Hvad der er sindssygt,
hvad der er normalt, og hvordan
dette defineres og differentieres
af samfundet vendes således på
hovedet.

’’

DET PSYKOTISKE SVIGT
Lises psykose udfolder sig i særdeleshed i perioden
efter selvmordsforsøget, hvor hun er indlagt på
et sindssygehospital. “Forhandlingsristen” og
særligt“torturristen”, som fortælleren døber de to
riste på badeværelset, hvor hun tilbringer meget af

sin indlæggelse, volder hende mange lidelser. Bag
de to riste ser Lise nemlig ansigter. Ansigterne gør
grufulde og umenneskelige ting, og når hun taler
med dem gennem ristene, er det tydeligt, at de er
en del af hendes egen forestillingsverden. Alligevel
etableres en pålidelig forbindelse til narrativets
realplan uden for hospitalet.
Fra torturristen truer Gittes stemme med
at hælde vitriol i ansigtet på Lises yngste søn,
Søren. Det skal opløse båndet mellem Lise og
Gert, idet Søren binder dem sammen, og få Lise
til at omfavne hele verden med sin kærlighed
(Ditlevsen 1968: 89). Lises tolkning af Gittes
kærlighedsbudskab er, at alle menneskeliv er
lige meget værd, og at man derfor må vægte sin
affektion for alle mennesker ligeligt. Hun må med
andre ord ikke holde mere af sin egen søn, end
af et barn hun ikke kender på den anden side af
Jorden. Gitte giver Lise muligheden for at vælge
at lade sig selv vansire i stedet for Søren, men Lise
tænker, at hun “har mere brug for [s]it ansigt end
han” (Ditlevsen 1968: 90). Med denne prioritering
har Lise for alvor svigtet sønnen – gennem sin
forståelse af verden, gennem sin bevidsthed: “Og
med en klar, iagttagende plet i hjernen vidste hun,
at nu havde de vundet. Hun var blevet sindssyg”
(Ditlevsen 1968: 91). Denne sindssyge, som hun
selv peger på, er en anden end den, lægerne og
familien ser. Det er nemlig ikke som sådan stemmerne eller vrangforestillingerne, som gør, at Lise
føler sig sindssyg. Det handler snarere om, at hun
er blevet ramt af sin egen dybeste frygt; frygten for
ikke at være tilstrækkelig overfor sine børn, for at
svigte dem og for at overgive sig til ligegyldigheden.
At Lise tolker Gittes budskab således, peger
Jette Lundbo Levy på i De knuste spejle, billeder og
modbilleder i kvindelitteratur:

Ansigterne giver altså en
spatiotemporal virkelighedsforskubning, der muliggør ukonventionelle forståelser af kausalitet.

ANGSTENS EGENTLIGE GENSTAND
Gert har smidt Gitte ud, da Lise vender hjem efter
indlæggelsen (Ditlevsen 1968: 115). Dette burde
umiddelbart løse en lang række af Lises problemer,
men nogen egentlig forløsning kommer der ikke,
som det bl.a. påpeges af Anne Birgitte Richard i
“Tove Ditlevsen, kunst, køn og klasse” (Richard
1976: 17). Gert lader til at have erkendt, at han har
handlet uhensigtsmæssigt ved at lade Gitte få så
stor en rolle i deres familieliv: “ – Jeg elsker dig,
sagde han ligefremt. Kan du tilgive mig, at jeg
svigtede dig?” (Ditlevsen 1968: 120). Gitte har – i
kraft af sin rolle som nøgleperson for alle i familien–haftstorindflydelsepåudviklingenafLises
psykiske tilstand. Selvom Lises psykose på dette
tidspunkt i romanen umiddelbart har lagt sig, og
forholdet til Gert lader til at kunne blomstre op
igen, ved Lise, at det kun er midlertidigt. De gamle dæmoner vil snart vise sig igen – det er kun et
spørgsmål om tid:

STENKJÆR

Den personbundne fortæller følger Lise
loyalt, og narrativet er opbygget ud fra hendes
virkelighedsopfattelse, hvilket gør det vanskeligt
at skelne mellem, hvad der sker på realplanet,
og hvad der blot er noget, Lise forestiller sig.
Som læser tvivler man på fortælleren, fordi der i
romanen sker de mest usandsynlige sammentræf,
hvilket bl.a. er tilfældet med det komplot, Lise
mener foregår. Umiddelbart efter den samtale
Lise overhører, opdager hun, at glasset med
sovepiller står på Gittes kommode – akkurat
som hun overhørte Gerts stemme sige (Ditlevsen
1968: 22). Lise forstår situationen, som om der er
en kausal forbindelse mellem, hvad hun har overhør, og glassets placering på kommoden: “Lise
stirrede ind gennem den åbne dør, og det var, som
om en våd klud blev knuget om hendes hjerte.
Sovetabletterne stod på kommoden. Hun vendte
sig hurtigt mod de to, mens hun drak af vandet.
Hun syntes, at de undgik hendes blik” (Ditlevsen
1968: 22).
Uanset om dette er tilfældet, eller der er tale
om en virkelighedsforvrængning hos Lise, fortæller dette os noget om Lise, Gert og Gittes indbyrdes relationer, eller – nærmere bestemt – om Lises
opfattelse af dem. Lise oplever nemlig, at Gitte og
Gert har et fællesskab – en sammensværgelse –
som hun ikke er en del af. Lise føler sig afmægtig
i sine nære relationer, og hendes paranoia gør, at
de kommer til at fremstå som en reel trussel mod
hendes liv.
Lises manglende evne til at skelne virkelighedens begivenheder fra det, der kun sker i hendes
bevidsthed, leder hende i sidste ende til at iscenesætte et selvmordsforsøg. Lise ønsker at undslippe stemmerne, og hun har en idé om, at de ikke
kan gøre hende fortræd, hvis hun bliver indlagt
på et sindssygehospital; på den måde føler hun,
at hun kommer deres plan i forkøbet (Ditlevsen
1968: 37). Problemet er bare, at stemmerne følger
med hende, så hun ikke slipper for dem, uanset
hvorhungårhen.Liseflygtermedandreordfra
noget, som i virkeligheden udelukkende foregår i
hendes eget hoved.

Kærligheden hang imellem dem så skrøbelig
som et udspændt stykke gaze. Den ville ikke
vare, vidste hun. Hadet og naget og ligegyldigheden og egoismen ville vende tilbage igen som
gamle, trofaste venner, intet kan overbevise om,
at de ikke er velkomne. (Ditlevsen 1968: 120)

Her er det tydeligt, at Gitte blot har været en, Lise
kunne projicere sin angst over på. Gitte gjorde
Gennem det angstfilter, som præger Lise usikker på sit forhold til Gert og havde
romanen, hvor forvrængninger og virkelighed idéer, Lise ikke ønskede at tage på sig, men nogen
gang på gang sammenflettes, stiller Ditlevsen egentlig trussel var hun aldrig. At Gitte er blevet
en vigtig erfaring til rådighed for læseren. Lises smidt ud er kun en midlertidig løsning og giver
vrangforestillinger er så tilpas virkelighedsnære, ikke vedvarende forløsning for Lise, som også
at hun sammenkobler dem med realplanet, og udviser angsttegn, efter at Gitte ikke længere er
man kan som læser følge denne tankerække. til stede i hendes liv. Mod slutningen af romanen
Angstfilteret giver altså en spatiotemporal udtrykker Lise en ængstelse, som måske kan siges
virkelighedsforskubning, der muliggør ukonven- at være grundlæggende for hele hendes angst:
tionelle forståelser af kausalitet.

31

Men hvad var virkeligt her i verden, og hvad
var ikke virkeligt? Var det ikke en slags sygdom, at folk kunne gå rundt og holde fast på
deres jeg? Hele dette kaos af stemmer, ansigter
og erindringer, som de kun dråbevis turde lade
slippe ud af sig og aldrig kunne være sikre på at
få igen. (Ditlevsen 1968: 123)
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har ikke magt over de forandringer, der sker
som tiden går. Dette forhold til livets tidslige
aspekt anslås allerede indledningsvis i romanen:
”Når man traf mennesker, man ikke havde set i
årevis, var deres ansigter forandrede, fremmede,
ældede, uden at nogen havde prøvet på at
forhindre det” (Ditlevsen 1968: 5). Tiden kan
forandre virkeligheden, ligesom virkeligheden ser
forskellig ud, alt efter hvordan ens psyke ter sig.
Således bliver dét at have et forvrænget forhold til
virkeligheden det centrale i spørgsmålet om, hvad
der betragtes som sygt.
TOVE DITLEVSEN – MEGET MERE END EN
KVINDEFORFATTER
Med Ansigterne formår Ditlevsen at give et helt
særligt indblik i, hvordan virkeligheden kan se
ud med angst og psykose. Det gør hun ved at
lade romanens narrativ og fortæller støtte Lise i
sin angstlogik. Desuden fremhæver hun de begivenheder, Lise selv lægger vægt på. Samtidig bliver der i romanen stillet spørgsmål ved, hvad det
vil sige at være psykisk syg: Hvad er mest “sygt”
– at høre stemmer eller at være følelsesmæssigt
afkoblet? I hvor høj grad er angst et ufravigeligt
filter,derlæggersighenoveretsubjektsverden,
og hvor meget kan den siges at sættes i spil på
grund af virkelige hændelser eller personer? Er
det at føle angst blot en måde at opleve verden på,
der afviger fra normen? Ditlevsen besvarer ikke
disse spørgsmål direkte, men lader – ved at sætte
dem i spil i romanen – i stedet dette være op til
læseren, hvilket er hvad, der gør hendes undersøgelse af emnet så tankevækkende.

CLARA KAREN STENKJÆR (f. 1995) læser
dansk på Københavns Universitet på 5. semester.
ILLUSTRATIONER AF Laura Vecmane Bartlett.
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(John Keats)

Ny dansk litteratur er syg. Faktisk er den er helt
gal, ser det ud til; ja, til tider forekommer den
nærmest sindssyg. Det virker næsten terminalt
og kunne være kilde til en vis bekymring, men er
snarere opløftende og berigende at studere nærmere: Sygdom, lidelse, behandling, medicin, læger
og patienter inspirerer den skabende fantasi som
aldrig før. Som mine kollegaer og jeg har erfaret i
arbejdet med tekstantologien Syg litteratur, virker
det som om, der er tale om en litterær epidemi;
som om der simpelthen ikke er nogen raske mennesker i den nye litteratur. Nogle af de sygdomme og lidelser, der trender, er anoreksi, kræft,
demens, hjernerystelse, diverse handicaps, skizofreni, depression, træthed og tristhed, vrede og
aggression, alkoholisme og stofmisbrug, autisme,
barnløshed, piskesmæld etc. Med andre ord en
bred vifte, som det er værd at undersøge nærmere
ogidenforbindelsereflektereoverdemuligeårsager til samt konsekvenser af.
Med “syg litteratur” mener jeg den litteratur,
der handler om sygdom, og på forskellig vis gør
sygdom særligt nærværende i læsningen. Den syge
litteratur handler om den verden, sygdom skaber,
både i form af relationer mellem mennesker og i
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form af steder: hospitaler, hospicer, konsultationsværelser, sygesenge, behandlingsrum etc. Den
syge litteratur tager sygdomme på sig ved at skildre menneskers tanker, følelser, kropslige oplevelseroghandlinger,ogspecifiktfordidenudgør
et stærkt æstetisk udtryk herfor, kan litteraturen
dermed som ordkunst på en unik måde få fat om
sygdommens univers. Den nye sygdomslitteratur
udforsker basalt set de måder, vi gøres anderledes end os selv på i mødet med sygdommen, hvad
enten den er somatisk, psykisk, åndelig, social –
hvad enten vi selv eller andre rammes. For når vi
eller vores pårørende bliver alvorligt syge, erfarer
vi selvet, tiden, rummet og hele meningen med tilværelsen meget anderledes.

’’

Majestic shadow, tell me: sure not all
Those melodies sung into the world’s ear
Are useless: sure a poet is a sage;
A humanist, physician to all men.

Den syge litteratur handler om den verden, sygdom skaber
både i form af relationer mellem
mennesker og i form af steder.

SYG LITTERATUR – DENGANG OG NU
Sygdomsoplevelse og -erfaring er ikke blot en
dansk, men en international megatrend i litteraturen i det 21. århundrede. Den amerikanske litteraturforsker Ann Juricec sammenligner i bogen
Illness Narratives to sygdomsepidemier i det tyven-

Sygdom er med andre ord
ikke et nyt eller marginalt litterært fænomen.

Når noget trender i nutiden, kigger vi som regel
tilbage på fortiden med andre øjne. Hermed kan
man se at litteraturen længe – altid? – har været
syg, og at digterne – i hvert fald siden Platon – ofte
er blevet sygeliggjort og sat i bås med vanviddet.
Særligt fra midten af 1700-tallet gik der nærmest
mode i for unge digtere at afsøge vanviddets grænseland, og det skulle have været tilfældet, at der
hos kreative forfattere var en overrepræsentation
af særligt skizofreni, depression og andre sindslidelser. Psykologen James Kaufman opfandt i 2001
ligefrem det, han kaldte “Sylvia Plath-effekten” til
at betegne det, at særligt kvindelige digtere skulle
have været disponerede for sindslidelser (han har
siden nuanceret det en del).
De seneste år er forskere i stigende grad også
begyndt at interessere sig for at genopdage den

litteratur, som giver både historisk specifik og
mere almengyldig indsigt i de subjektive sider ved
sygdomserfaringen såvel som i forskellige måder,
man mere generelt har omtalt sygdomme på. Hilde Bondevik og Knut Stene-Johansen har i bogen
Sykdom som litteratur: 13 utvalgte diagnoser med stort
historisk overblik skrevet om litteratur fra klassisk tid til i dag med afsæt i sygdomme som pest,
influenza,spedalskhed,syfilis,tuberkulose,aids,
epilepsi, kræft, anoreksi, hysteri og depression.
Således så man i det nittende århundrede tuberkulose som en “romantisk” sygdom (Jørgensen
2014), mens fx spedalskhed tidligere blev set som
kollektiv afstraffelse. Sygdom er med andre ord
ikke et nyt eller marginalt litterært fænomen. Fra
den græske mytologi og frem har der været tætte
bånd mellem lægen og digtningen, idet Apollon
er gud for både medicinen og digtningen. Som
M.F. McLellan skriver i en artikel i The Lancet:
“det kliniske blik kan have meget at gøre med det
kunstneriske øje og med forfatterens sensibilitet”
(McLellan 1997: 565). Mange af verdenslitteraturens store forfattere fungerede da også som læger.
Engelske John Keats, tyske Friedrich von Schiller,
russiske Anton Chekov, franske Louis-Ferdinand
Céline, amerikanske William Carlos Williams,
svenske P. C. Jersild og en af dansk litteraturs
vigtigste lyrikere, Emil Aarestrup, var uddannet
læge. Han arbejdede i 22 år som læge på Lolland
og endte sine dage som stiftsfysikus i Odense,
hvor et auditorium i Winsløwparken, der i dag
uddanner unge medicinstuderende, er opkaldt
efter ham. I ældre litteraturhistorier knytter man
ofte Aarestrups karakteristiske sanselige og materialistiske stil til hans indgående lægefaglige
viden om krop og endelighed. Ifølge Georg Brandes bidrog medicinen “til at skjære ham for Tungebaandet, meddelte ham den Tilbøjelighed til at
nævne Tingene ved deres rette Navn, der er saa
almindelig hos unge Læger, og der hos dem undertiden tager sig ud som en Cynisme men altid er
en Egenskab af Værdi hos en Skribent” (Brandes
1877: 3).

SIMONSEN

SIMONSEN

AF PETER SIMONSEN

’’

Sindssyg litteratur i brug:
Bjørn Rasmussens Ming

deårhundrede:deninfluenza,somivinteren1918
og foråret 1919 dræbte 50-100 millioner mennesker over hele kloden, og udbruddet af HIV/AIDS
i USA i 1980’erne og 1990’erne. Den første epidemi
findes der næsten ingen æstetisk litteratur om,
mens den anden var ledsaget af en overvældende
mængde æstetisk produktion samt akademisk
udforskning, hvilket var direkte medvirkende til
at sætte sygdommen på den politiske dagsorden
og bevirke forandring gennem en omfortolkning
af sygdommen. Forklaringen på forskellen er
kompleks (1. Verdenskrig skyggede, epidemien
var hurtig, politikere og medier havde interesse i
at nedtone den af frygt for kaos) og bundet til sociale megatrends som sekularisering og individualisering samt udviklingen i lægevidenskabelige
og medicinske muligheder. Hvad end forklaringen er, så illustrerer den for Jurecic, at der i løbet
af århundredet fremkom distinkte litterære genrer til at håndtere sygdomsfortællinger, og sammen med dem udviklede sig ligeledes en stigende
interesse for at analysere disse fortællinger i de
sociale og mellemmenneskelige kontekster, hvori
de cirkulerede og afsatte spor i form af fx brudte
tabuer, friske forestillinger og nytænkte normer
og adfærdsmønstre hos læsere.

SYG LITTERATUR I BRUG
Hvad er det, litteraturen kan fortælle og vise os
om sygdomme? Hvad kan vi bruge den til, uden at
vi reducerer den til “brugslitteratur” i forsøget på
at forudsige og kontrollere dens resonans? Litteratur og medicin har fælles interesser på særligt
tre områder (jf. Hawkins og McEntyre 2000: 6-7).
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Kommende læger og andre sundhedsfaglige
personer kan for det første blive bedre til at lytte
til og fortolke deres patienters fortællinger gennem træning i litterær analyse med særligt fokus
på, hvordan litteraturen giver andre synsvinkler
på og fortolkninger af virkeligheden. Litteraturen
træner og holder såvel empatien som evnen til at
tolerere ambivalens ved lige. Det er ikke sikkert,
man pr. automatik bliver mere empatisk af at læse
litteratur, eller at litteraturen kan instruere os i
“den rette” empati. Men litteraturen kan vise os
og lade os leve os ind i komplekse mellemmenneskelige relationer, der fordrer empati, men ikke altid eller nødvendigvis forløser den. Litteraturens
spidskompetence synes at være fremstillingen af
den mislykkede empati. Den viser os de grimme
følelser, der kan være i vejen for ægte indlevelse
eller den almindelige menneskelige uformåen og
dens konsekvenser.

følelser og svære valg knyttet til sygdom, diagnose, forebyggelse og behandling uden umiddelbare
konsekvenser. Man bliver ikke syg af at læse den
syge litteratur, og man skal heller ikke forvente at
blive rask af det, men man kan få en langt mere
nuanceret forståelse af, hvordan det er at omgås
og leve med sygdom gennem litteraturlæsning.

På SDU undervises medicinstuderende på deres
første år i et obligatorisk kursus i Narrativ Medicin, hvor litteraturanalyse og kreativ skrivning
er de centrale elementer (Rasmussen og Hansen
2018). Ligeledes underviser andre universiteter i
lignende forløb ud fra tilsvarende ambitioner om
at højne de studerendes kommunikative kompetencer og gøre dem mere bevidste om betydningen
af en empatisk tilgang til patienten (Vestergaard
et al. 2012). Kernen i faget – og i forskningen i
narrativ medicin – er en tese om, at nærlæsning af
skønlitterære tekster og dermed kritisk fordybelse i en kompleks kunstnerisk ytring, som taler om
svære emner på mange niveauer, opøver de studerendes “narrative kompetencer”, dvs. gør dem
bedre til at lytte til, forstå og præcist gengive det,
som patienterne fortæller, så de dermed kan give
bedre og mere effektiv behandling.
Undervisningen og forskningen i narrativ medicin har ikke blot implikationer for sundhedsvidenskaben; det har også bevirket en gentænkning
af dele af litteraturvidenskaben. En af pionererne
inden for narrativ medicin, Rita Charon, siger
i forordet til det feltdefinerende studie NarratiFor det andet er litteraturen – som en konse- ve Medicine: Honoring the Stories of Illness (2006), at
kvensheraf–etanvendeligtrefleksionsrum,hvor medicinens verden har brug for “proven means
man kan blive konfronteret med ens egne fordom- to singularize the care of patients, to recognize
me, ens begrænsede eller fejldisponerede empati. professionals’ ethical and personal duties toward
Vedatblivebragttilatreflektereoverensvirke- the sick, and to bring about healing relationships
lighedsopfattelse kan man dermed opnå ny viden with patients, among practitioners, and with the
og erkendelse, ligegyldigt om man er læge, sund- public” (Charon 2016: viii). For Charon kan træhedsprofessionel, patient eller pårørende. Littera- ning i narrative kompetencer gennem nærlæsning
turen gør den enkelte læser klogere på, hvem han af skønlitteratur hjælpe til dette. Men humaniora
eller hun er – som menneske, som sundhedspro- og litteraturforskningen har også gavn af mødet:
“Literary studies and narrative theory, on the
fessionel, som potentiel eller faktisk patient.
Endelig sætter litteraturen og den litterære other hand, seek practical ways to transduce their
analyse læseren i gang med at tænke kritisk over conceptualknowledgeintopalpableinfluencein
moralske spørgsmål, særligt som de forholder sig the world, and a connection with health care can
til medicinsk praksis. Litteraturen er yderst an- do that” (ibid. viii). I mødet mellem sundhedsvivendelig til at sætte læseren ind i de svære etiske denskab og humanvidenskab opstår det, man kan
problemstillinger, der uundgåeligt melder sig kalde sundhedshumaniora, hvis relevans samt
mellem behandler, patient og pårørende. Littera- nytte- og brugsværdi i samfundet er lettere at se
turen kan være et sted, hvor læseren kan afprøve ogforståforlangtdeflesteellershumanioraskep-
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Litteraturen kan vise os
og lade os leve os ind i komplekse
mellemmenneskelige relationer,
der fordrer empati, men ikke altid eller nødvendigvis forløser
den.
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Jeg skriver
min døde far
frem
i min favn
og han føder
fra hænderne
en lav sol
en lille gummidinosaur
jeg græder
som en symaskine
af glæde (5)
Digterjeget maner faren frem fra de døde og føder
ham i f-lydens alliterative gentagelse, der skaber
stærke associationer i et nyt semantisk felt (far,
frem, favn, føder, fra), på samme måde som faren
føder en lille gummidinosaur. Faren bliver motor for digterens skabende fantasi: der kommer
straks et hallucinatorisk syn af faren, der føder en
sol og en gummidinosaur ud af hænderne, mens
jeget græder som en symaskine. Der er nærmest
surrealistisk billeddannelse her, både skizofrent,
men også metapoetisk: at sy er som at skrive,
måder at skabe mønstre og gentagelser på. Det
handler om at producere stil og skabe udtryk. I
et interview har Rasmussen sagt om digtenes
stemme: “stemmen skulle have et kort åndedræt,
en træt og depressiv stemme, der heller ikke har
overskuddet til at sætte tegn og være grammatisk
korrekt” (Winther 2012). Rasmussen tilstræber
med andre ord at lade formen og stilen være udtryk for sygdommen – at integrere form og indhold for den sindssyge litteratur. Digtet fremstår
netop nøgent og skrøbeligt, ord på siden uden
nogen tegnsætning til at holde dem sammen. Det
består af to sætninger, den første med bisætning
efter “og”, den anden uden bisætning rent konstaterende: ”jeg græder / som en symaskine / af
glæde”. Begge sætninger åbnes med et jeg, der udtrykker sig, henholdsvis skriver og græder, skaber
noget og føler noget. Skabelsen forbindes med et
arbejde mod døden; den døde far gives liv, sådan
at han igen kan give liv til den skabende (til den
surreale billedskabende vision, dvs. digtningen).
Det liv, den døde giver, sætter så jeget i levende,
men mekanisk affekt.
Et gennemgående motiv i digtsamlingen –
som slås an i åbningen, og om hvilket samlingens
sygdomsfortælling plottes – er faren, der ska-

ber/føder underlige barnlige ting ud af sig. Det
medvirker til, at læseren sanser samlingen som
et kompositorisk hele med en fremadskridende fortælling, der knytter sig til sygdommen og
vikler den sammen med digterens planlægning
af sit eget bryllup. Her kan sønnens fremadskridende symptomer på psykisk ustabilitet spores,
som vi kronologisk følger i digtene fra januar til
sommer frem mod indlæggelse og udskrivning og
konklusion. Efter fødslen af den lille gummidinosauriførstedigt,føder“hanligefiremylittle
ponyerudafhåndfladerne/jegrederderesman
i stykker” (25). De to første fødsler er uskyldige,
nærmest “cute” med en forskydning fra første til
anden i forhold til jegets reaktion på legetøjet: fra
at græde af glæde til at ødelægge det. Det er også
i dette digt, at faren får sønnen til at droppe sin
antipsykotiske medicin: “et par insisterende pip
fra far: / drop medicin / jeg har altid været for den
her families opløsning” (25). Den næste fødsel er
mere hård:
far er iført klovnekostume
far føder en duk
far føder en lille gul duk ud af endetarmen
en ide har syet min mund fast til hans røvhul
fjorten sting
som en hashtung køter er jeg
men jeg har ingen pels på
jeg stiller mig ovre ved emhæt
ogflæber(46)

’’

’’

Man bliver ikke syg af at
læse den syge litteratur, og man
skal heller ikke forvente at blive
rask af det.

I første digt maner han faren frem:
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og Nike, der begge tager afsæt i forfatterens cerebrale parese. Flere kunne nævnes, men der skulle
være nok til at udpege en trend: Syge digtere skriver åbent om deres sygdom i en svær kontakt med
Den syge litteratur behøver ikke være skrevet samfund og sundhedsvæsen.
af en “ægte” patient, som det er tilfældet hos fx
Bøgerne er typisk bundet op på en fortælling,
Maria Gerhardt, i hvis værk Transfervindue (2017) hvor sygdommen bryder ud, bryder ind i og afbryvi befinder os på et fremtidigt kæmpe hospice, der en oplevet normalitet, medfører indlæggelse
som vi – trods fremtidsscenariets urovækken- og behandling, for så at slutte med udskrivning
de blanding af dystopi og utopi – læser i lyset af uden helbredelse med en blanding af håb og frygt,
vores viden om, at værket er skrevet med forfat- lettelse og nagende tvivl om tilbagefald. Igennem
terens terminale kræftsygdom som dyster un- de enkelte digte og det forløb, de tilsammen bederlægningsmusik og forfatterens død som følge skriver, prøver værkerne at skabe forbindelser
af sygdommen som værkets egentlige punktum. mellem før, under og efter sygdom og dermed give
Den kan lige så vel være skrevet af en så vidt vi- en slags retning på tilværelsen; at skabe en samdes rask forfatter som Kristian Bang Foss, der i menhæng i det afbrudte liv ved at skrive sig ud af
Døden kører Audi skriver med grotesk overdrivelse sygdomskrisen.
om “verdens sygeste menneske” (ifølge romanens
IBjørnRasmussensselvbiografiskedigtsambagside), Waldemar, og om hvor svært (umuligt) ling Ming er vi indlagt på psykiatrisk afdeling. Jedet er for en rask person som romanens fortæller get, der hedder Bjørn, leder os ind i sin psykose,
og Waldemars handicaphjælper, Asger, at leve sig indlæggelse, behandling og udskrivning med bedempatisk ind i Waldemars tilværelse.
ring, men ikke helbredelse. Han lever i det, Arthur
Med afsæt i disse indledende betragtninger Frank i The Wounded Storyteller (1995) kalder “the
om den syge litteraturs historik, fænomenologi remission society” – bedringssamfundet – hvor
og læseranvendelighed, vil jeg i en kort analyse vi skal lære at leve med vores ofte ikke-kurerbaaf Bjørn Rasmussens Ming se på en patients egne re sygdomme, som vi i tidligere tider typisk døde
æstetisk bearbejdede erfaringer med psykisk syg- (hurtigere) af eller i udpræget grad blev permadomogkonkluderemedenrefleksionover,hvad nent indespærret på asyler af og andre institutivi kan “bruge” den (sinds)syge litteratur til.
oner for at håndtere. I bedringssamfundet er det
dermed mere påtrængende end nogensinde, at vi
lærer at forholde os nuanceret, tolerant og accepterende til hinandens skrøbelige liv; at vi udvikler
det, Frank kalder en “lytningens etik” (ibid.: 25),
hvori og hvormed vi i stigende grad erkender, at vi
er afhængige af hinanden, at vi er bærere af hinandens skrøbeligheder.
Ming er historien om Bjørns psykiske sygdom,
som manifesterer sig i en række syn af den kræftdøde far, der kommer tilbage og hjemsøger ham.
BJØRN RASMUSSENS MING OG PSYKISK
“Ming” er en henvisning til faren, der hed FlemLIDELSE INDEFRA
ming og blev kaldt Ming, hvilket afsløres en pasDe seneste godt ti år er der udkommet påfalden- santietafdigtene:“farhedflemming/hanblev
de mange digtsamlinger i Danmark, der handler kaldt ming / da han var lille” (40). Men det er også
omsygdomogbehandling.Ihastkannævnesfire noget, der konnoterer skrøbelighed og stor værdi,
markante, der alle behandler psykiske lidelser, som i de Ming-vaser vi er opdragede til at vide er
nemlig Bjørn Rasmussens Ming, (2015), Mikael dyre og sjældne og ikke må gå i stykker, men er
Josephsens Knæk (2016), Asta Olivia Nordenhofs så skrøbelige, på samme måde som Bjørns sind i
det nemme og det ensomme (2013) og Pablo Llam- digtene. Og det konnoterer Ming-dynasti som nobías’ Monte Lema (2011), en enkelt om lungecancer, get, der som faren dominerer, truer og styrer lille
nemlig Klaus Lynggaards Personfølsomme oplysnin- Bjørn.
ger (2016) samt Caspar Erics to digtsamlinger 7/11
tiske, samtidig med at mødet skærper humanioras bevidsthed om brugspotentialet af et kerneområde som det æstetiske.

Rasmussen tilstræber med
andre ord at lade formen og stilen
være udtryk for sygdommen – at
integrere form og indhold for den
sindssyge litteratur.

Fra glæden i første fødsel over aggressionen i
anden er reaktionen her en hashet bedøvelse af
den nøgne (uden pels), dyriske (køter) krop og
enflæben.Billedetafmundensyetfastpåfarens
endetarm af en ide er dunkelt: Det er ikke umiddelbart klart, hvad den “ide” er, men den må være
knyttet til en forestilling om, at faren har noget
vigtigt at give sønnen, som samtidig er ekstremt
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Idet faren i den kulminerende fødselsscene – som
en anden tvekønnet Teiresias – hiver en lang rød
snor ud af “fissen”, tales der ikke om, at det er
en fødsel, og det kan læses som en anti-fødselsscene, hvis den røde snor tolkes som relateret til
snoren på en tampon og det røde som menstruationsblod og dermed tegn på fravær af graviditet.
Men det rimer strukturelt med de andre fødsler
i en skræmmende og urovækkende hallucination,
der afføder den ultimative erkendelse af at være
parat til selvmordet (“jeg vil dø”). Det er nok dén
ide, der har syet jegets mund fast til farens røvhul.
Jeget vil gentage faren, vil gerne have kræften, vil
gerne dø som den forgudede far, selvom han samtidig er i gang med at leve med sin mand, som han
skal giftes med.
Efter han har været indlagt og fået styr på medicinen, og faren dermed er væk, savner han ham:
“åh far please kom / jeg behøver din galskab / så
bliver det ligesom i gamle dage / hvor vi slangede
os på hemsen” (78). Billedet af barndomsidyl er
her mærket af slange-allusionen, der passer med
Teiresias-motivet: Han blev omskabt til kvinde,
efter at han havde dræbt kopulerende slanger.
Vi kan med andre ord fornemme, hvor det kunne
bære hen, hvis ikke jeget bliver bedre til at styre
sin længsel efter det grænseoverskridende: Synet
afdentvekønnedefarmedtamponsnorudaffissen,somfiksønnenindlagt.Menunderbrylluppet tænker jeget ikke på faren – han skyller sin
medicin ud, og næstsidste digt er henvendt til faren: “Kære far / dit kindhestede virvar / jeg sidder
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og jeg ser far sætte sig op på kølerhjelmen
oghiveenlangrødsnorudaffissen
jeg kunne forsøge at slukke for ham
med 50, 100 ja selv 150 mg seroquel
men jeg fortjener ikke roen
jeg er et skamfuldt svin
laver nudelsalat til min mand da vi kommer hjem
stiller mig ovre ved emhæt
og tager mig sammen og siger det
jeg vil dø (62)

i kolonihaven og skriver dette / for at sige farvel
til dig” (83). Det, han gerne vil sige, er “jeg elsker
dig”, og han ender digtet med det: “jeg går ind nu
/ jeg stiller mig ovre ved emhæt og læser op” (83).
Emhætten er endnu et motiv, som binder samlingen sammen og punktuerer dens antydede progression fra flæben over selvmord til oplæsning,
som kan læses som en art mestring af lidelsen.
Tidligere, i nogen af de meget mørke digte der
leder op til selvmordsønsket, læser vi: “jeg er et
langsomt barn / jeg brænder kaffen bitter / skærer
pikken åben / jeg tror litteraturen kan redde os /
er jeg dum” (60). Har jeget reddet sig selv til sidst
ved at skrive “jeg elsker dig” med tusch i sin fars
ansigt? Eller er han ikke netop begyndt at mane
faren frem igen som i åbningsdigtet og godt på vej
mod tilbagefald og psykose?

’’

skræmmende og væmmelsesfyldt. Fikseringen
på den døde far kulminerer i samlingen med, at
jeget ser ham på Istedgade, hvor han som en anden Jesus slikker de udstødtes sår – de hjemløses,
stiknarkomanernes, de prostitueredes. Jeget og
hans mand køber en bil, hvorefter digtet kulminerer med endnu en emhætte-scene:

Har jeget reddet sig selv
til sidst ved at skrive “jeg elsker
dig” med tusch i sin fars ansigt?

Ming ender med, at jeget befinder sig alene i
kolonihavehuset med følelsen af angst, uden at
medicinen virker og med disse slutvers: “snart
får vi kloak / så kommer jeg op ad septiktanken
helt færdig” (87). Det har været en genkommende
handling i digtsamlingen, at der skal tømmes septiktank i kolonihaven, og at der skal forberedes
kloak. Billedet af den psykisk ustabile, depressive Bjørn med selvmordstanker og angstvisioner,
som en der bebor en septiktank, er fuldkommen
rammende for det univers, vi gennem digtene er
introduceret til i en udbredt klamhed med fokus
på kropslige detaljer og uhumskheder en masse.
Men hvordan skal vi læse “helt færdig”? Som helbredt? Eller som nedbrudt? Eller som begge dele:
i stand til at styre sin sygdom med medicin men
dermed have fjernet sig fra de følelser og billeder,
som driver værket? I næstsidste digt til faren ønsker jeget, at det kunne græde igen: “så ville det
hele blive lettere / hvis jeg kunne lette den tunge
byrde fra mit hjerte / mit træhjerte” (83). Medicinen gør ham tyk og følelsesdød, mens sygdom,
voldsomme og overvældende billeddannelse. Sygdommen er et tveægget sværd, der både giver og
tager, skaber og nedbryder. Sygdommen er ham,
samtidig med at den paradoksalt fjerner ham fra
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sig selv og gør ham til en anden. Den giver indsigt
i denne Anden, men afslører også vores iboende
ustabilitet og væren anderledes end os selv, dvs.
vores skrøbelighed og identitetsmæssige porøsitet.

Sygdommen er et tveægget
sværd, der både giver og tager,
skaber og nedbryder.

SIMONSEN

both as acts of resistance to the medical
establishment and as necessary complements to modern medicine. If one of the
consequences of modernity is that we no
longer depend upon traditional explanations for suffering, loss, and mortality, and if
doctors’officesandhospitalscannotfunction as spaces where personal meaning can
be developed, then the existential questions about human frailty and significance
have to be asked and answered elsewhere.
(Juricec 2012: 10)
Bjørn Rasmussens digte giver læseren mulighed
for at dele digterens sindslidelse og komme til
en stærkere indsigt i, hvordan det kan opleves at
være psykisk syg. Den indsigt kan både give erkendelse om fælles menneskelige grundvilkår og
afføde en mere politisk bevidsthed om mulige behov for andre måder at tænke adfærd, normer og
fællesskaber på i forhold til fx psykisk lidelse.
I en artikel i Information citeres forfatteren
Christel Wiinblad:
Jeg synes, det er vigtigt, at sætte fokus på, hvad
der er såkaldt ’sygt’. Mentale problemer er en stor
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Dette er også centralt i Ming, og noget som ligeledes kunne siges om en beslægtet digter som Asta
Olivia Nordenhof, der i både sin digtning og i regi
af at fungere som offentlig meningstilkendegiver
kæmper for retten til at bære sin sygdom som en
del af sig selv frem for noget, der skal bekæmpes
eller forties eller bures inde (Grønkjær 2016). Alle
skriver de en ny (sinds)syg litteratur, der i kraft af
sine kunstneriske kvaliteter kan medvirke til at
åbne læsernes øjne i forhold til at sætte nye dagsordner for de måder, vi indretter os bedre på i de
fællesskaber, vi indgår i, hver især som sårbare og
udsatte individer i bedringssamfundet.
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DEN SINDSSYGE LITTERATURS ETIK OG
POLITIK
Kan man forestille sig, at den voldsomt og vildtvoksende nye sindssyge litteratur kan fungere på
samme måde, som Jurecic ser, at HIV/AIDS-fortællingerne gjorde, og med dem de mange, mange andre nye sygdomsfortællinger, der florerer i
utallige mediesammenhænge som udtryk for nye
patienttypers politiske såvel som eksistentielle
behov for at blive hørt og for at artikulere deres
specifikke identitet? For Juricec skal fremkomsten af sygdomsfortællingen som genre forstås

del af vores samfund, men det er ikke noget, man
ønsker at tale for meget om ude i virkeligheden.
Vi har som samfund skabt én måde at indrette os
på, og dem, der ikke indordner sig efter reglerne,
ser vi skævt til. Her synes jeg, at litteraturen er en
redning, fordi vi kan få nye perspektiver på verden, ved at se den gennem andres øjne. […]
Hvis man gennem litteraturen kan få nye perspektiver på de mennesker, som normalt ikke har
en stemme i samfundet og som hverken er stærke
socialt eller verbalt, så kommer litteraturen jo virkelig til sin ret. På den måde er mine bøger også
magt- og kulturkritiske. (Hindse 2014)
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Samtale med Louise Juhl Dalsgaard
om anoreksi, poesi og terapi
AF LASSE RAABY GAMMELGAARD
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"I
REN
KAOS"

Den 3. maj 2018 var Louise Juhl Dalsgaard inviteret til Aarhus Universitet
for at læse op af sin romandebut Det dér og dét der (2017) i foredragsforeningen
Kakofoni. Bogen skildrer hudløst og gribende et langt forløb med anoreksi.
Efter oplæsningen havde jeg fornøjelsen af at samtale med Louise om bogen,
en samtale, der danner baggrund for denne interviewartikel. Vi bringer først
en række uddrag fra romanen, som Louise læste højt, derefter følger vores samtale,dermedudgangspunktiLouisesbogkomomkringemnersompatografi,
litteratur som terapi og forholdet mellem sygdom og kreativitet.
Uddrag fra Det dér og dét der
Fra kapitel 1 (s. 28-30):
I 1. klasse får vi en ny dreng i klassen, han hedder Kaspar med tydeligt A.
KaspAr […]
Kaspar må spise, lige hvad han vil. Der er ellers en regel om, at vi skal spise
tre stykker rugbrød med sundt pålæg, før vi må spise chokolademad. Men
Kasparharfirenutellamadderpåhvidtbrød,ikkeandet,ogdetmåhangerne.
Han spiser aldrig mere end en halv, måske en lille bid af en anden halv. Man
kan se aftrykket af hans tænder i den mad, han ikke har spist færdig. Selv hans
tænder er små og spinkle som en for tidligt født mus eller en stor mus med
meget, meget små tænder […]
Kaspar bor ikke hjemme hos sin mor og far. Hans mor er død for et år
siden, og hans far er stadigvæk så ked af det, at han ikke kan passe Kaspar.
Jeg ved ikke, hvor ked af det man skal være for ikke at kunne passe sit barn,
men det må være mærkeligt, at ens far savner ens mor mere end én selv, og det
endda selvom hun er død […]
Kaspar bliver ikke så længe i vores klasse. Det er, som om han bliver mere
og mere hvid og mere og mere tynd. Til sidst spiser han ikke engang det halve
af en halv nutellamad, men jeg tør stadig ikke spørge, om jeg må få dem. En dag
kommer han ikke mere. Læreren siger, at Kaspar holder en “time-out”. Det vil
sige, at han bruger tiden på at vænne sig til ikke at have en mor i stedet for at
gå i skole. Hun siger også, at det er meget svært at miste nogen, man holder af,
og at det kan være svært at vide, hvad man skal stille op med det rum indeni,
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hvorensmorharboet.“Derermangetingatfindeudaf,”sigerhun,“hvordan
manskalindretterummet,omderskalflytteenandenind,ommanskalskifte
møbler, alt sådan noget.”
Hunsigerogså,atKasparskalhavetidtilatfindeudafaltdet,menatdet
nok skal gå, for han har jo sine bedsteforældre, der passer godt på ham.
Jeg har også et rum, der står tomt. Jeg ved ikke, hvem jeg skal sige det til,
eller om jeg overhovedet skal sige det til nogen, for min mor er jo ikke død. Faktisk er der ikke nogen, der er døde, jo, min farfar er død, men han var gammel,
og jeg kendte ham ikke rigtigt, og han havde ikke sit eget værelse inde i mig.
Alligevel har jeg et rum, der står tomt. Måske har der aldrig boet nogen, måske
venterdetpå,atnogenflytterind.
Det sidder lige under halsen, rummet, og jeg vågner tit med halsbrand, det
gør ondt. En dag prøver jeg at sige til min lærer, at jeg har et rum, der står tomt,
ligesom Kaspar, og at det brænder. Men hun lyder vred, da hun siger, at vi alle
sammen har noget, der gør ondt, men at det ikke er det samme som at miste
sinmor.Jegbliverflov,fordetvedjeggodt.Jegvedgodt,atmanikkekanvære
ked af det, hvis man ikke har noget at være ked af. Så jeg taler ikke mere om det
tomme rum, men begynder i stedet at gemme små nutellamadder i min taske.
Dem spiser jeg på vej hjem fra skole, når ingen ser det. De fylder ikke rummet,
men det hjælper lidt på min halsbrand.
Jegopfinderogsåentvilling,dererdød.HunhedderNayaa.Jegleger,at
det er hendes rum, der står tomt. Jeg taler med hende hver dag, og hun lover
at passe på mig, hun siger også, at jeg bare kan kalde, hvis jeg får brug for en
time-out.
Senere, da jeg bliver for stor til hemmelige venner og nutellamadder, holder jeg helt op med at spise, ligesom Kaspar gjorde, lige før han forsvandt […]

...
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XXX, soc.rådg/llo

...
Fra kapitel 5 (s. 128-129)
Min mor og far har det her køkkenbord, sådan ét med metalben og en bordplade, der afviser alt, bogstavelig talt. Jeg er igen på besøg, syg og overbevist
om, at livet er noget lort. Min mor forsøger at overbevise mig om det modsatte,
mens hun selv er ved at dø af træthed. Fuldtidsarbejde ude som hjemme,
en tiltagende migræne. Og så en datter på 35 kilo, der tæller ærterne på sin
tallerken, lægger dem i bunker, fordeler dem ligeligt rundt på kanten. Det tager
tid, lang tid. For så alligevel at undlade at spise dem, fordi de er for mange. For
grønne. For kerte.
Min mor gør, hvad hun kan, det er ikke dét. Hun koger torske- og havregrynssuppe. 1 del gryn til 9 dele vand med tredive gram torsk – sådan forlanger
jeg blandingsforholdet. Grøden spiser jeg med en teske, én teskefuld per minut.
Jeg holder styr på tiden, tæller til tres mellem hver mundfuld. Alle de ting, jeg

48

GAMMELGAARD

Pt. har mange årsager til, at hun ikke får spist nok. Hun
mener, at hun forsvinder som person, og har i det hele taget
en fornemmelse af, ikke at have noget indre jeg at holde
fast i uden anoreksiens rammer. Jeg tror, at der er uendelig
mange årsager til at pt. ikke får spist tilstrækkeligt, men
egentlig er det ganske ligegyldigt med disse årsager, for
alle intellektuelle og filosofiske overvejelser gennem årene
har jo ikke bragt pt. videre. Derfor mener jeg, at hun SKAL
spise og foreslår, at hun starter omgående

holder styr på, minutterne og ærterne, for eksempel. I virkeligheden har jeg
ikke styr på en skid.
Det er vistnok dér, ved bordet med torsk og havregryn og teske, at jeg
første gang hører Bowie. Altså sådan virkelig hører ham. I radioen. Der er stille,
kun lydene af min teske mod tallerkenen, men ellers. Jeg er ikke sikker på, at
nogen af os kender sangen. Eller Bowie. Men vi lytter. På et tidspunkt rejser
min mor sig og skruer op, det ligner hende dårligt. Hun står med ryggen til,
måske græder hun, måske bander hun, jeg ved det ikke, musikken er for høj,
Bowies stemme:

’’

Fra kapitel 4 (s. 96)
Patientsamtale 26.06.02

“Ground control to Major Tom
WWWYour circuit’s dead, there’s something wrong.
Can you hear me, Major Tom?
Can you hear me, Major Tom?”

Der er mange, der siger “sådan nogle som dig” med
reference til min sygdom. Hvem er de der “sådan nogle”, og
hvem er jeg? Sådan er det med psykiske sygdomme. Det er
lidtsfæriskogudefinerbart,menalligevelforsøgermanat
gøre det konkret og pege det ud.

SAMTALEN
Lasse R. Gammelgaard (LRG): Jeg læste hele romanen i morges. Der er godt med
luft og hvidt rum på siderne, så den kan spises på en formiddag. Den er virkelig
god! Hvis man ikke har læst den, bør man gøre det. Strukturen er interessant
bådesomlitteraturmedstortLogsompatografiskfortælling.Bogenerinddelt i et unummereret forkapitel (et præludium, om man vil) efterfulgt af
otte kapitler, der ikke skildrer sygdomsforløbet kronologisk, men snarere
blanderbarndomserindringer,drømmeogegnebetragtningerogrefleksioner
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over sygdomsforløbet med en medicinsk diskurs. I stedet for kronologisk
progressionerkapitlernetematiske.Flerehandleromspecifikkerelationertil
familiemedlemmer og kærester. Alligevel indskrives en form for kronologi, for
på tværs af alle kapitlerne er der løbende indsat journaluddrag. Der er fjorten
i alt, og de optræder kronologisk, med den tidligste dateret d. 12. januar 1998
og den seneste d. 15. august 2003. Disse er referentielle dokumenter, Louise
fik adgang til efter at have bedt om aktindsigt. Som sekretæren Marianne
siger i telefonsamtalen derom: “Men VED du, hvor lang din journal er? Den
kan vi ikke sådan kopiere og sende med posten, det vil jo lægge vores budget
ned alene i porto” (113). Om dette siger mere om journalens omfang eller om
budgetters størrelse inden for psykiatrien, lader vi forblive usagt, men citatet
viser, at alvoren og humoren står side om side i denne underfundige bog.
For selvom humoren er befriende, efterlades man ikke i tvivl om, at anoreksi er en grim sygdom. Patientfortællerens laveste vægt er på blot 32 kilogram. En talemåde lyder, at man er, hvad man spiser. Hvad bliver man så, hvis
man ingenting spiser? Man bliver i hvert fald først og fremmest så tynd, at man
på et tidspunkt vil komme i livsfare. Louise, der er meget vi skal nå at snakke om, men allerførst vil jeg gerne bede dig kommentere bogens titel. Hvorfor
hedder den Det dér og dét der?
Louise Juhl Dahlsgaard (LJD): Det henviser til mine to knæ, som jeg døbte “det
dér” og “dét der”. Jeg havde en oplevelse af, at de var det eneste, der forbandt
mig med min krop.
LRG: Det ved man jo ikke, når man står i bogbutikken og kigger på forsiden.
Der antyder titlen en modsætning mellem to ting, men ellers er det en uklar
eller tom gestik. Har du gjort dig overvejelser over den dobbeltstatus, som
titlen får, alt efter om man er klar over referencen eller ej?
LJD: Det er noget, jeg måske vil overveje mere til en anden gang, for der er rigtig
mange folk, som spørger, hvordan man skal sige det, og som siger “dét der og
détder”.Jegvalgtedetsomtitel,netopfordideteruspecifikt,menalligevel
peger noget ud. Psykiske sygdomme er svære at gøre sig begreb om. Der er
mange, der siger “sådan nogle som dig” med reference til min sygdom. Hvem
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er de der “sådan nogle”, og hvem er jeg? Sådan er det med psykiske sygdomme.
Det er lidt sfærisk og udefinerbart, men alligevel forsøger man at gøre det
konkret og pege det ud.

GAMMELGAARD

LJD: I 2015 lavede jeg et Facebook-opslag, hvor jeg skrev, at det nu var 23 år
siden, at jeg lige efter studentereksamen slog en seddel op på min opslagstavle
med et memo om, at nu skulle jeg leve sundt, dyrke motion og tabe mig. Noget
skulle sabbatåret jo bruges på. Så fortalte jeg kort min deroutehistorie om,
hvordan jeg tabte 40 kilo på 9 måneder, hvordan jeg var indlagt talrige gange,
og hvordan det har forfulgt mig lige siden. Folk på Facebook spurgte mig,
hvordan sygdommen opstod, og hvordan jeg kom ud af det. Det gik op for mig,
atjegikkeselvkendtesvaret,sådetmåttejegskriveenbogforatfindeudaf.Jeg
havdenogleuspecifikkepunkterogerindringer,menjegmangledeetskeletat
binde dem op på, så jeg tænkte: Jeg skal da have min journal. Der står det hele
i. Det gjorde det så ikke! Den, altså journalen, gav de mest håbløse svar. Der
står mange sandheder om BMI, vægt og afsløringer af syge ting, jeg gjorde, men
ingen forklaringer. Det er lidt ligesom en kriminalsag, hvor et DNA-spor kan
fælde forbryderen, men det forklarer ikke, hvorfor forbrydelsen blev begået.
Det er her, det litterære sprog kan supplere den medicinske terminologi. Det
gav kød til skelettet.
LRG: Ja, lige præcis, og det giver nogle indirekte ironier. Din tekst udstiller
åbenlyst, hvad der mangler i journalerne. Fx står der et sted i journalen, at
patienten har tabt sig udelukkende ved reduceret fødeindtag, men så læser vi i
din tekst, at du motionerede om natten på hospitalet ved at lave bænkpres med
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LJD: Diskrepansen er et bevidst greb. På et tidspunkt i den journal er jeget inde
ved en behandler, der spørger: “Hvad synes du, vi skal gøre?”, og jeget svarer:
“Det ved jeg ikke, jeg har brug for mere tid, jeg skal overveje” – det er jo den
slags, man siger, når man har det skidt, og helst ikke vil gøre noget som helst.
Og så svarer behandleren: “Ved du hvad? Jeg har hørt på dit intellektuelle pis i
så lang tid, og alle dine overvejelser og alt muligt, og du har ikke taget en skid
på. Så jeg foreslår, at du begynder at spise!” Okay, så! Men et eller andet sted
har hun jo fuldstændig ret. Der er intet usandt i det, hun siger, og det må være
virkelig håbløst at have hendes rolle, og jeg ville nok også have givet mig selv
en på skrinet i hendes sted. Men det er også dér, hvor den medicinske tilgang
kommer til kort. Nutellamadderne hjalp lidt på halsbranden, men der er et
andet hul, der skal fyldes.
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LRG: Det er interessant i forhold til diagnoser, for siden 1950’erne har man
jo med APA’s DSM og WHO’s ICD forsøgt at anvende objektive, deskriptive
kriterier til at stille psykiske diagnoser, så fx et negativt symptom ved
depression og forhøjet blodtryk eller diabetes bliver underlagt de samme
diagnosepræmisser. Kan du sige lidt om den diskursive diskrepans mellem
uddragene fra patientjournalen og din egen tekst om den subjektive oplevelse
af det selvsamme sygdomsforløb? De står jo som umedierede kontraster. Hvilke
effekter har du villet producere med denne kontrast?

kontorstolen. Eller moren citeres i journalen for at sige, at hun ikke forstår,
hvordan sygdommen er opstået, og at du var glad og uden spiseproblemer fra
barndommen og frem til og med studentereksamen. Men nu har vi jo lige hørt
dig læse historien om Kaspar og om dit tomme rum som barn højt … Den slags
oplagte diskrepanser er der mange af, og det har en enormt stærk effekt, at de
står umedierede, så læseren selv må erfare de modstridende oplysninger.

LRG:Dendelsynesjegogså,varrigtigstærk.Ogsåhvordanderfindesforskellige
pårørenderoller. Jeg læser først og fremmest bogen med blik for dens litterære
kvaliteter, men samtidig tænker jeg, at den kan have en didaktisk funktion,
idet den fremstiller pårørendes forskellige måder at forholde sig til den syge på,
som de opleves af fortælleren, den syge. Jeg tænker fx, at faderen i bogen kunne
have haft megen nytte af at læse en bog som denne. Ligeledes ser jeg broderen
i bogen som den ideelle pårørende. Der er ikke tale om det rene skønmaleri,
men han er en konstant støtte, selvom det må være vanskeligt at udholde,
og han tør også godt tale jeget imod. Jeg bliver straks mindet om et genialt
citat fra Inger Christensens Det. Det står i et afsnit, der netop foregår på et
psykiatrisk hospital, og det burde efter min mening læses højt hver morgen for
alle medarbejdere på psykiatriske hospitaler rundt om i landet. Det lyder: “Der
er ingen vi ikke kan gøre noget for selv om det er umuligt” (Christensen 1999:
286). Har du tænkt meget over de forskellige typer af pårørende i bogen og
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overvejet, om skildringen deraf kunne have noget didaktisk eller opbyggeligt
over sig?
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’’

Jeg tænkte, at der var andre, der virkelig havde
anoreksi, og det var dem, der havde noget at slås med. Jeg
tænkte, at jeg slet ikke var en diagnose værd. Jeg tænkte:
Det, jeg gør, er endnu værre end at være syg, for det er –
og det fremgår af journalerne, at behandlerne tænkte det
samme – en form for beregnet adfærd, som der så bliver
slåetnedpå:“Ah!Derfikvidig”.
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LJD: Som udgangspunkt nej. Jeg har udelukkende haft for øje at beskrive
tingene nøgternt og uden at fælde dom over nogen eller noget. Men på bagkant – og her viser bogen sig at være klogere end forfatteren – er det klart en
af bogens forcer, at den fremstiller vidt forskellige reaktioner på – og måder at
forholde sig til – den psykisk syge og sygdommen. Reaktioner, der spænder
fra broderens magtesløse men kærlige vrede over morens ulykkelighed til
farens tilsyneladende ignorering af situationens alvor. Bogen udpeger ikke en
reaktion som mere fordelagtig eller rigtig end en anden, men jeg tror, at de
flestepårørendevilkunnegenkendetræk–ogdetforhåbentligudenatføle
sig dømt. Broderen i bogen er ramsaltet og hård, men han har også en enorm
tiltro til søsteren, måske både på trods og på grund af hendes sygdom. Han
er hensynsløst ærlig, og hun beder ham på et tidspunkt sige, hvilke fem ord
der beskriver hende. Hertil svarer han “1. løgnagtig 2. ynkelig 3. afpillet 4.
belastende 5. søster” (52). Det er råt, men også øjenåbnende for jeget, og i hvert
fald nemmere at reagere på end usagtheder og panderynken.

LRG: Lige siden Platons Faidros har der eksisteret en forestilling om et nært
forhold mellem galskab og kreativitet. Virginia Woolf skrev det lille essay Om
at være Syg, hvori det også hævdes, at sygdom kan åbne op for poetiske sluser
og en ny måde at opleve tingene, verden og sproget på. Selv lidt feber medfører
ifølge Woolf, at man bliver modtagelig over for et altereret billedsprog, at
man får en særlig associationsevne og en fornyet lydsensitivitet, hvor ordene
forlenes med en mystisk kvalitet (Woolf 2002: 21). Ligeledes skriver Antonin
Artaud i Van Gogh: Samfundets selvmyrdede, at van Goghs malerier røber en mand
med indsigt i nogle ualmindelige metafysiske, transcendente erfaringer, nogle
uendelighedserfaringer, om man vil, og at samfundet selvmyrdede ham i et
forsvar mod disse indsigter. Når Artaud analyserer van Goghs billeder, er
det også tydeligt, at kunsten, ifølge Artaud, udøver en vold imod naturen.
Van Gogh har malet “ting fra den ubevægelige natur som om de var i fulde
krampetrækninger” (Artaud 1990: 23). Van Gogh har givet naturen et gok
med sin kølle, eller han har sprættet landskabet op med sine søm – den slags
billeder giver Artaud på, at han udøver vold imod materialet for at åbne op til
et stykke evighed. Din bog er jo også et retorisk mesterstykke med utallige
eksempler på kreativt sprogarbejde, der yder en form for vold mod det
sproglige materiale og gør, at læseren oplever noget på en ny måde. Fx er der
en scene, hvor moren kaster op efter at have spist kantareller. Det beskriver
du på følgende måde: “Dén lyd, som et skibsskrog, der revner” (37). Bogen er
spækket med den type originale billeder, der fungerer som små voldsomme
poetiske, men også humoristiske, åndehuller (eller det er måske bare mig, der
haren“syg”humor).Hvordanfindermanpåatsammenlignelydenafopkast
medlydenafetkæmpestortskibsskrog,derflækker?
LRJ: Jeg har virkelig stået mange gange på den anden side af badeværelsesdøren
og lyttet, når min mor var syg. Min mor var meget obs på at lukke døren, for jeg
måtte ikke bekymre mig over, hvad der foregik. Men jeg var jo ikke idiot. Jeg
kunne forestille mig alverdens ting, og ofte meget værre ting end virkeligheden
inde på den anden side. Det var trods alt bare opkast ned i en toiletkumme.
Men et skibsskrog, der revner, og ned med mand og mus og musik på dækket
… Den der forestilling om, at hun forsvandt ned i toilettet … Det er sådan lidt en
ironi, der tager sammenligningen for pålydende.
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LRG: Det er ikke noget, der står i bogen, men i forlængelse af det med
kreativitetenogsensitivitetenoverforsprogetkomjegtilatreflekterelidtover
selve ordet “anoreksi”, hvis man ikke ved, hvad det betyder, men udelukkende
bedømmer ordet på dets lyd. Jeg synes jo, det er en meget grim lyd.
LJD:Detlydersomettrafikuheld,ellersådannogetmanrydderopefter.
GAMMELGAARD

LJD: Jeg har altid haft det sådan med anoreksi, at jeg synes, jeg har snydt mig til
den diagnose. Jeg var jo ikke syg på den måde, at jeg så mig i spejlet og tænkte:
“Nej, hvor er jeg fed!”. Altså, jeg var udmærket godt klar over, at jeg var meget
syg og mega tynd, og så var jeg vel ikke rigtig syg. Det var bare noget, jeg lod
som om, tænkte jeg, for at få den der omsorg og opmærksomhed. Jeg tænkte,
at der var andre, der virkelig havde anoreksi, og det var dem, der havde noget at
slås med. Jeg tænkte, at jeg slet ikke var en diagnose værd. Jeg tænkte: Det, jeg
gør, er endnu værre end at være syg, for det er – og det fremgår af journalerne,
at behandlerne tænkte det samme – en form for beregnet adfærd, som der så
bliverslået ned på: “Ah! Der fik vi dig”. Men i virkeligheden havde jeg intet
begreb om, hvad jeg gjorde eller hvorfor. Det var en indre nødvendighed. Jeg
varsyg.Påsammetidvarjegjovoksen,dajegfikdet.Jegvar19åroghavde
det rigtig mange år efter. På et tidspunkt, hvor jeg er indlagt, er jeg 28 år, og
alligevel slår jeg en sygeplejerske oven i hovedet med en ske. Altså slår hende
fleregange.Ogdeterjoikke,fordijegeruopdragenellerikkeved,atdetmå
man ikke, men det er jo total afmagt. Hvad var det nu, du spurgte om?

’’
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LRG: Ja, eller nærmest som opkast. Det kunne godt være et onomatopoietikon
for opkast. Jeg kom selv til at fortabe mig i at lave anagrammer over det. Det
kan man få meget sjov ud af. Af bogstaverne i “anoreksi” kan man fx danne
følgende ord: rosin, orkan, kranie, anker, knoer, asken, korse, krise, narko,
karne, oasen, raske, sone og rosen. Men det er nok lidt et sidespor.

Ved psykiske sygdomme hersker der en forestilling om, at
der skal være en kausalkronologi, hvor der er noget, der
leder op til sygdommen. Den forestilling håber jeg faktisk,
at jeg med dette værk har afvist. Der er ikke nogen som
helst forløsning i den. Det er ikke nogens skyld, og der er
ikke en bagvedliggende årsag.
LJD: Ja, altså jeg har nok hele tiden følt en eller anden skam. For mig har ordet
altidværetforbundetmednogetlidtvidtløftigtogfintnoget.Sådannogetsom
Karen Blixen og de store tænkere led af, hvor jeg jo bare er en lille skid, der
havde regnet den ud, ikke sandt? Nu kunne jeg få noget omsorg. Jeg har bagefter
regnet mig frem til, at jeg har kostet samfundet 3,5 mio. kr. eller deromkring
alene i indlæggelser. Det har jeg virkelig dårlig samvittighed over. Men det er et
grimt ord. Det kan du have fuldstændig ret i, og så betyder det jo fravær af lyst,
og det stemmer ikke med min fortælling. Jeg havde masser af lyst til mad. Det
kan godt være, jeg fornægtede min lyst, men det er noget helt andet.
LRG: Jeg vil lige give de tre bedste komplette anagrammer, jeg kom frem til,
før vi går videre.
LJD: Okay, jeg kan høre, at du har slået mig fuldstændig på målstregen der.
LRG: Jeg har jo snydt og forberedt det hele hjemmefra. Men her er de: “i
orkaens”, “en Ikaros” og “i ren kaos”.
LJD: “I ren kaos”, den er ret fed.

LRG: Det var nok mig, der gik ud ad en tangent, men det var bare associationer
til selve ordet “anoreksi”.
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LRG: Det er bare en skam, at der ikke er et “t” i anoreksi, for så ville der ikke
være kongruensfejl. Men i forlængelse af det at skrive om sygdom vil jeg gerne
spørge dig, om det har været helbredende at lave bogen. Der er jo mange
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forfattere, der har fundet det terapeutisk at skrive. Fx siger Rainer Maria
Rilkes Malte følgende derom i Malte Laurids Brigges optegnelser, der handler om
dødsangst og kunstnerisk udvikling: “Jeg har gjort noget imod frygten. Jeg har
siddet og skrevet hele natten, og nu er jeg så dejlig træt som efter en lang tur
over Ulsgaards marker” (Rilke 1997: 14). Du har allerede fortalt, at du måtte
skrive bogen for at forklare, hvordan sygdommen opstod, og hvordan du kom
ud af den igen. Har der for dig været noget terapeutisk forbundet med at udføre
det arbejde?
LJD: Nej, decideret terapeutisk tror jeg ikke. Det har selvfølgelig været forløsende at finde en form til det kaotiske indhold. Hmm, jeg tænker lige:
Ved psykiske sygdomme hersker der en forestilling om, at der skal være en
kausalkronologi, hvor der er noget, der leder op til sygdommen. Den forestilling
håber jeg faktisk, at jeg med dette værk har afvist. Der er ikke nogen som helst
forløsning i den. Det er ikke nogens skyld, og der er ikke en bagvedliggende
årsag. Derudover er bogen på mange måder et værk, der handler om relationer:
relationen mellem jeget og sygdommen, mellem kroppen og intellektet og ikke
mindst familiemedlemmerne imellem. Jeg tror, at anoreksi er en sygdom, der
i vid udstrækning handler om relationer – måske særligt manglen på samme?
Anoreksi ville i mine øjne aldrig opstå på en øde ø. Sygdommen handler jo om
at blive set, om at gestalte en indre smerte med det formål at ens omverden skal
bemærke den og forstå den. Anoreksi er et oprør mod de vante forestillinger
om, hvordan relationelle forhold fungerer: Årsag-virkning, yde-nyde, give-tage.
Jegets forhold til faderen er af samme grund så godt som blottet for talesprog.
I stedet tager jeget et antisprog i brug, et sultens sprog, et sprog, der insisterer
på at blive taget alvorligt uanset, at det er “sygt”. Men hvad synes du? Kan du
se en åbenlys bagvedliggende årsag til sygdommen?
LRG: Det er svært at pege på noget ud over oprøret mod jegets centrale
relationer og særligt mod faderen, som du nævner. Hvis man skulle læse den
med de diagnostiske briller, ville man nok yderligere fremhæve, hvor meget der
snakkes om mad hele tiden i de relationer, jeget indgår i. Og det er et typisk
træk ved diagnosen, at familien har gået meget op i mad på den ene eller anden
måde. Men nej, jeg synes ikke, læseren får en dybere psykologisk forklaring

58

59

baseret på barndomstraumer eller lignende.
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LRG: Det er også interessant i forhold til at skabe orden i kaos, at der
stadigvækerenvekselvirkningmellem,atordenenfindersigselv,mereend
at du har styret det hele. “Det ordner sig”, som man siger. Lidt ligesom “Det
regner” eller “Det sner”. Hvem er “Det”? Men lige et opfølgende spørgsmål
til det terapeutiske: Der har heller ikke været et eller andet forløsende i de
små formuleringer? Altså i fuldstændig at ramme hovedet på sømmet? Bogen
er jo fuld af små sproglige opdagelser og lysglimt, der bliver til eksistentielle
indsigter.
LJD: Jo, det har du fuldstændig ret i. Det føles af og til, som om jeg her fik
sagt det, jeg ellers ikke kan sige. Det er ikke, fordi jeg har fået sagt lige det,
som jeg har inde i hovedet, men jeg har fået skabt et andet billede, der virker
forløsende. Det er ligesom endelig at få presset en stor bums ud, bam, over
spejlet. Det er simpelthen så godt. Og sådan er det faktisk også lidt med sådan
nogle formuleringer.
LRG: Ja, så fx skibsskroget der revner sammenlignet med opkast, eller
identifikationenmeddettommerumihistorienomKaspar…
LJD: Ja! Historien om Kaspar dukkede op, mens jeg sad og skrev på Hald
Hovedgaard. Så var der en af mine gamle klassekammerater, der mindede mig
om ham. Jeg havde egentlig glemt alt om ham, men pludselig blev det et godt
billede på det der med, at man ikke kan være ked af det, når man ikke har noget

60

LRG: Nu citerede du åbningen af bogen før, men den hænger sammen med
den sidste tekst i bogen, som jeg gerne lige vil læse højt: “Så tager jeg en sten i
hånden og lukker øjnene. Så ønsker jeg, at stenen er en ønskesten. Så ønsker
jeg, at min hånd er en andens, og at jeg er stenen. Så ønsker jeg, at stenen åbner
øjnene, og at den ikke bliver bange” (173). Hvis man ser bogen som stenen, der
ikke må tale over sig, så er det jo netop det, den gør. Som læser ser jeg bogen
som en sten, der falder dig fra hjertet.

GAMMELGAARD

LJD: Men når det er sagt, så tror jeg, at al litteratur har den forløsende effekt
på forfatteren. Noget, der opleves som magtpåliggende, kommer ud og ned
på papir. Det giver en afstand til det. I åbningsteksten skriver jeg: “Jeg betror
mine hemmeligheder til en sten, så graver jeg den ned, langt væk, jeg er bange
for, at den taler over sig” (7). Det er jo det, en bog gør. Den giver sprog til det
hidtil usagte. Men det er ikke sådan, at jeg har siddet og haft de overvejelser,
før jeg skrev bogen. I den forstand ligger der er intet klassisk litterært arbejde
bag den. Det har bogen selv skabt. Den har selv skabt den der sammenhæng.

at være ked af. Jeg gik altid og drømte om, at vi kunne få en hund, for de dør ret
hurtigt i forhold til mennesker, og så kunne vi begrave den, og så ville jeg have
en god grund til at være ked af det og et sted, hvor jeg kunne gå hen at græde.
Nu har jeg en hund, og den må aldrig dø. Men den der følelse af at have et sted
at placere den sorg. Den historie var enormt forløsende.

LJD: Ja, det er det også, men der var også en stor angst over for det, jeg skulle til
at skrive. Jeg ville helst bare gemme det væk, for tænk, hvis der kom til at stå,
at jeg også var en led lille satan undervejs. Eller at der er nogle ting, jeg faktisk
ikke har lyst til at se i øjnene. Selvom jeg fx elsker min far overalt på jorden, så
har han haft nogle lidt akavede handlemåder i forhold til børn. En manglende
forståelse for niveauer.
LRG: Så selvom du har skrevet det og udgivet det som en roman, så har der
været så meget ærlighed og bekendelse i spil, at du har overvejet hensynet til
din familie?
LJD: Ja, det har der. Sidste år blev jeg interviewet om bogen på en festival i
Aalborg, og min far var med inde at høre det. Det var før, den var udkommet.
Da vi så kommer ud, kommer journalisten, der interviewede mig, hen og siger:
“Jeg vil da godt lige hilse på din mor og far”. Min far går hen og giver hende
hånden og siger: “Goddag, jeg er Louises far. Den bog skal jeg ikke læse”. Bare
sådan? Jeg ved faktisk ikke, om han har læst den, men jeg er da ikke blevet gjort
arveløs.
LRG: Det var godt. Der er allerede blevet grint meget i løbet af vores samtale,
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men vi har slet ikke snakket om humoren i bogen endnu, men den er faktisk
vigtig. Bogen handler om en form for vanvid, men der er også en masse vid
i den, og her mener jeg vid som i både klogskab og morskab. Hvad har din
strategi været omkring humor? Hvilken funktion har den haft?

GAMMELGAARD

Artaud, Antonin. 1990 [1947]: Van Gogh. Samfundets selvmyrdede. Nansensgade
Antikvariat, København.
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LJD: Jeg tror, man ville være blevet kvalt midtvejs, hvis ikke der havde været
humor.Alvorertitlidtfingerpegende.Derimoderhumorenmeget tilgivende
eller forsonende. Den udviser en nænsomhed omkring situationen. Humoren
tilbyder en form for tilgivelse, både af sygdommen, af de ting, den har
afstedkommet, og af omgivelserne og opvæksten. Så det er et åndehul. Ligesom
en hval, der er nede at fange fisk og lige skal op og have vejret indimellem.
Alvor er meget tyngende, men humoren skaber plads til alvoren og tyngden.
Dengivervejrtilhvalfisken.
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E-post fra Pelikanen
Om Ragnhild Eskelands Føling og
Cathrine Knudsens Den siste hjelperen
En anamnese og en nærfremtidsroman.
REDAKTIONEN

Sådan kunne man helt kort karakterisere de to norske romaner, vi bringer
uddrag af i dette nummer af Reception. De udkom begge på Pelikanen Forlag
tidligere i år.
Anamnese – en medicinsk term for sygdomshistorie, som den fremstilles af patienten selv – er debutanten Ragnhild Eskelands egen betegnelse for sin roman, Føling. Romanen er en personlig beretning om som femårig at få stillet
diagnosen type 1-diabetes, og om hvordan det er at leve med denne “grådighedens sygdom”, som jeg-fortælleren selv betegner den.
Idetuddragvibringer,reflektererfortællerenover,hvaddetvilsigeatleve
medenkronisksygdomogmåtteacceptere,atderikkefindesnogenkur.Som
hun selv siger: “Med andre sykdommer snakker man om å bekjempe. Slåss mot
kreften. Ta knekken på forkjølelsen. Man kan ikke bekjempe diabetes, derfor
fungerer ingen krigsmetaforer i behandling. Det er ikke snakk om kamp, men
om aksept”.
Med nærfremtidsroman refererer vi til Cathrine Knudsens Den siste hjelperen,
hvori Knudsen hiver fat i temaer som omsorgsteknologi, kroppen og autentisk
vs. kunstig. Handlingen udspiller sig i et Norge, som er genkendeligt – og så
alligevelikkehelt.Iuddragetfindervifxenpræsentationafdendemenslandsby, romanens unavngivne hovedperson arbejder i, kaldet Viljen; en institution
forklædt som et lokalsamfund, hvor pårørende kan placere deres ældre, når de
ikke længere selv har kræfterne eller overskuddet til at tage sig af dem.
Det virker jo umiddelbart tilforladeligt, hvilket måske kan tilskrives Knudsens
imponerende udramatiske prosa. Og måske er det netop denne, der er skyld i
den underlæggende og diskrete stemning af uro, der gennemsyrer romanen,
således at man bliver i tvivl om, hvorvidt man læser en uto- eller dystopi.
Døm selv. Og god fornøjelse med læsningen!
En tak skal lyde til Pelikanen Forlag for at lade os bringe uddragene.
Redaktionen
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Føling
AF RAGNHILD ESKELAND

ESKELAND
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kjempe. Slåss mot kreften. Ta knekken på forkjølelsen. Man kan ikke bekjempe diabetes, derfor
fungerer ingen krigsmetaforer i behandling. Det
er ikke snakk om kamp, men om aksept.

Du må akseptere din
diabetes, sier legen, sier sykepleieren, sier psykologen. Som en
skyldig må akseptere konsekvensene, godta sin straff.

Du må akseptere din diabetes, sier legen, sier
sykepleieren, sier psykologen. Som en skyldig må
akseptere konsekvensene, godta sin straff.
Kampen er alt over. Kroppens egne krigere
gikk til angrep. På de Langerhanske øyer fantes
intet forsvar. Betacellene nærmest utryddet. 80
prosent fatalitet. Bare en liten egenproduksjon av
insulin igjen. Opprettholdt av noen små søte sukkerpillermammafikkavenhomeopat.Huntror
ikke en gang på homeopati. Det skader jo ikke å
prøve.
Men så døde plutselig de siste 20 prosentene
også. Som om de hadde lengtet etter det. Torturert på overtid. Kroppen sloss mot seg selv og tapte. Deretter ble krigsmetaforen også ubrukelig.
Når jeg prøver å bekjempe diabetesen, når jeg
stritter imot, fører det bare til at den tar mer plass
Tar øyne, tar nyrer, tar bein, tar humøret og
energien, tar mensen.
Diabetes er min egen feil.

Jeg angrep mine egne celler. Min
hjerne sendte signal til mine antistoffer om å angripe meg. Kroppen kunne ikke skille venner fra
fiender.

’’

Diabetes viser min manglende evne til å ta vare
på meg selv. Jeg vil alltid være for mye. For mye
sukker, for mye antistoffer. Jeg er en cellemorder,
drepte en hel øygruppe.

ville forstå at jeg var en bedrager blant dem.
Tusen mikroskopiske partikler oppløste seg i
luften og jeg kunne ikke gripe tak i dem, jeg holdt
ikke ut tanken på at livet bare var å holde meg i
live, så en dag tok jeg ikke insulin. Det var ikke
én ting.
Hvis man fortrenger all dødsfrykt, så løper
maningenrisiko.Daflyterman.
Psykologen min sa en gang at en god diabeteskontroll er en balanse hvor man klarer å ta vare
på seg selv uten å kjenne en frihetsberøvelse, men
for meg har alltid kroppen vært en frihetsberøvelse.

ESKELAND

Jegvilikkeatvaskedamenskalfinnemegdød.Jeg
måfinneenstrategiforåoverleve.Idagerdettirsdag, og jeg får ikke sove. Tankene løper bakover
i tid. Jeg vil tilbake til et punkt hvor jeg mestrer
min egen kropp. Hvor kroppen er en del av meg
og vi samarbeider, men bakover ser jeg bare mine
egnefeil.Minegenflukt.Nårjegleserjournalen
min, kan jeg se når jeg har løyet til legen. Når jeg
har blitt tatt i løgn, når jeg har sluppet unna.
Hver sykdom har et forløp. Jeg ligger våken
ogprøveråfinneuthvoraltgikkgalt.Følgedet
fra starten. Fra den første beskjeden fra legen og
mammas stemme til jeg hoppet over den første
sprøyten. Hvor sluttet jeg å fungere normalt?
Det motsatte av normalt er patologisk.
Legen sier jeg kan leve helt normalt om jeg
bare tar sprøyter, om jeg bare måler blodsukkeret,
om jeg bare registrerer alt jeg spiser.
Hvorfor kan jeg ikke bare gjøre det jeg skal?
Hvorfor kan jeg ikke bare lystre anvisningene?
Hvaerdetjeglengteretter?Detfinnesjoingenting utenfor.
Minnet starter med sykdommen. Alt er
mørkt, så blir det lys, og jeg er alt syk. Diabetisk
er et hermetisk rom jeg ikke kan komme ut av.
Denne natten er uendelig.
Ingen vet hvordan man får diabetes. Forskere
vet at sykdommen har en genetisk komponent.
De vet det er en autoimmun sykdom. Men de vet
ikke hvorfor kroppen angriper seg selv. Hvorfor
immunforsvaret angriper betacellene i de Langerhanske øyene i bukspyttkjertelen. Hvorfor genetisk disposisjon i noen tilfeller blir realitet, mens
det i andre kun forblir risiko. Derfor finnes det
heller ingen ordentlig kur.
Med andre sykdommer snakker man om å be-

Jeg angrep mine egne celler. Min hjerne sendte signal til mine antistoffer om å angripe meg.
Kroppenkunneikkeskillevennerfrafiender.
Men det var jo meg. Hvis jeg er min hjerne,
så kan jeg ikke skille mine ubevisste handlinger
fra de bevisste. Det er jeg som har gjort det. Om
jeg skjærer av meg armen i søvne, våkner jeg uten
arm. Om jeg husker det eller ikke, så var det meg.
Det er bare meg i min kropp.

RAGNHILD ESKELAND (f. 1986) er norsk forfatter. Føling – der er hendes debutroman – udkom
på Pelikanen Forlag i foråret 2018.

Når man ikke kan slåss, må man bare spille med.
Følge reglene. Det burde ikke være så komplisert:
måle, ta insulin, spise, gjenta ved hvert måltid. Legene spør meg hva som gikk galt. Om det er noe
jeg kan fortelle som kan hjelpe dem i å hjelpe andre, men jeg vet ikke hvorfor jeg sluttet å ta insulin. Det var ikke konkret. Det var som om jeg lå og
svevde ute i verdensrommet. Nede på jordkloden
så jeg hvordan alle gikk rundt og levde sitt vanlige
liv. Der nede gjaldt de fysiske reglene for tilværelsen: Tyngdekraften ga dem fotfeste, sult sørget for
atdespiste,kuldefikkdemtilåtrekkeinnivarme hus og forbindes med hverandre.
Mens jeg svevde rundt, kunne jeg se kroppsdelenemineflyteinnogutavsynsfeltet,enarm,
et bein; da jeg svevde forbi en satellitt, så jeg mitt
eget speilbildet i metallet: Jeg lignet ingen der
nede. Ingenting forbandt meg med dem. Jeg var et
romvesen adskilt fra alt. Jeg kjente ingen sult, jeg
bare spiste fordi jeg hadde lært at det var måltid
eller fordi blodsukkeret sa jeg skulle. Jeg hadde ingen forbindelse til verden annet enn at den tilførte
meg insulin: en intravenøs kobling av kald væske.
Jeg lekte en som lekte levende, lot som om tyngdekraften også gjaldt meg, så de skulle fortsette å
holde meg i live, men snart ville alle forstå det. De
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de helt konkret kan velge disse faktorene. Disse
valgene, der det er om å gjøre å velge det rette,
der man må bruke sin opparbeidede dømmekraft;
det ene eller det andre? Det ene eller det andre?
Vissheten om å ha valgt riktig gir en hvile i sjelen
– så har man iallfall gitt det beste av det som var
tilgjengelig.

Den siste hjelperen
AF CATHRINE KNUDSEN

KNUDSEN

Et sted som de færreste unge voksne vet hva heter,
står nå skiltet: Velkommen til Viljen bydel. Den
ligger på et tidligere jorde. For noen få år siden ble
det pløyd om våren og tresket om høsten her. Nå
er det en asfaltert innkjøring her, parkeringsplass
og så en bom før man kommer til en brolagt gårdsplass. Inne i demenslandsbyen er det bilfritt.
Jeg parkerer på ansattparkeringen og ser at
bussen kjører inn og snur på sin sedvanlige plass.
Det er ennå ikke helt lyst. Bussen tømmes, de
ansatte går mot inngangen, femten-tjue stykker.
De registrerer seg ved inngangen, før de spres i
forskjellige retninger. Noen går mot hovedbygningen, der kontorene ligger, der flere av fellestjenestene er lokalisert; fotpleien, massasjen, frisøren og barbereren, andre går mot rekkehusene
der boenhetene ligger, eller mot arbeidsrommene,
kafeen. Selv går jeg mot butikken etter å ha hørt
kvitteringstonen idet jeg passerer porten.

’’

Omgivelsene er laget slik
at de skal transportere beboerne til en tid de kan gjenkalle og
assosiere med gode følelser. Vi
lager en setting rundt dem som er
en slags nåtidig fortid. Dette gjør
vi ikke for å lure dem, men for å
gjøre livet så normalt som mulig
innenfor sykdommens horisont.
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Degamlebleflyttethitsomomdevarenbesetning med livdyr på en gård. De som ble med hit,
var de mest livskraftige, de skulle danne stammen
her, mange av de svakeste ble sendt til andre pleiehjem. Men kanskje raskere enn planleggerne så
for seg, måtte de opprette en mer tradisjonell avdeling også, med de etter hvert ikke-aktiviserbare.
Det var vel ikke slik at man ikke hadde tenkt på
det, det var jo satt av areal, men det hadde allikevel kommet i bakgrunnen. Så viste det seg at det
fortere enn antatt måtte bygges en slik avdeling,
noen av beboerne gjennomgikk et raskt forfall.
Selv om hele retorikken her er bygd opp som om
livet skal vare og vare etter at de har kommet hit.
Som om det normale livet, ekstraktet av de faktorene som har vært mer eller mindre til stede i vedkommende de siste førti årene, med bare noen få
justeringer, skal fortsette som en slags evighetsmaskin. Tilretteleggerne greier å plante en lysendeoptimismeiansiktettildeflestepårørendenår
de viser dem rundt i fasilitetene, når familien ser
alt dette av høy og gjennomtenkt kvalitet. Materialenes og gjenstandenes beskaffenhet gir i seg
selv et løfte om årtier med bruk. Omgivelsene står
så fjernt fra nedbrytningen. Så enten man vil eller
ikke, overstyrer inntrykket av det nybygde det
tross alt nedadgående livet det skal romme.
De fleste blir oppløftet når de får være med
på å plassere faren eller moren, kona, søsteren eller broren, i den mest riktige formen for livsstil.
De går fra den ene boenheten til den andre, ser en
gang til på møblene, kaster et siste blikk på teppene og putene, vurderer menyen, før de faller ned
på den ene eller andre siden i avgjørelsen. Skal vi
velge kategorien «Hjemmekoselig» med vekt på
husmannskost, eller skal vi ta «Urban» med mer

internasjonal mat?
Tilretteleggeren leser igjennom opplysningene som har kommet fram i samtalene en gang til,
ser på skjemaet hun har plottet personen det gjelder inn i. Hun sier: Ja, det kan se ut som moren din
kan ligge mellom disse to kategoriene, hun bodde
jo såpass mange år i byen, og har tatt med seg mye
av impulsene fra det urbane over i den mer familieorienterte stilen seinere. Noen spørsmål vi da
må stille oss er: Hva tror dere vil gi henne mest
ro? Det som ligger til grunn er jo at beboeren ikke
skal bruke mental kapasitet på å prøve å tilpasse seg ukjente forhold, målet er at vedkommende bare skal godta omgivelsene som noe kjent,
og dermed forebygger vi uro. Det er vigtig at det
som omgir henne skal gi en umiddelbar følelse av
godhet, av trygghet, noe hun ikke behøver å måtte
avklare sitt forhold til. Det skal framstå for henne
som det samme, dag etter dag, altså noe som er
der som en selvfølge. Som er en selvfølgelig del av
livet, en fortsettelse på det som har vært.
Det gir dem en spesiell fred, ser det ut til, at

KNUDSEN

Deflestesomborherharfortsattmangefunksjoner intakt, de er fremdeles i stand til å gjøre
mye selv. Mange kan delta i både matlaging og
husarbeid. Det vi forsøker her, er å rense verden
for dem, å ta vekk de støyende faktorene. Her er
beboerne organisert i små familiegrupper, som vi
kaller det, det vil si boenheter med seks-sju personer i hver, og en ansatt medboer, som er til stede
døgnet rundt. De har hver sine rom, egne bad, og
en felles stue og kjøkken. Vi som er medboere går
kledd i vanlige, uformelle klær. Det er ingen uniformer i bruk i boligene. Noen vil se på oss som en
god venn eller et familiemedlem, andre vil forstå
at vi er ansatt. Men det er ikke poenget å skjule
noe her. Det er den enkeltes tilstand og personlighet som vil oppfatte det som det ene eller det
andre, og begge deler vil da være riktig.

De går ut og setter seg på benken inne i det koselige og oppvarmede busskuret. Bussstoppet er laget i 1960-tallskoloritt.
Det kommer aldri noen buss,
men etter en liten stund pleier
de uansett å glemme hvorfor de
har gått ut dit.

’’

Det er på forhånd definert sju livsstiler som
beboerne vurderes ut ifra. Ved hjelp av et omfattende skjema som har spørsmålene formulert på
forskjellige måter, skal de pårørende svare så godt
de kan slik at familiemedlemmet blir plassert
i den mest riktige kategorien. De blir vist rundt
av avdelingslederne, så de kan se hva valget innebærer og drøfte tankene rundt vurderingene.
Boenhetene blir innredet med møbler, lamper,
tekstiler og gjenstander som skal gjenspeile den
passende livsstilen. Maten som bliver laget og
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serverterogsåspesifikkforhverenkeltkategori.
Aktivitets- og kulturtilbudet blir utarbeidet for å
gi de riktige opplevelsene til hver gruppe.
I tillegg til medboeren kommer det en eller to
administratorer inn på dagtid som setter i gang
og fordeler oppgaver, tar med en av beboerne på
planlegging av middag, og så går de på handletur og kjøper noe av det de trenger til middagen.
Hver boenhet har et tema, en stil, som passer den
tidligerelivsstilentildemsomflytterinnder.Vi
bruker mye tid og går grundig inn i å finne den
rette typen stil til den enkelte. Og vi er nøye med
å prøve å sette sammen riktige «familier».
Omgivelsene er laget slik at de skal transportere beboerne til en tid de kan gjenkalle og assosiere med gode følelser. Vi lager en setting rundt
dem som er en slags nåtidig fortid. Dette gjør vi
ikke for å lure dem, men for å gjøre livet så normalt som mulig innenfor sykdommens horisont.
Ved å plassere en del av deres mentale tilstedeværelse i en fortidig setting parkeres denne delen
i hvilemodus, og de kan samle konsentrasjonen i
nåtida. Dette muliggjør høyere grad av aktivering.
Men det er alltid noen som får det for seg at
de skal «hjem», og når de først har bestemt seg,
nytter det ofte ikke å få dem fra tanken ved å insistere på at det er her de bor nå. Da pleier de å
få beskjed om at busstoppet er der og der, og at
bussen går sånn og sånn. Så da pakker de en veske
eller lignende, tar farvel med dem de bor sammen
med, og går ut. Det er litt vondt å se forventningen og optimismen i ansiktene deres når de gjør
dette, blandet med litt vemod over å dra fra den
nye familien de har fått tildelt. I det øyeblikket
er de jo sikre på at de virkelig drar derfra, at de
ikke skal komme tilbake. De går ut og setter seg
på benken inne i det koselige og oppvarmede busskuret. Bussstoppet er laget i 1960-tallskoloritt.
Det kommer aldri noen buss, men etter en liten
stund pleier de uansett å glemme hvorfor de har
gått ut dit, og lar seg villig hente inn av en administrator eller medboer som ber dem med på en CATHRINE KNUDSEN (f. 1970) er norsk forkaffe i kafeen her inne, eller kanskje tar dem med fatter. Hun debuterede i 2005 med Mulighetene
og har siden udgivet fem romaner, bl.a. Manuell
til et av temarommene.
(2014), der er oversat til dansk. Hendes forfatterskab kredser især om temaer som menneskets forhold til ny teknologi, og hvordan denne påvirker
menneskelige relationer. Den siste hjelperen udkom
på Pelikanen Forlag i foråret 2018.
ILLUSTRATIONER AF Ragna Mouritzen.
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Hvad kan

skønlitteratur?
Om narrativ medicin i praksis
AF TRISSE GEJL
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Ingen hævder, at skønlitteratur kan helbrede, men skønlitteratur har et potentiale, som
kan være behjælpeligt i forståelsen af det enkelte menneske, af
patienten.

GEJL

Ingen hævder, at skønlitteratur kan helbrede, men
skønlitteratur har et potentiale, som kan være
behjælpeligt i forståelsen af det enkelte menneske,
af patienten. Ligesådan kan patienten selv bruge
skønlitteraturen til at forstå sin sygdomshistorie.
Hun eller han kan spejle sig selv og sine erfaringer
i litteraturen og se dem sprogliggjort.
På Syddansk Universitet arbejder vi med
flere delprojekter. De er både rettet mod
behandlere og patienter eller andre udsatte, og
de centrerer sig ikke kun om læsning, men i høj
grad om kreativ skrivning. Det er det sidste,
jeg selv er involveret i. Indtil nu har vi afholdt
skriveworkshops med kræftsyge (i samarbejde
HVAD ER NARRATIV MEDICIN?
med REHPA, Videncenter for Rehabilitering
Narrativ medicin blev første gang defineret i og Palliation), med alkoholikere i behandling (i
2000 af Rita Charon, professor i klinisk medicin samarbejde med alkoholbehandlingen på Odense
og ph.d. i litteratur på Columbia University i Universitetshospital) og med voksne, der alle har
New York, og er præsenteret i lærebogen The været anbragt på børnehjem (i samarbejde med
Principles and Practice of Narrative Medicine (2016). I Forsorgsmuseet i Svendborg og Fængselsmuseet
tæt kontakt med Columbia og gæsteundervisere i Horsens). Det er tre forskellige projekter,
derfra er Syddansk Universitet i gang med at tre forskellige målgrupper. Det er vigtigt at
udvikle praksissen i Danmark og underviser nu understrege, at vi ikke arbejder med skrift som
lægestuderende i skønlitteratur. Forskning tyder terapiform, men med skrift som æstetisk udtryk.
nemlig på, at jo mere skønlitteratur man læser, Forfatter Pablo Llambias, der er medunderviser i
jo mere empati udvikler man (Juhl Rasmussen skriveworkshops i kræftbehandlingen, beskriver
2017: 9-19). Man stimulerer så at sige evnen til forskellen således:
at sætte sig i den andens sted. Patienten er ikke
Det handler i skrivekunstundervisningen ikke
en diagnose, en knoglescanning eller resultatet af
om blot at komme ud med følelserne eller blot
en mikroskopi, men et individ med en individuel
’sætte ord på det’. Det handler om, hvordan
historie og en individuel måde at være syg på. Som
man sætter ord på det, altså om form. [...] Den
den berømte New York Times-journalist Anatole
almindelige måde, vi taler sammen på, er formBroyard, der døde af prostatakræft, skrev i essayet
løs, slatten, upræcis, doven, i-mangel-af-bedre,
“The patient examines the Doctor”: “Jeg vil gerne
hurtig, nødtørftig. De fleste mennesker vil,
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også i en terapeutisk samtalesituation, benytte
sig af dette talesprog. [...] Kunstsproget, det
skønlitterære sprog, adskiller sig i sin bedste
kvalitet fra talesproget ved at være anderledes
præcist, anderledes følelsesstærkt, anderledes
skønt, opløftende, knugende, åbenbarende – alt
sammen gennem uhørt præcision, uhørt skønhed. [...] Og det er gennem erkendelse og skønhed, at mennesker bliver bedre til at varetage
egen situation, bedre til at acceptere og erkende
egen situation, bedre til at handle på den.
(Llambias 2017: 51)

DE ENKELTE VÆRKSTEDER
Det er som sagt skriveværkstederne med syge eller
udsatte, jeg selv er involveret i. Det er interessant
at se forskellen på deltagerne i de forskellige målgrupper. Nogle deler fortid, andre nutid. Fælles
for alle er, at de har nogle fysiske eller psykiske
udfordringer.
Undervisningen i disse skriveværksteder er
inspireret af undervisningen af mine almindelige
universitetsstuderende og består af skriveøvelser
og oplæsning af øvelserne i plenum. Det er klart,
at niveauet er tilrettet målgruppen. I nogle
målgrupper, som for eksempel alkoholikere i
behandling, havde mange haft dårlige oplevelser
i dansktimerne i skolen. De var nervøse for ikke
at stave korrekt eller for at sætte kommaer
forkert, men det er ikke dét, værkstederne går ud
på. Desuden skriver vi på stedet, ingen ser deres
tekster, de læser dem selv op. I forbindelse med
kræftbehandlingen er det ofte en mere bogligt
uddannet middelklasse, der opsøger tilbuddet, og
de kan udfordres lidt mere.
Generelt arbejder jeg i værkstederne med
forskellige
skriveteknikker,
hvis
formål
(paradoksalt nok) er at sætte skriften fri
ved hjælp af forskellige begrænsninger. Jeg
medbringer en række benspænd, løst inspireret af
blandt andre de franske surrealister fra 1920’erne
og Oulipo-bevægelsens skriveteknikker. Oulipo
er en forkortelse for Ouvroir de littérature potentielle,
hvilket kan oversættes til “værksted for potentiel
litteratur”. Bevægelsen blev grundlagt i 1960 af
blandt andre den franske forfatter Raymond
Queneau.
I surrealisternes litterære manifest fra
1924 vægter forfatteren André Breton “tankens uegennyttige leg”. Manifestet var et
kunstnerisk opgør med den rationelle tænk-

ning og et ønske om at sætte kunsten og tænkningen fri ved hjælp af arbejdet med det irrationelle. Surrealisterne benyttede sig af frie
associationer og automatskrift. Et eksempel på
en øvelse, vi laver i skriveværkstederne, som
er inspireret af automatskrift, er at arbejde
med en tidsbegrænsning: Deltagerne får fem
eller ti minutter til at skrive en tekst uden at
fjerne pennen fra papiret. Dette forhindrer, at
de studerende tænker for meget og blokerer i
angsten for det hvide papir.

’’

’’

være interessant for min læge, jeg vil gerne være
som en karakter i en roman; jeg vil gerne have, at
han eller hun læser mig og bliver betaget af mig”
(ibid.: 30).

Det handler ikke om,
hvad deltagerne synes eller føler,
det handler om, hvad teksten siger, og hvordan den viser det.
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Ofte trækkes kunsten ind på andre områders
præmisser end kunstens egne, når man taler
om anvendelighed. Dette gælder for eksempel
reklameverdenens eller erhvervslivets. Eller i
terapien, hvor man har anvendt terapeutisk
skrivning til at skrive sig igennem traumer og
dårlige oplevelser gennem en slags dagbogsform.
Kunsten vil, efter min mening, aldrig udfolde sit
egentlige stærke potentiale her, da den altid vil
blive begrænset af spilleregler, som er kunsten
uvedkommende. Den vil ikke kunne være helt
afsøgende, fri, erkendende og udfordrende på de
æstetiske præmisser, der er kunstens. Den er i en
anden sags tjeneste.
Narrativ medicin handler på en måde om det
modsatte: At trække social- og sundhedsområdet
ind på kunstens præmisser.
At for eksempel skønlitteraturen, som det
her handler om, diagnosticerer samfundet fra alle
mulige vinkler, er de færreste formentlig uenige
i. At den også kan være et konkret redskab, når
man arbejder med diagnosticerede mennesker,
er ret nyt i Danmark. På Syddansk Universitet forskes der i øjeblikket i narrativ medicin,
et større samarbejde mellem lægevidenskab og
litteraturvidenskab. Forskningsprojektet går
under navnet Uses of literature: The social dimensions
of literature og kører fra 2016-2021. Det er en stor
paraply med mange delprojekter og samarbejdspartnere.

Ifølge Oulipo-bevægelsen er man altid underlagt
begrænsninger, når man skriver. Begrænsninger,
der for eksempel kan ligge i ens egne tilbøjeligheder
eller i selve sproget. I stedet for at forsøge at gøre
sig fri af disse bånd var Oulipo-forfatternes idé at
anerkende og synliggøre de strukturer, der styrer
skriften, og dermed skabe nye litterære former.
Tit lod de deres tekster være styret af forskellige
tilfældighedsprincipper. Sproget fremtræder
som et materiale, der kan omformes, frem for at
virke som noget, der strømmer fra en ophøjet
instans. Det er med til at give en uhøjtidelig tilgang til den litterære tekst, hvilket kan være
forløsende for utrænede skribenter. Af kendte
udgivelser inspireret af Oulipo findes Georges
Perecs 300-sidersroman La Disparition fra 1969,
hvor bogstavet “e” ikke optræder en eneste gang,
angiveligt som en kommentar til jødeudryddelsen
– han udryddede det mest benyttede bogstav i alfabetet. Et andet eksempel kunne være
Raymond Queneaus Exercices de Style fra 1947,
hvor han i 99 små tekster gengiver den samme
ligegyldige hverdagsbegivenhed – en mand stiger
på en bus – i forskellige stilarter: i telegramstil,
beskrevet auditivt, taktilt, som et forhør og så
videre.
I skriveøvelserne arbejder vi altså med sproget
som formbart materiale. Vi prøver at bryde med
det sociale sprog, med dagbogssproget og at få
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deltagerne til at opdage det æstetiske sprog. I det
sociale sprog henvender afsender sig direkte til
modtager; i det æstetiske henvender afsender sig
til teksten, og teksten henvender sig til modtager,
som jeg plejer at sige. Det handler ikke om, hvad
deltagerne synes eller føler, det handler om, hvad
teksten siger, og hvordan den viser det.

’’

Man kan blive sin sygdom
i en sådan grad, at man næsten
har glemt, at man er andet.

scenisk og sanseligt kan betragte sig selv på en
anden måde, udefra. Anders Juhl Rasmussen,
postdoc tilknyttet Uses of literature, beskriver
det sådan: “For den syge, der ønsker at gøre sig
forståelig for andre syge – og raske – kan kreativ
skrivning potentielt reintegrere en forudgående
livsfortælling i den nye sygdomshistorie og
i bedste fald (gen)skabe en identitet” (Juhl
Rasmussen 2017: 17).
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Min børnehjemsleksikalske barndom
– et kor i flere stemmer:
Besøg:Nogetandrefik.
Boller: Allerførste gang jeg smurte hjemmebagte
boller,fikjegskældudfordijegikkesmurtehelt
ud til kanten.

ting i. De var nemme at gemme væk, så tingene
ikke blev stjålet – og pakke hurtigt ned, hvis jeg
pludseligskulleflytteigen.
Østergård, jens. Pædagog på børnehjemmet, der
indførte husdyrhold (kaniner og høns, blandt andet). Han vidste måske ikke dengang, hvor meget
en blød pels kan gøre for et anbragt barn. Men
han havde det nok alligevel på fornemmelsen. Det
var noget at holde af, og holde om. Og vi kom med
hjem til ham privat, når kaninerne skulle parres.

Det, vi forsøger i disse skriveworkshops, er at tilbyde
hjælp til at udvikle en æstetisk
form at udtrykke sig i. At give
dem et sprog.

Børnehjemsbesøg: Jeg var 2-3 år. Engang kom
min mor på besøg på børnehjemmet. Hun sku nok
vise de ansatte, hvem der bestemte… Hun syntes,
jeg skulle i bad. Jeg følte mig ikke tryg, så jeg græd
højlydt og ville op af badekarret. Men hun blev
vred og vaskede mit hår så voldsomt, at jeg fik
sæbe i øjne og mund. Min søster stod i døren og I disse små kortprosastykker folder et børneønskede at hjælpe mig, men hun var også bange hjemsliv sig ud med udgangspunkt i specifikke
for de voksne.
detaljer. Oplevelsen af de voksnes kynisme i
teksten om isbåden står tydeligere frem, end
Ensomhed
den ville have gjort, hvis der havde stået: “K,
kynisme: De voksne var kyniske”. Æsker får en ny
Frøken Nielsen: det var det, jeg skulle kalde min betydning. De folder et barns historie ud; et barn,
mor, for hendes arbejdsgiver måtte ikke vide, at der prøver at opretholde og beskytte sig selv ved
hun havde et barn.
hjælp af symbolske genstande.
Janus. Han blev slået under bruseren.
Isbåd: En skrøbelig lækkeri, der når at smelte, før Læserenmåselvreflektereover,atmangesåmåman bliver artig!
ske er blevet slået et eller andet sted. Bruseren
var et sådant sted. Og mellemørebetændelse? De
Janus: Min bror hedder Janus. Han blev slået ude fleste husker vel mellemørebetændelse, men de
i bruseren.
færreste tænker nok på, at det også kan betyde
fjernelse fra hjemmet. Teksten fremkalder et konMellemøre-betændelse: Endnu et ord man ikke kret billede af en manglende omsorg, en afmagt,
ønskede at høre, for det betød oftest endnu en an- der er bedre illustreret, end hvis skribenten havde
bringelse.
skrevet “mine forældre var afmægtige” eller “jeg
led under omsorgssvigt”.
Opmærksomhed: Noget voksne, syntes jeg søgte
Læg også mærke til E, ensomhed, der står
for meget af.
helt ukommenteret, ligesom S, skam. Der står et
usynligt udråbstegn bag de to ord. De peger på,
Pinligt. Når man er anbragt og får besøg af sin at sproget ikke slår til. På den måde kan et enkelt
fulde far.
ord være god litteratur, en slags metakommentar
til sprogliggørelse, når det står i en kontekst med
Skam
længere tekster, der skaber tematikken.
I min seneste roman Ulvekvinten mister min
Æsker. Noget jeg brugte til at gemme små vigtige klassiske pianist sit æstetiske udtryk. Hun får

’’
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FORMIDLINGSPOTENTIALE
Ofte er det sådan, at forskerne forsker og
derefter formidler forskningen. I projektet med
de tidligere anbragte var der fra begyndelsen
indskrevet et formål om tæt samarbejde mellem
For eksempel bruger jeg terninger. Deltagerne forskere og formidlere. Derfor har formidlingschef
kaster to terninger hver og starter teksten Sarah Smed på Forsorgsmuseet i Svendborg fulgt
med: “Da jeg var x år gammel …” (det antal øjne skriveværkstederne tæt, og museet har også lagt
terningerne viser). De skriver ofte i strakt arm, lokaler til. Her var formålet med skrivningen altså
erindret som en stumfilm, præget af synssansen ikke alene at hjælpe deltagerne med at udvikle et
eller fortalt som til en dagbog. Derefter kaster de andet udtryk end dagbogens, men også potentielt
terningerne igen, og denne gang skal de skrive i at undersøge, om de tekster, der kommer ud af
tredjeperson, nutid: “Hun er x år gammel …” samt det, kan have en værdi i sig selv, hvis de rettes
koble mindst to sanser på ud over den visuelle.
mod et eksternt publikum – også selvom de er
Nu fremkalder de ofte intenst sansede scener. skrevet af amatører.
Én skrev for eksempel om, hvordan det var at være
Deltagerne ville gerne udgives, men jeg havde
syv år gammel og sidde lænet op ad sin yndlings- undervurderet den skam og skyld, der ofte er
ko på marken med tæerne i en varm kokasse og se forbundet med at have været anbragt. Derfor
smørblomsterne, der var drysset ud over engen. De begyndte vi at skrive anonyme kollektivtekster.
husker ikke, de fremkalder en erindring. Teksten Tekster, hvor alle bidrog, og ingen til sidst anede,
om koen blev skrevet i alkoholbehandlingen, og hvem der havde skrevet hvad. Der opstod et
den pågældende deltager sagde forundret, at stærkt fællesskab omkring fællesværkerne, som
hun nu så, at hun også var en anden og ikke kun skal ende med at blive en del af den planlagte
alkoholikeren. Man kan blive sin sygdom i en udstilling Hvem er jeg? på Forsorgsmuseet i eftersådan grad, at man næsten har glemt, at man er året 2018. To ph.d.-studerende har sideløbende
andet.
forsket i journaler, interviewet tidligere anbragte,
konfronteret dem med egne journaler og underI kræftbehandlingen sagde en deltager, at det her søgt forholdet mellem individets erindring og
er genopstandelse af sanserne. Når man har haft systemets fortællinger. På udstillingen får de
kræft så længe, lukker sanserne ned, og man er tidligere anbragte nu selv lejlighed til at bidrage
ikke andet end kræft.
med deres subjektive fortællinger i form af
I projektet med de tidligere anbragte skrev kreative tekster. Disse skal udstilles side om side
én i evalueringen: “Vi kan ikke ændre på fortiden, med både historisk og videnskabeligt materiale
men vi kan ændre på, hvordan vi SER på fortiden. samt professionel skønlitteratur om udsatte, som
Når vi sætter ord på papir om elementer fra en postdoc tilknyttet projektet har samlet.
vores livshistorie, bliver de pludselig meget mere
konkrete. Som f.eks. skyldfølelsen. Vi kan holde Et eksempel på en af de kollektivtekster, de har arden ud foran os, se på den – holde den op mod den bejdet med, er “Min børnehjemsleksikalske barnvi var dengang, og det vi var oppe imod – og så dom”. Inspireret af den modernistiske forfatter
mister den pludselig noget af den magt, den havde Kristen Bjørnkjær, der i 1969 udgav konceptbogen
over os.” Det tyder altså på, at man ved at skrive Min landbrugsleksikalske barndom, som består af

erindringer ordnet i alfabetisk orden, gav jeg hver
deltager en håndfuld bogstaver, som han eller hun
skulle skrive scenisk ud fra. Alle tekster skulle
indgå i et fælles såkaldt leksikon. Her følger et
lille uddrag af værket, der blev tyve sider langt:
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elektrochokbehandling og glemmer noderne –
og hun styrter. Det er vist en klassisk tematik:
Sangeren, der bliver stum. Forfatteren, der bliver
blind. Jeg har ikke tænkt over det før nu, men det,
vi forsøger i disse skriveworkshops, er at tilbyde
hjælp til at udvikle en æstetisk form at udtrykke
sig i. At give dem et sprog.
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DON’T DO THIS AT HOME
Der er en uventet stor interesse for disse skrive-/
læseworkshops i Danmark. Vi får henvendelser
fra psykiatrien, fra læger, fra pressen og fra
studerende, der skriver opgaver på både
universitetet og Journalisthøjskolen.
Disse skriveworkshops er ikke helt ufarlige.
De kan, på trods af at vi ikke arbejder med
terapeutisk sigte, åbne for glemte eller fortrængte
erindringerogrefleksioner.Vieraltid–før,under
og efter – i tæt kontakt med behandlere af eller
rådgivere for den aktuelle målgruppe, og det er
ikke litteraturuddannede, der evaluerer skriveværkstederne, men for eksempel en professor i
antropologi eller en ph.d. i sundhedsvidenskab.
Vi er på Syddansk Universitet i fuld gang med
at generere viden om, hvorvidt og hvordan det
her virker, og vi drømmer om på længere sigt at
kvalitetssikre denne praksis i Danmark.
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I den seneste rapport fra Sundhedsstyrelsen optræder angst som en af de hyppigste sygdomme i
dag,hvilketdennyligtpubliceredeSundhedsprofil
blot er med til at understrege. Angstens status af
folkesygdom synes i høj grad cementeret. Vi lever
angiveligt under noget, der omtrent nærmer sig en
angstepidemi. Som lærere og som privatpersoner
oplever vi da også selv ofte at møde mennesker –
ikke mindst unge mennesker – der er blevet udstyret med en angstdiagnose, og som modtager en
eller anden form for behandling for det.
Der er al mulig grund til at tage denne
situation alvorligt – både på det individuelle og på
det samfundsmæssige plan. De, der lider af angst,
fx i form af den særligt voldsomme panikangst,
har det uden tvivl forfærdeligt og kan prise sig
nok så lykkelige over, at der i dag findes mange
effektive behandlingsmuligheder, fra medicin til
forskellige former for psykoterapi (unødig lidelse
kan og må selvsagt aldrig være et mål i sig selv).
Men hvad kan bagsiden være ved den stort set
entydige funktionelle måde at opfatte angst på,
som sundhedssektoren og den medicinske sektor
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praktiserer?
Det vil vi forsøge at se på i denne artikel.
Ikke for at negligere eller miskreditere
videnskabens fremskridt på det område, der
hedder psykiske lidelser og socialpatologi. Ej
heller for at underspille de åbenlyse strukturelle og sociologiske faktorer, først og fremmest i
form af præstationssamfundet, der spiller ind og
er med til at accentuere angsten som psykopatologisk lidelse (se fx Petersen 2016). Formålet er
derimod at sætte spørgsmålstegn ved, hvad det
helt overordnet er for et menneskebillede, der ligger implicit i vores nuværende måde at se angsten
på. Det vil vi gøre ved at stille den medicinske,
diagnostiske forståelse af angst, som fylder så
meget i dag, op imod en mere eksistentialistisk
forståelse,somvifinderenrigtraditionforinden
forbådemoderneeksistentialistiskfilosofioginden for moderne eksistentiel litteratur. Til slut vil
vi foreslå en mere differentieret tilgang til angstbegrebet end den, der som oftest får lov at råde i
vor tid.

’’

Angst som sygdom og angst som eksistentiale

Prædikatet angstens tidsalder er dramatisk og urovækkende. Det løber koldt ned ad
ryggenpådefleste,nårsamtiden
kobles sammen med en psykisk
lidelsestilstand som angst.
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den til angstens tidsalder.
Prædikatet angstens tidsalder er dramatisk og
urovækkende. Det løber koldt ned ad ryggen på
de fleste, når samtiden kobles sammen med en
psykisk lidelsestilstand som angst. Det er også
udgangspunktet for den amerikanske sociolog
Allan V. Horwitz. Kapitel syv i hans historiske
analyse af angst, hvor angstens samfundsmæssige
anknytning som psykisk sygdom foldes ud og
forklares, hedder simpelthen “Angstens tidsalder”
(Horwitz 2013: 118). Den slovenske filosof og
psykoanalytiker Renata Salecl har lignende
betragtninger, og hun begynder da også sin bog
om angst med følgende udsagn: “Vi hører ofte,
at vi lever i angstens tidsalder” (Salecl 2004:
1);2 en ytring, hun gentagne gange følger op på i
løbet af bogen. Vi er således ikke ene om at bruge
angsten som en central markør for samtiden. Vi
har heller ikke opfundet noget nyt, når vi påstår,
at forudsætningerne for angstens udbredelse og
fremmarch er uløseligt forbundet med tiden, den
optræder i. Ja, der er faktisk intet nyt i at bruge
prædikatet ’angstens tidsalder’. Allerede i 1947
udråbte poeten W.H. Auden den tid til at være
“The Age of Anxiety’ (Auden 1948).3
Kan vores tidsalder så sidestilles med
den, Auden skriver om? Gør de samme
samfundsmæssige karakteristika sig gældende?
På nogle punkter ja og på andre punkter helt klart
nej. Den kontekst, Auden skrev i, er på ét centralt
Særligt tankevækkende er det for os at punktradikaltanderledesendden,vibefinderos
se, når nyere rapporter peger på, at de yngre i nu. En væsentlig forskel på vores tidsalder og
generationer rammes hårdt. I Ungeprofilen, en Audens er nemlig, at vi i dag befinder os inden
analyse fra Statens Institut for Folkesundhed, for rammerne af en diagnosekultur (Brinkmann
SDU, kan man således læse om følgende udvik- og Petersen 2015). Det analytiske perspektiv, vi
ling: Mens det i 1997 var cirka 12 procent af alle kalder for diagnosekulturen, dækker over det
gymnasieelever, der inden for de seneste 14 dage faktum, at næsten al lidelse, ubehag og afvigelse
havde følt sig ængstelige, nervøse, urolige eller fortolkes igennem den diagnostiske skematik,
plaget af angst, så var den andel i 2013 steget til som psykiatrien især tilbyder. At vi lever i en
23 procent.1 Ligeledes er det dyster læsning, når diagnosekultur,sesafdetfaktum,atflereogflere
en overskrift i SIND-bladet fra april 2017 lyder: mennesker får psykiatriske diagnoser, og at der
“Angst er blevet en børnesygdom”. I artiklen samtidigerflereogflereforskelligediagnoserat
henvises der til undersøgelser, som peger på, at få – det gælder også med hensyn til angst; for der
ca. 40.000 børn i alderen 8-14 år har problemer er indiskutabelt noget nyt i, at angsten i dén grad
med angst (Sind 2017). Disse undersøgelser er for gøres til et klinisk fænomen, som hovedsageligt
nyligtblevetbakketopafSundhedsprofilen,der betragtes med sundhedsvidenskabelige briller.
påviser, hvorledes de 16-24 årige er i særlig risi- Eksempelvis forholder det sig sådan, at der i
ko for at udvikle angst (noget vores egen erfaring den første diagnostiske og statistiske manual
som sagt bekræfter). Set på den baggrund synes (DSM-I)4 fra 1952 var 106 forstyrrelser oplistet, og
det ikke urimeligt at hævde, at angsten hærger i i DSM-IV fra 1994 var dette tal vokset til 357. I
samtiden, hvorfor det da også er oplagt at udråbe nyeste version af DSM fra 2013 er der kommet 15
DA ANGSTEN BLEV EN SYGDOM
Angst er den psykiske lidelse, som flere og flere
menneskers hverdag bliver opslugt af. Angst
er for længst udråbt til en folkesygdom, og det
estimeres, at ca. 350.000 danskere lider af angst
her og nu. Hvad mere er: “ca. dobbelt så mange
vil få angst på et tidspunkt i livet” (Gerlach og
Hougaard 2017: 8). Da Sundhedsstyrelsen for
nylig kortlagde sygdomsbyrden i Danmark, var
det da bestemt heller ikke morsom læsning. De
dokumenterer seriøse problemer med danskernes
mentale helbred generelt, og mere specifikt
påvises det i rapporten, at angst og depression
rangerer som de helt store topscorere blandt
de lidelser, der gør danskerne uarbejdsdygtige
(Flachs et al. 2015).
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for angst, ja, endog haft den som et hovedtema.
(Uden at den dermed negligerer de mere negative,
ubehagelige aspekter).

Frygt er, når man er bange for noget bestemt – fx når
man frygter for at blive fyret fra
sit job, forladt af sin kæreste,
spist af en ulv eller andet. Angst,
derimod, har ikke noget objekt.
Det er så at sige en følelse, der
melder sig helt ud af det blå, blot
fordi man er født som menneske
og ikke som fx – ulv.

’’
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og sociale aktører – patienter, pårørende, læger,
embedsfolk, sundhedsprofessionelle, medicinalindustrien osv. – som har en interesse eller aktie i
den diagnostiske psykiatri.
Følger vi dette perspektiv, skal genkomsten af angstens tidsalder, altså forklares i
relation til diagnosekulturens opkomst og
den diagnostiske psykiatris kolonisering af
forståelsen af angst. Med den udvikling banes
vejen samtidig for behandling af de symptomer,
som angsten klassificeres efter. Og behandlingen af psykiatriske lidelser, herunder angst,
foregår ofte med hjælp af farmakologiske midler
eller med kognitiv terapi.8 Eller den foregår, hvilket er blevet populært på det seneste, gennem
litteraturlæsning.9 En central præmis for denne
behandlingsforms forrang er, at angsten siges at
have et bio-medicinsk fixpunkt: Den tager fortrinsvis bolig i hjernen. Sygdommen angst er dermed en hjernetilstand, som det enkelte individ
skal løsrives fra. Og rationalet bag behandlingsformerne er da også, kort fortalt, at symptomerne
– og dermed deres negative påvirkning af det enkelte individ – skal stækkes og fjernes. Det gælder
med andre ord om at eliminere forudsætningerne for angstdiagnosen. Dens symptomer skal
bortryddes, så den angste kan blive helbredt.
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DEN DIAGNOTISKE PSYKIATRIS SEJRSGANG
Men hvilken psykiatri er med til at understøtte
denne udvikling, kunne man spørge?5 Jo, det
drejer sig mere præcist om det, Horwitz har
omtalt som “diagnostisk psykiatri” (Horwitz
2002: 54).6 Det primære kendetegn ved den
diagnostiske psykiatri er, at den helt og holdent
omfavner den medicinske models perspektiv på
psykisk sygdom.
Den medicinske model, som i sagens natur er
idealtypisk, har et bestemt rationale: “Plagsomme
tanker, følelser og handlinger betragtes som tegn
og symptomer på en underliggende patologi.
Udpegningen af disse tilstande som ’tegn og
symptomer’ i forhold til en specifik lidelse er
essensen af den medicinske model” (Aneshensel,
Phelan & Bierman 2013: 4). Den medicinske
model er i den forstand meget simpel. Det efterstræbelsesværdige er at præcisere tilstandenes
tegn og symptomer, så man ad den vej kan nærme
sig lidelsens biologiske kerne og dermed stille
bedre diagnoser. I kraft af den medicinske models
biologiskeforankringfindesogsåenfastforankret
tro på medicin (eller kognitiv terapi) som den
mest effektive psykiatriske sygdomsbekæmper
(Caplan 1995: 33).
Modellensfilosofioglogikblevmaterialiseret
og specificeret på et helt bestemt tidspunkt i
psykiatrihistorien, nemlig i 1980 med overgangen
fra DSM-II til DSM-III. I modsætning til sine
forgængere (DSM-I og DSM-II) forlod DSM-III
klassifikation af psykiatriske sygdomme
baseret på ætiologi, og i stedet “indførte man
en diagnostisk praksis, der udelukkende
interesserede sig for symptombilledet” (Brinkmann 2010: 21-22). Hermed tog man skarpt afstand
fra det psykoanalytiske tankegods, som tidligere

prægede diagnosemanualerne, og som naturligvis
kom fra Sigmund Freuds analysearbejde (Shorter 1997: 303). I arbejdet med DSM-III var det i
stedet for tyske Emil Kraepelin – vel nok den
mest prominente og betydningsfulde psykiater
nogensinde – der leverede det intellektuelle skyts.
Kraepelinvar(efterenkorttidsflirtmedkritikaf
den biologiske psykiatri) optaget af psykiatriske
sygdomme som biologiske enheder, og er sidenhen blevet opfattet som bannerfører for den
biomedicinske psykiatrioptik. Den optik viste
sig i fuld flor i DSM-III, hvor Freud var blevet
smidt på porten, og hvor symptomfokuseringen
blomstrede. Den primære årsag til denne tilgang
var, at ønsket om et mere gennemskueligt system
med pålidelige diagnosekriterier var særdeles
udbredt. Robert Spitzer, der stod i spidsen for
arbejdet med DSM-III, betragtede det simpelthen
som sin fornemste opgave at sikre en psykiatrisk
diagnosemanual, som kunne bruges på kryds
og tværs mellem psykiatere, og hvor de enkelte
lidelser kunne adskilles skarpt fra hinanden. På
den måde ville forskellige psykiatere – og andre
læger – være enige om, hvilken sygdom det drejede
sig om, og hvordan den så skulle behandles.
Den praksis er uændret i de nyeste
diagnosemanualer, hvormed lidelsernes ætiologi
kan siges at trække mere og mere i baggrunden.
Hvad der derimod kommer i forgrunden, er
selve den tankegang, den diagnostiske psykiatri
abonnerer på. For diagnosekulturen kan nemlig
ikke reduceres til at være et psykiatrisk anliggende.
Dens sprogbrug har snarere sat sig i alle afkroge af samfundet, og det diagnostiske sprog
anvendes af læger, psykologer, socialrådgivere,
lærere, pædagoger osv. – hvorved deres eget
sprog også risikerer at blive marginaliseret, når
lidelse, ubehag og afvigelse skal italesættes.7
Men ikke kun det. Med diagnosekulturens
samfundsmæssige indlejring er der samtidig
sket det, at dens logik har institutionaliseret sig.
Diagnoser bruges i stort omfang som adgangsbillet til tildeling af ressourcer, privilegier, støtte
og omsorg i moderne velfærdsstater, hvorfor
den diagnostiske logik er blevet særdeles magtfuld. I diagnosekulturen har diagnoserne således
sprunget de rent medicinske rammer og folder
sig nu ud på en lang række sociale, politiske og
økonomiske arenaer. Man kan tilmed tale om,
at diagnoserne agerer som et “forbindende væv”
(Pickersgill 2012: 331) for de utallige grupper

’’

nye diagnoser til (bl.a. nikotinafhængighed, hamstringsforstyrrelse, præmenstruel forstyrrelse
og overspisningsforstyrrelse), mens andre
er slået sammen, og enkelte er slettet (mest
bemærkelsesværdigt
Aspergers
syndrom).
Desuden er nogle diagnoser udvidet, hvilket
betyder,atmangeflerevilopfyldedediagnostiske
kriterier. Det gælder bl.a. ADHD, hvor
symptomerne tidligere skulle være konstateret,
før det fyldte syvende år. Det er nu ændret til,
før det fyldte tolvte år (for at man lettere kan
diagnosticere tilstanden hos voksne).

Grundskriftet er selvfølgelig Søren Kierkegaards skelsættende afhandling Begrebet Angest fra 1844. Det er blevet regnet for en af
hans vanskeligste tekster – og det siger ikke
så lidt. Men måske bliver det lettere at forstå
tankegangen i det, hvis man lige præcis stiller
det op imod det angstbegreb, der florerer inden
for diagnosekulturen. Kierkegaards genistreg er
her, at han indleder med at skelne angst fra frygt.
Frygt er, når man er bange for noget bestemt – fx
når man frygter for at blive fyret fra sit job, forladt
af sin kæreste, spist af en ulv eller andet. Angst,
derimod, har ikke noget objekt. Det er så at sige
en følelse, der melder sig helt ud af det blå, blot
fordi man er født som menneske og ikke som fx
– ulv. Ja, faktisk er det den følelse, der definerer,
hvad mennesket er, helt grundlæggende set. Man
kan også sige det på en anden måde: Angstens
genstand er intet eller tomheden; det er følelsen
ANGSTEN SOM MENNESKELIGT ADELSaf ikke at have nogen fast grund under fødderne,
MÆRKE
ikkeatværefastdefineretpåforhånd.DeterfølelAngsten er smuk. Angsten giver mennesket dyb- sen af at være fritilatdefineresigselv.
de og karakter. Angsten er ophav til alt stort i
Angstfølelsen er ikke den samme hele veverdenshistorien. Angsten løfter mennesket op jen igennem livet. En anden af Kierkegaards
over det dyriske. Sådan kunne man også starte en vigtige pointer er, at den tager til i udviklinbeskrivelse af, hvad angst er. Og det gør i høj grad gen fra barn til voksen. I barndommen er man i
deneksistentiellelitteraturogfilosofiidet20.og “uskyldigheden”, som Kierkegaard kalder det
21. århundrede, som alle dage har interesseret sig (Kierkegaard 1997: 347). Den psykologiske

Angsten giver mennesket
dybde og karakter. Angsten er
ophav til alt stort i verdenshistorien. Angsten løfter mennesket
op over det dyriske. Sådan kunne
man også starte en beskrivelse
af, hvad angst er.
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højst tvetydig følelse. Med hans egen dialektiske
formulering: “Angest er en sympathetisk Anipathie
og en antipathetisk Sympathie” (Kierkegaard 1997:
348). Oversat til nutidsdansk: Angsten er en
“medfølende modfølelse” og en “modfølende medfølelse”. Hvilket vil sige, at man tiltrækkes af det,
man frygter, og frygter det, man tiltrækkes af.
Man kunne også sige “velvillig modvilje” og “modvillig velvilje”.
Med denne dobbeltbestemmelse af angsten,
der tydeligvis er skrevet af én, som på den mest
levende og autentiske måde husker, hvordan angsten føltes i ham selv som barn (hvilket barnlige formuleringer som “den søde Angest, den søde Beængstelse” og “en underlig
Angest, en sky angest” vidner om), for senere i
det voksne menneske at vågne op og for alvor
tage bolig i dets sind, har Kierkegaard efter vores
opfattelse ramt plet i forhold til en anden form
for definition af angstfølelsen end den, vi møder
i vore dages diagnosekultur. En mere kompleks
definition,derbådeharblikforangstens“fjendtlige”, som Kierkegaard kalder det, og for dens
“venlige” sider. De fjendtlige sider er dem, som
også diagnosekulturen har blik for. De venlige sider – at angsten samtidig er tegn på menneskets
unikhed som artsvæsen, på dets potentiale til
at bygge verdener op på egen hånd, fordi det er
frit,fremforkunatladesigdefinereudefra,enten af de blinde instinkter eller af Gud – er den
eksistentialistiskefilosofisfaderderimodeneom
at have blik for. Og dette blik går i arv til hans
efterfølgere inden for eksistensfilosofien – fra
Heidegger til Jaspers, Sartre og andre. Angst er,
med en ultrakort formulering, den følelse, der
opstår, når ånden forholder sig til sig selv og sin
egen tvetydige betingelse. Som det videre hedder
i kapitel 1, paragraf 5 med en meget central
formulering, der opsummerer hele Kierkegaards
forståelse af en syntese af legemligt og sjæleligt,
hører angsten:
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uskyldighedstilstand i barndommen sammenligner han med livet i paradishaven, inden Eva og
Adam spiste af Kundskabens Træ og blev bevidste om godt og ondt. At være i uskyldigheden betyder dog ikke, at barnet er at sammenligne med
dyret. Slet ikke! For som eksistentialist er det
Kierkegaard magtpåliggende at skelne kategorisk
mellem menneske og dyr. Mennesket er til forskel
fra dyret fra begyndelsen af udstyret med såvel en
bevidsthed som en selvbevidsthed. “Aand”, kalder
Kierkegaard det. Og selv om denne selvbevidsthed, denne ånd, som er det, der er med til at affødeangsten,ikkeersprungetudifuldtflorhos
barnet – for alvor rykket ind i dets bevidsthed,
kunne man også sige – så findes den ikke desto
mindre i kim. Med Kierkegaards ord: “Angest er
en Bestemmelse af den drømmende Aand, og hører som saadan hjemme i Psychologien. Vaagen
er Forskjellen mellem mig selv og mit Andet sat,
sovende er den suspenderet, drømmende er den
et antydet Intet” (Kierkegaard 1997: 347). Dette
med, at “angst er en bestemmelse af den drømmende ånd”, og at den er et “antydet intet”, er netop det, der er med til at adskille selv det lille barn,
der ikke har udviklet en fuld bevidsthed, en “vågen ånd”, fra dyret. For selv dette er bestemt som
ånd, fordi det er menneske. Selv dette er bestemt
ved frihed. Mens dyret aldrig nogensinde vil være
bestemt af hverken ånd eller frihed.
Beskrivelsen af, hvordan angsten så småt
begynder at få tag i det lille barn, alene fordi det
qua at være menneske, er en syntese af legemligt
og sjæleligt, hører måske til et af de smukkeste
og vigtigste steder i Kierkegaards forfatterskab.
Det kan være svært at begribe, hvordan denne
filosof,derhavdevalgtatlevepåsåstorafstand
af andre mennesker, fordybet i sine egne tanker
og i sit eget skrivebordsfnuller, alligevel kunne
have en så autentisk og spontan forståelse af de
virkelige dybder i det menneskelige – herunder
det barnlige – sjæleliv. Måske skyldtes det, at
hans aparte livsstil, hvor han aldrig selv formåede
at “realisere det almene”, satte ham i stand til at gå
indiselvdemestkompliceredefølelserudenfilter
og med fuld erindring om, hvordan de florerede
i ham selv engang. I hvert fald er det sådanne tanker, man kan få, når man læser, hvad han
skriver om angstens gradvise tilsynekomst i det
barnlige sind. Mens mange ville forbinde angst
med noget rent negativt, fanger han således på
subtil vis, hvordan angsten i virkeligheden er en

Blive af med sig selv kan Aanden ikke; gribe sig
selv, kan den heller ikke, saa længe den har sig
selv udenfor sig selv; synke ned i det Vegetative
kan Mennesket heller ikke, thi han er jo
bestemmet som Aand; flye Angesten kan han
ikke, thi han elsker den; egentlig elske den kan
hanikke,thihanflyerden.NuerUskyldigheden
paa sin Spidse. Den er Uvidenhed, men ikke en
dyrisk Brutalitet, men en Uvidenhed, der er
bestemmet af Aand, men som netop er Angest,
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Problemet med diagnosekulturens angstbegreb er altså først og fremmest, betragtet
med den eksistentialistiske filosofis øjne, at man nøjes med
at pille en bestemt del af mennesket ud og objektivere den og
kategorisere den i en firkantet
begrebskasse.

Når angst for “intet” er et
eksistentielt grundvilkår, bunder det slet og ret i, at mennesket
som artsvæsen er frit og udstyret
med såvel en bevidsthed som en
selvbevidsthed.

I modsætning hertil står en anden opfattelse,
som der har været en lang tradition for inden
for den humanistiske kultur og tænkning, hvor
angst slet og ret set som en ontologisk del af
menneskelivet; en ontologisk del af det at være
human, som man ikke i sig selv skal “behandles
for”, men som slet og ret hører med til det at være
et menneske (Stidsen 2016). Og mere end det:
Angsten kan siges at være et adelsmærke ved det
at være menneske. Fordi den åbner for en af vores
mest storslåede erkendelser, nemlig den, at det,
der er, kan negeres, kan tænkes om. Altså det, at
man kan forestille sig noget helt andet end det, der
er. Det, at man kan forestille sig forandring.
Angst er altså ikke kun en sygdom. Den er
Problemet med diagnosekulturens angst- samtidig et eksistentiale, med Martin Heideggers
begreb er altså først og fremmest, betragtet med senere så berømte udtryk (Heidegger 2014).10
deneksistentialistiskefilosofisøjne,atmannøjes Når angst for “intet” er et eksistentielt grundvilmed at pille en bestemt del af mennesket ud og kår, bunder det slet og ret i, at mennesket som
objektiveredenogkategoriseredenienfirkantet artsvæsen er frit og udstyret med såvel en bebegrebskasse. I stedet for også at anskue den vidsthed som en selvbevidsthed (Kant, som Kifænomenologisk, dvs. ud fra et helhedsperspektiv erkegaard er voldsomt inspireret af, ville sige en
med sæde i egenkroppen, med Merleau-Pontys fornuft), som kan se meningsfulde helheder “ud af
udtryk (Merleau-Ponty 1994). Hvor tingenes sam- den blå luft”, så at sige. Dette er både skræmmende
menhæng betones, og hvor totaliteten anses for at og tiltrækkende. Og hvad mere er: Det er et eksiudgøre mere end blot summen af enkeltelementer. stentiale, som boostes i den moderne verden, hvor
Det vil sige med en indre sjæl; res cogitans, som individet sættes fri fra gamle bindinger til at skaDescartes kaldte det – eller ånd, som Kierkegaard be sin egen verden. En proces, der kan siges at nå
kaldte det – der ikke kan reduceres til mekaniske sin kulmination efter Anden Verdenskrig.
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NÅR ANGST IKLÆDES LITTERATURENS
SPROG
Ligeledes den eksistentielle litteratur har anskuet
angsten på denne måde.11 Her sætter det sig
endog massivt igennem i sproget – som er det,
litteraturen frem for alt har fokus på. Fordi den
pr. definition er et forsøg på at give mæle til
menneskets indre verden, dets subjektive erfaring
af tingene. Den kan dermed give ideerne kød, blod
og nerve. Den kan forbinde dem med naturen
igen, så vi ikke mister følingen med, hvad den
værensmæssige grund er for dem. I hvert fald i
billedets og symbolets form.
Allerede hos en moderne gennembrudsforfatter
som Henrik Pontoppidan tematiseres angsten i et
fænomenologisk-eksistentielt helhedsperspektiv.
Det sker i den sene Schopenhauer-inspirerede
roman De dødes Rige, hvor den kommer til udtryk
hos den kvindelige hovedperson Jytte Abildgaard,
hvis tanker og ambivalente følelser i forhold til
friheden og de mange valgmuligheder, hun som
moderne kvinde er udstyret med, opleves helt tæt
på af læseren gennem den indfølte indre synsvinkel
og gennem den troværdige dækkede tale. For
eksempel i følgende passage, hvor Jytte netop har
afvist den mand, som hun tilsyneladende elsker:
Hun kunne ikke komme sig af sin fortrydelse
og skam over den scene, hun havde opført nede
hos moderen. Det var den gode gamle angst, som
igen havde besat hende, – frygten for at den kærlighed, hun følte for Dihmer, var fantasteri og
selvbedrag som så sørgeligt meget andet i denne
de skønne indbildningers verden! Det ’ja’, som
moderen fralokkede hende, havde hun sagt med
en fornemmelse omtrent som den, hvormed man
i drømme kaster sig ud fra et svimlende højt
tårn. (Pontoppidan 2014: 91)12

Øjnes der spor efter angsttemaet i den lidt ældre
digtning, såsom den sene Pontoppidans, er det
dog først i den eksistentielle litteratur under og
omkring Anden Verdenskrig, at temaet for alvor
kan siges at slå igennem som centralt litterært
topos. Det sker herhjemme bl.a. hos en digter
som Ole Sarvig, der i Jeghuset fra 1944 ligefrem har
et digt med titlen “Vild angst”. Her får læseren
mulighed for at mærke angsten hos det lyriske jeg
krybe langt inde i sit eget nervesystem via digtets
grænsesprængende, dynamiske billedsprog
og via dets stakåndede rytme med de talende
tankestreger. Således lyder de sidste verslinjer,

hvor jeget er søgt ind i “legemets mørke” for at
finde“denmand,dersidderogspillerflygel”:
Dybt, dybere ned,
langt inde i lungernes vidstrakte skove,
til jeg banker paa hjertets dør.
Men alt er stille.
–––
Da løber jeg, jeg løber
vild af rædsel
bort fra huset – (Sarvig 144: 87).

Senere foldes angsten ud og bliver et hovedtema
i den modernistiske litteratur. Ikke mindst
inspireret af den eksistentielle forfatter over dem
alle i det 20. århundrede, Franz Kafka. Kafkas
forståelse af angsten dyrkes i dansk sammenhæng
først og fremmest af Villy Sørensen. Angsten går
igen i stort set alle hans historier – fx ”Fuglen i
jomfruham” fra Formynderfortællinger, der vender
den traditionelle folkelige myte om på hovedet.
Pointen er netop, at angst er en utrolig sammensat følelse, der både peger i retning af mulighed og fortabelse; af venlighed og fjendtlighed,
som Kierkegaard ville sige. Mest eksplicit har
Sørensen imidlertid skrevet om angstfølelsen
som dør ind til erkendelsen af det menneskelige
i essayet ”Velfærdsstat og personlighed” fra
Digtere og dæmoner. Her gengives således eventyret
om kongesønnen (endnu en af de gamle former,
forfatteren tager op), der af sin far blev bedt om
at drage ud i verden for at lære angsten at kende,
så der ”kunne blive et menneske ud af ham”. Før
kunne han nemlig ikke betros ”det hele kongerige”
(Sørensen 1973: 227).
Nyere eksempler på angstens plads
i den dansk-nordiske litteratur finder vi
i 80’ergenerationens digtning og kunst. I
dokumentarfilmenNattens engel tales der en del om
angsten som et problematisk grundvilkår (Bohm
1981). Men også som en følelse, der kan åbne for
nogle nye tanker og ideer, hvis man vel at mærke
tør forholde sig til den og gå ind i den, frem for
bare at ville have den til at gå væk med det samme.
En sådan åben måde at forholde sig til angsten,
forstået som den ontologiske følelse af tomhed
og intethed, vi mennesker ikke kan løbe fra, gør
sig eksempelvis gældende i Michael Strunges digt
“Det er ved at komme igen” fra debutsamlingen
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Og én ting mere. For på den måde er Begrebet Angest
– sammen med afhandlingen om ironi og første del
af Enten-Eller – også det mest moderne af Kierkegaards skrifter. Det er det selvfølgelig, fordi “Intet”
peger på menneskets ontologiske frihed; at dets
eksistens går forud for dets essens. Men det er det
især, fordi dette er et vilkår, der – skønt ontologisk
og eviggyldigt – netop accentueres i den moderne
verden, hvor individet, takket være sociale kræfter
som kapitalisme og industrialisering og takket
være idéhistoriske kræfter som rationalisering,
sættes fri fra fortidens bindinger på en måde, den
førmoderne verden ikke kendte til. Moderniteten
er så at sige menneskehedens samlede udtræden
af Edens Have.

enkeltdele. Dermed får vi ikke et sammensat og
komplekst billede af angsten, sådan som den
subjektivt føles og opleves af det enkelte individ
(som jo netop betyder: “det, der ikke kan deles”).
Skulle man være lidt polemisk, kunne man
måske sige, at det begynder at ligne et kollektivt
Münchhausen-syndrom, hvor man får antallet af
“sygdomsramte” til at eksplodere, så man bagefter
kan tilbyde dem behandling for det.

’’

fordi dens Uvidenhed er om Intet. Her er ingen
Viden om Godt og Ondt o.s.v.; men Videns
hele Virkelighed projekterer sig i Angsten som
Uvidenhedens uhyre Intet. (Kierkegaard 1997:
349-50)
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Livets hastighed, hvor nogle linjer hen mod slutningen slet og ret lyder: “jeg er så tom / må ikke
være til / jeg ved det godt / det var min egen skyld”
(Strunge 1995: 34). Digtet kan selvfølgelig læses
med ’sygdomsbriller’, som et depressionsdigt, der
handler om digterens egen bipolare – som diagnosekulturen ville sige – sindslidelse. Men det
kan, vil vi mene, lige så godt læses som udtryk for
en almen tilstand, som har at gøre med selve det
at tilhøre menneskeracen.

’’
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Pointen er netop, at angst
er en utrolig sammensat følelse,
der både peger i retning af mulighed og fortabelse; af venlighed og
fjendtlighed, som Kierkegaard
ville sige.

På samme måde gør angsten som almenmenneskelig følelse eller tilstand sig gældende i
Christina Hesselholds Køkkenet, landskabet og gravkammeret, hvor et lille tekststykke tankevækkende nok starter med følgende linje: ”Barnet forsøger at forestille sig: ingenting”. I resten af stykket
skrives barnets forestilling om intet frem gennem
et vidunderligt poetisk billede af en mand med en
sæk på en bred:
Ingenting viser sig som omridset af en mand med
en uendelig tung sæk over skuldrene stående
i mørke på en mudret flodbred. Der er kun et
lille stykke bred – så meget som hans fødder
behøver for at stå fast, og kun tilstrækkeligt
mørke til akkurat at omgive ham. Floden, der
hørte til bredden, har han stoppet i sækken, og
ligesådan med den overskydende bred – han
haranbragt heleverden, alt, derfindes i den, i
sækken. / Han står tilbage på det sidste stykke
land. (Hesselholdt 1991: 14)

Ligeledes her anskues den angstskabende
tomhedsfølelse altså ikke kun ud fra et negativt,
men tillige ud fra et perspektiv, der peger i
retning af fascination. Ja, prosastykket er vel intet
mindre end en nutidig parallel til Kierkegaards
refleksionerover,hvordanangstensåsmåtgiver
sig til kende hos barnet, når dets bevidsthed
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begynder at røre på sig. Skrevet af en forfatter,
derligesomdenstorefilosofalledageharværet
en sand mester i at indfange de komplicerede
menneskelige sjæledybder, ikke mindst som de
kommer til udtryk hos barnet. Er det ikke netop,
hvad Kierkegaard kalder “den søde beængstelse”,
der kommer til orde i citatet ovenfor?
Har den eksistentialistiske tænkning
beskrevet angsten som filosofisk problem
(snarere end som diagnostisk problem), får vi
altså, som det forhåbentlig er fremgået, i den
eksistentielle litteratur præsenteret angsten
i al dens kompleksitet i sanselige, anskuelige
billeder og fortællinger, der kan gøre den endnu
mere nærværende og mulig at genkende sig
selv subjektivt i. På en måde, så vi også kan
acceptere, at den på godt og ondt er en del af dét
menneskelige grundvilkår, vi bliver nødt til hver
isæratfindeenmådeattackleoglevemed–ja,
endog på egen hånd gå på nysgerrig opdagelse
i. Som Kierkegaard gør, og som de moderne
eksistentielle forfattere gør. Uden partout at
skulle styres udefra af 117 terapeuter og “angsteksperter”.
Det skal siges, at der selvfølgelig findes
mange andre eksempler på, hvordan angst, både
som sygdom og som eksistentiale, bliver taget op
som tema i litteraturen, ikke mindst den nyeste
af slagsen. På Litteratursiden.dk har man således
oplistet yderligere syv titler på episke værker i
den dansk-nordiske samtidslitteratur, hvor angst
bliver en slags omdrejningspunkt for handlingen.
Det drejer sig om: Anne-Lise Marstrand
Jørgensens Ingen (2008), Linda Boström
Knausgårds Grand Mal (2012), Trisse Gejls Ulvekvinten (2016), Merethe Lindwstrøms Fra vinterarkiverne (2017), Ida Holmegaards Graceland (2017),
Signe Maxens Sort galde (2017) og Sara Baumes
Vælde vokse vakle visne (2018). Hertil kommer et bemærkelsesværdigt fransk værk som Delphine De
Vigans Dage uden sult (2017), hvor vi i en pågående,
krast autenticitetsskabende prosastil får indblik
i en ung pige ramt af alvorlige spiseforstyrrelser.
Med den angst, der følger i kølvandet herpå. Det
skal også siges, at der ofte er en glidende overgang
mellem genrerne (jf. Stidsen 2016).
DET NØDVENDIGE DOBBELTBLIK PÅ
ANGSTEN
Vores påstand i denne artikel er derfor kort og
godt, at det ikke kun er positivt, at angsten er
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subjektivt helhedsperspektiv – som Kierkegaard
ogdeeksistentialistisketænkereogfilosofferpr.
definitiongør,ogsomdeeksistentielleforfattere
pr.definitiongør–erangstenikkekun“tegnpå
en underliggende patologi”, dvs. en art byld på det
mentale apparat, der skal skæres eller slibes eller
ætses væk. Den er nok så meget et adelsmærke
ved selve det at være menneske. Ja, og mere end
det. Angsten er selve forudsætningen for, at vi overhovedet kan udvikle en skabende og myndig
personlighed.

Angsten er ikke kun “tegn på en
underliggende patologi”, dvs.
en art byld på det mentale apparat, der skal skæres eller slibes eller ætses væk. Den er nok
så meget et adelsmærke ved
selve det at være menneske.

’’

Sammen med angstens venlige side formår
l itteraturenogfilosofienimidlertidogsåatholde
fast ved dens fjendtlige sider; dem, der gør, at vi
fratidtilandenharlysttilatflygtelangtvækfra
den. I erkendelse af, at vi også har behov for, at
der er nogle genindlejrende sammenhænge til at
modvirke den moderne følelse af fragmentering,
som følger med friheden. I erkendelse af, at vi også
har behov for, at der – med Ole Sarvigs smukke
billede til slut i ”Vild angst” – er nogen hjemme,
når der bankes på hjertets dør. Ellers har vi kun
lyst til at løbe væk fra os selv, væk fra vores frie,
autonome jeghuse, vilde af skræk. Og det kræver
andet og mere end medicin og kognitiv terapi.
Det kræver netop en personlig udvikling og en
individuel dannelse. Som ikke mindst sådan
noget som litteraturen kan være med til at åbne
et resonansrum for. Hvis den vel at mærke tages
alvorligt i sin egen ret.

NOTER
(1) Se Ungeprofilundersøgelsen 2014. http://www.
sifolkesundhed.dk/upload/sundhedsadf%C3%A6rd,_
helbred_og_trivsel._ungdomsprofilen_2014.pdfhttps://
www.dr.dk/levnu/boern/det-er-blevet-svaerere-vaere-ung.
(2) De oversatte citater i artiklen er oversat til dansk af
os, med mindre der er angivet anden dansk oversættelse
i litteraturlisten.
(3) I det temmelig lange digt, der tager form som en
dramatiskallegori,identificererAudenmenneskehedens
væsentligste problem som menneskets angst i tiden.
Det er let at forstå den altoverskyggende pessimisme,
der gennemsyrer Audens digt. Det er trods alt skrevet
lige efter afslutningen af Anden Verdenskrig, hvilket
naturligvis har sat sit præg på hans beskrivelse af
menneskets psykiske tilstand (se også Petersen 2017).
(4) DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders) er den amerikanske psykiatriforenings
diagnostiske manual.
(5) Følgende er delvist hentet fra Petersen (2015).
(6) Her kunne man indvende, at Horwitz’ terminologi
ikke er dækkende. Snarere end diagnostisk psykiatri
kunne man tale om kriteriologisk psykiatri, hvormed
det markeres, at psykiatriske diagnoser gør brug
af helt specifikke kriterier, der ikke blev benyttet i
diagnosticeringen førhen.
(7) Det gælder også, kunne man forestille sig, når litterater, som det er blevet så populært inden for de senere
år, begynder at beskæftige sig med sygdom i et litterært
perspektiv. Alene begreber som “biblioterapi” og “narrativ medicin” peger på, at det er litteraturen, der her
bliver spændt for psykiatriens vogn, ikke omvendt.
(8) Den franske sociolog Alain Ehrenberg har udtalt
et sted, at logikken bag de to behandlingsformer stort
set er den samme. De drejer sig begge to om, så hurtigt
og effektivt som muligt, at bortskaffe symptomerne på
lidelsen så patienten kan komme symptomfrit videre i
tilværelsen.
(9) Se note 7.
(10) Heidegger beskriver eksistentialerne som: tid,
rum, samvittighed, skyld, historicitet, ensomhed, angst
for døden og omsorg eller medværen.
(11) Med eksistentiel litteratur tænker vi her primært
på litteratur, der har formuleret sig direkte og eksplicit
op imod et politiseret litteratur- og kunstsyn, hvor
det ikke så meget er enkeltmennesket og dets indre
eksistenskampe, der er i centrum, men snarere

samfundet og de udadvendte sociale og kollektive
kampe. Eksistentiel litteratur i denne betydning af udtrykketfinderviiDanmarkisærefterAndenVerdenskrig, hvor den falder i tre faser: Heretica-bevægelsen,
60’er-modernismen og 80’er- og 90’er-modernismen.
Den ene af artiklens forfattere har endog forsøgt at
argumentere for, at vi i øjeblikket oplever en ny eksistentiel vending i litteraturen, som også er med til at
bringe angsten tilbage i fokus som eksistentiale (Stidsen 2018).
(12) I præcis dette citat skal frygt forstås synonymt
med angst. I øvrigt er det værd at notere sig, at Kierkegaard netop sammenligner angst med svimmelhed
(Kierkegaard 1997: 365).
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blevet en sygdom, der kan stilles diagnoser på, og
som kan behandles, bl.a. med medicin i et omfang,
der efterhånden forekommer nærmest uhæmmet
og grænseløst (se også Madsen 2018). Det har
tillige en højst problematisk bagside. Bagsiden
handler især om, at den sammensatte måde, vi
som subjekter oplever angsten på, helt udgrænses
i den objektive, videnskabeliggørende forståelse
af den.
Bedre bliver det ikke, når litteraturen tages som gidsel, som det til dels sker i nyere
fænomener som biblioterapi og narrativ medicin
(se også Petersen og Stidsen 2017). Man kan blot
forestille sig, hvor misforstået og reduktivt det
ville være, hvis Henrik Pontoppidans De dødes Rige
udelukkende skulle bruges til at kurere angst med
i et kognitivt terapiforløb. Eller hvis Ole Sarvigs
digt “Vild angst” alene skulle bruges til det samme. Det ville stride direkte imod teksternes egne
intentioner. I værkernes egen optik er der nemlig
ikke tale om, at angstproblemet skal ’ryddes af
vejen’. Men derimod om, at det skal bruges som
indgang til en dybere erkendelse. Dels af, hvad det
menneskelige antropologisk set er gjort af. Dels
af, hvad den ny tid, hvor moderniteten har lidt et
grundskud, skaber af følelser i det enkelte individ
At denne udvikling har fundet sted, er
imidlertid ikke så underligt. For i diagnosekulturen trives vi tit bedst med at få ting så
tydeligt kategoriseret, at orden kan indstifte sig. Og diagnoser kan netop betragtes som
klassifikationsværktøjer, der er designet til at
skabe en specifik orden, som er entydigt forstandsbaseret (Petersen 2015). Med Zygmunt
Baumans terminologi kan vi opfatte diagnoser
som gartnerredskaber, der sørger for – på en veltilrettelagt måde – at ramme det uordentlige ind
og på den måde skære det ordentlige til (Bauman
2004). Som diagnostisk kategori indskriver angstensigdermed,synesdet,ietspecifiktordensforhold, som samtidig udsondrer meget af det, der
i tiden betragtes som uordenligt.
Ja, i angstens tidsalder kan vi tilsyneladende
overhovedet ikke drage ved lære af angsten, men
kun skille den ud. Det fører i vores optik til, at
vi mister noget substantielt menneskeligt. Ikke
mindst derfor har vi behov for et korrektiv, der kan
sætte spørgsmålstegn ved den gældende orden.
Og her kommer litteraturen og filosofien ind i
billedet. Som vi har forsøgt at vise. For hvis man
også ind imellem ser angsten fra et menneskeligt/
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Men jeg orker ikke at skrive om sorg. Sorgen er
alle vegne, i medierne, i samfundet, i litteraturen,
i samtalen om litteraturen. Anders Legarth
Schmidts Jeg løber som blog, bog og teater. Naja
Marie Aidts Har døden taget noget fra dig så giv
det tilbage. Anne Lise Marstrand Jørgensens
Sorgens grundstof. Esben Kjærs Min usynlige søn.
Politikens litteraturfest, hvor de syv nominerede
bøger frames som bøger, der handler om sorg.
Inklusionen af sorg i de nyeste diagnosemanualer
(Complicated Grief Disorder). Oprettelse af
forskningscentret Sorgens Kultur, som jeg selv er en
del af. Hvad er denne tendens udtryk for? Hvorfor
er vi så besatte af sorgen, hvorfor er det blevet
så populært at stille sin sorg til skue? Vidner
denne besættelse om en grundlæggende mangel
på evne til at sørge? Skal vi købe den klassiske
tese om døden som vor tids tabu og den dertil
knyttede tanke om, at vi har mistet de ritualer,
der tidligere har omgivet sorgen som sådan? Jeg
aner det ikke. Jeg har en følelse af ikke at gide
emnet, før mit projekt om sorg overhovedet er
kommet i gang. Ikke det bedste udgangspunkt,
heller ikke for denne artikel – som i øvrigt ikke
er helt komfortabel med at være inkluderet i et
tidsskrifttemanummer om sygdom, når fokusset
snarere er på sorg som poetik og politik end på
sorg som sygdom.

tømt for betydning.” (ibid.: 93). Sproget, poesien,
litteraturen fylder den efterladte digter med afsky.
Citationstegn er nødvendige nu. Derfor opsøger
hun andre sorgværker: C.S. Lewis, som mistede
sin kone og skriver om det i A Grief Observed.
Roubaud, som også mistede sin kone, hvilket er
udgangspunktet for Noget sorg. Mallarmé, hvis
værk Pour un tombeau d’Anatole omhandler tabet af
hanssøn,Anatole.Herfinderhunenslagstrøst,en
vej tilbage til livet og litteraturen, ikke kun i form
af læsning (den eneste læsning hun kan holde ud),
men også i form af den skrift, der langsomt opstår
igen, i særdeleshed på grund af inddragelsen
af andre sorgværker. Bogen får et fragmenteret
udtryk, der i allerhøjeste grad er koreograferet.
Samtidig må man spørge sig selv: Er der noget
anmassende over bogens brutale affektivitet?
Er der noget uangribeligt og uanfægteligt over
værket? Hvordan skal man kritisere et værk, der
isåhøjgraderiaffekt;etværksomerdefineret
ved en mors kærlighed til og sorg over sin nu
afdøde søn? Spørgsmålet er i særdeleshed: Er et
uangribeligt og uanfægteligt værk stadig et værk?
Omvendt kan man spørge: Er det værk, der er så
meget i sorgens affekt, overhovedet interesseret i
at være et værk?

*
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Spredte betragtninger
om sorgens poetik
og politik

At skrive om sorg uden selv at have en erfaring af
sorg – er det en mulighed? På den anden side: Det
er muligt at skrive om døden uden nogensinde at
have oplevet den indefra.

Joan Didion. Anne Carson. En helt anden form
for affektivitet, et andet udtryk, en anden form.
Afmålt, tilbageholdt, ikke ekspressiv. I stilen og
i formen. Didions california cool i Blue Nights og The
Year of Magical Thinking, Carsons filologiske og
klassicistiske kølighed i Nox. En slags kontrol, som
i sig selv er et symptom på sorgen. Didion, som i
sin sorg beskrives som “a pretty cool customer”
(Didion 2012a: 15), fordi hun fokuserer på det
praktiske: bilnøglerne, forsikringen, håndtasken.
“I wondered what an uncool customer would be
allowed to do. Break down? Require sedation?
Scream?” (ibid.: 16). Det skrig, der ekkoer gennem
Aidts bog, er her fraværende. Didion mistede
sin mand i december 2003 og sin datter i 2004.
Naja Marie Aidts bog, med undertitlen Carls To dødsfald på under et år. Giver det dobbelt så
Bog. En mor, der sørger over tabet af sin søn. “Jeg meget sorg, eller har sorgen sin egen matematik?
forstårmedheleminkropikke,atduikkefindes” Den har i hvert fald sin egen temporalitet. Tiden
(Aidt 2017: 16). Men sproget forstår det ikke, eller går, noteres det i Blue Nights, hvilket selvfølgelig er
det kan ikke udtrykke det. Mit sprog er goldt, banalt, ja, selvfølgelig går tiden, men alligevel er
står der: “intet sprog muligt sprog døde med mit der for Didion en sandhed i sætningen, der synes
barn” (ibid.: 31). Og: “Intet er virkelig. Sproget er at bekræfte den tyske tænker Thomas Fuchs’

’’

“So many roads once;
now so many culs de sac.”
(C.S. Lewis)
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Hvorfor er vi så besatte
af sorgen, hvorfor er det blevet så
populært at stille sin sorg til skue?
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Omvendt kan man spørge:
Er det værk, der er så meget i sorgens
affekt, overhovedet interesseret i at
være et værk?

*
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fotografier, Alix Cleo Roubaud har taget: ”Dette
fotografi, dit sidste. jeg har ladet det hænge på
væggen mellem de to vinduer” (ibid.: 91). Dette
fotografi hjemsøger ham også. Et fotografi, hvor
hun er subjekt og ikke objekt, fotograf og ikke
fotograferet. Men hvad foretrækker han: Et
billede, hun har taget, frem for et billede, nogen
har taget af hende?

Roubaud igen: “Dette billede viser sig for tusinde
gang. med samme vedholdenhed. det kan ikke
lade være med at gentage sig i det uendelige. med
samme grådighed i detaljerne. jeg ser dem ikke
svækkes” (ibid.: 16). Det billede, Roubaud taler
om her, er synet af hans døde kone, som han står
foran hende (den? det?) – en død krop, et kadaver,
der allerede har forvandlet sig til et billede, uden at
væreetfotografi.Mendetreting(døden,sorgen
ogfotografiet)hængeralligevelsammen,intimtog
foruroligende. I 1977 døde Roland Barthes’ mor, og
i kølvandet på den død skrev han både en fotobog,
Det lyse kammer, og en sorgdagbog, Sorgens dagbog.
Begge bøger er præget af død og sønderrivende
sorg. I førstnævnte skriver Barthes, at døden er
fotografiets eidos (Barthes 2004: 25); som ingen
andenkunstformerfotografietgennemtrængtaf
fortid, af det-der-har-været. Men er fotografiet
overhovedet en kunstform? Ifølge Barthes er
det snarere magi – er det derfor fotografiet
umiddelbart har en anden tiltrækningskraft og
brugbarhed for den sørgende end eksempelvis
litteraturen har? Eller som Susan Sontag
formulerer det i sin berømte bog: “Photographs
state the innocence, the vulnerability of lives
heading toward their own destruction, and this
link between photography and death haunts all
photographs of people” (Sontag 2001: 64). Det,
manunderalleomstændighederserietfotografi,
er der ikke mere. Derfor taler Barthes også om, at et
skrækindjagende fænomen gennemløber ethvert
fotografi: De døde, der vender tilbage (return
of the dead). I begge bøger bliver han ved med at
vendetilbagetiletfotografiafsinmorsombarn,
der står i en vinterhave. Billedet er ikke gengivet
eller genoptrykt i Det lyse kammer, hvor der ellers
optræder en lang række andre fotos. Men ikke
dette. Den perfekte reproducerbarhed, der kendetegnerfotografiet,kortsluttesiforholdtildettespecifikkefotografi.IstartenafDet lyse kammer
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Faulkner: “The past is never dead. It’s not even
past”. Faulkner: ”Between grief and nothing, I
will take grief”. Men hvad betyder det? At vælge
mellem sorg og intet? I visse sammenhænge
lyder citatet: “Given a choice between grief and
nothing, I’d choose grief”. Er pointen netop ikke,
at det ikke er et valg? At det at være menneske er
at være spændt ud mellem sorgen og intetheden,
ogatdeteretgrundvilkår,manmåaffindesigmed
– medmindre man begår selvmord og på den måde
aktivt vælger det intet, der tales om, til, hvilket
er en anden historie. Her er historien måske i
virkeligheden, at sorgen refererer til den andens
Jacques Roubaud: “Jeg er nærsynet i tid man kan død, mens intetheden refererer til min egen død.
ikke sige til mig/ forestil dig græsset derhenne ti Sammenlign med Simon Critchleys korrektion af
år fra nu gå/i den retning” (Roubaud 2006: 7). Martin Heideggers tanker om væren-til-døden
At være nærsynet i tid – definition på sorgens og det autentiske forhold, man kan have til sin
temporalitet. Roubaud: “Viseren på dit ur blev egen død og, som konsekvens heraf, til sig selv.
ved med at bevæge sig. jeg fandt mig selv helt Critchley er ikke enig med Heidegger i, at “den
indbefattet i dit tab af tid” (ibid.: 105). Hos eneste egentlige død er ens egen”, og at andres
Naja Maria Aidt er tiden “gået i stykker”, hun død er “sekundær i forhold til min egen, primære
lever i en “fremtidsløs tid”, uden kronologi, død” (Critchley 2018: 279). Nej, “forholdet til
uden narrativitet (sorgnarrativets uundgåelige dødenerikkeførstogfremmestdefineretafmin
de-narrativering?) (Aidt 2017: 99). C.S. Lewis: egen frygt for døden, men af oplevelsen af at være
“Up till this I always had too little time. Now knust af sorg” (ibid.: 279-280). Sorgen kommer
there is nothing but time. Almost pure time, før intet, den andens død kommer før min død.
Det er det, den menneskelige væren først og
empty successiveness” (Lewis 1961: 31).
fremmest er karakteriseret ved: Erfaringen af en
sorg, som i vid udstrækning er umulig, ikke noget
man kan komme sig over eller bemestre én gang
Tiden kan også udarte sig på andre måder end for alle. Critchley: “[D]eath comes into the world
som en ren, tom tid. C.S. Lewis spørger et sted: through the death of others, and it’s something
“is there any clear difference, when we speak we never get over. It’s something which simply
of them [the dead], between was and is and will lives in us, and it lives in us as something we
be?” (ibid.: 22). Denne forskel er ikke til stede i cannot be adequate to; and those ghosts haunt
William Faulkners roman As I Lay Dying, hvor us. For me, this is the fundamental experience of
hele historien er centreret omkring en familie, the strand of modernist literature which I love”
der mister deres mor/kone, Addie. De efterladte (Critchley 2010: 41). En modernistisk litteratur
familiemedlemmer sørger på hver deres måde som Faulkners As I Lay Dying.
over Addies død, og frem for alt er deres sorg –
på trods af alle forskellighederne – kendetegnet
ved en sammenblanding af fortid og nutid, af var
og er. Mens Addie er i live, omtales hun i datid, Den afdødes vedvarende hjemsøgelse af de
som om hun allerede er død. Og efter at hun er levende og efterladte. Billedet af den afdøde,
død, omtales hun i nutid, som om hun stadig er som lever videre, som insisterer snarere end
levende. Hvad er er, og hvad er var? Ikke til at sige. eksisterer, som Lacan ville formulere det. Sorgen,

dens spektralitet er dens visualitet. Det starter i
en vis forstand med selve liget, den døde krop, i
dens materielle og visuelle dimension. Maurice
Blanchot: “The cadaver is its own image. It no
longer entertains any relation with this world,
where it still appears, except that of an image, an
obscure possibility, a shadow ever present behind
the living form which now, far from separating
itself from this form, transforms it entirely into
shadow […] It is the likeness, like to an absolute
degree, overwhelming and marvellous. But what
is it like? Nothing” (Blanchot 1982: 258). Men
denne skygge, dette billede, er ikke det eneste,
den sørgendes erindringer har at forholde sig
til. Der er også alle de konkrete fotografier, som
minder den efterladte om den afdøde, hvad
enten den afdøde optræder på dem eller ej. Det
er et tilbagevendende motiv i sorglitteraturen
– og her mener jeg stadig skønlitteratur – at
forholdet mellem litteratur og fotografi får en
særlig pinefuld prægnans. Her C.S. Lewis: “I have
no photograph of her that’s any good” (Lewis
1961: 15). Der er ingen fotografier af hende, der
er gode, ingen, der kan bruges til noget. “I need
Christ, not something that resembles him. I want
H., not something that is like her. A really good
photograph might become in the end a snare, a
horror, and an obstacle. Images, I must suppose,
have their use or they would not have been so
popular” (ibid.: 55). Hvis vi glemmer det religiøse
aspekt af denne passage, er det værd at hæfte sig
ved, at Lewis afviser ligheden (jf. Blanchot). Han
efterspørger netop ikke, han længes på ingen
måde efter noget, der ligner hende, eller som minder
om hende. Han vil have hende, som hun var, dvs.
hende hinsides billedet, men billeder er alt, hvad
han har (reelle og/eller mentale billeder). Her er
Roubaud, som ikke kun bliver ved med at vende
tilbage til at stirre på fotografier af sin nu døde
hustru,menogsåkredseromdefotografier,som
hun har taget (hun var fotograf), og som stadig
hænger i den lejlighed, han nu er den eneste, der
bor i: “denne gave. billedet af din død” (Roubaud
2006: 11). Og i umiddelbar forlængelse heraf:
“For en gangs skyld en eksakt overensstemmelse
mellem døden selv og den drømte død, den
oplevede død, selve døden selv. selv identisk med
sig selv” (ibid.). Igen spørgsmålet om død, billede,
lighed, identitet. Senere, samme tekst: “Ikke et
fotografi.Selvedødenselv.selvidentiskmedsig
selv” (ibid.). Men derudover er der som sagt de

*

Vardaman,denyngstesøn:“Mymotherisafish”
(Faulkner 1985: 84).

*

tanke om, at tiden bliver eksplicit i sorgen (såvel
som i depressionen) (Fuchs 2005). Pointen er,
at man først bliver opmærksom på, at tiden går,
når man befinder sig i dyb sorg. Ikke at lægge
mærketiltidensgang,tilsekunderne,derafløser
hinanden i en stadig strøm, er ikke et privilegium,
personer i sorg har adgang til.
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skriverBarthes,atfotografietuendeligtgentager,
hvad der kun er sket én gang, og dette er både,
må man forstå, fotografiets gave og forbandelse.
Denne uendelige hjemsøgelse, denne endeløse
reproduktion, denne absolutte gentagelse.
Roubaud spørger et sted: “Og hvorfor skal der
være et billede? Hvorfor er der, uimodtageligt for
både bekræftelsen og negationen, i verden denne
insisterende og vedholdende uforgængelige rene
gentagelse, selv af intet, et billede? Hvorfor netop
dette billede?” (Roubaud 2006: 70).

anterior (which is also part of ordinary language),
grievability is a condition of a life’s emergence and
sustenance. The future anterior, “a life has been
lived,” is presupposed at the beginning of a life
that has only begun to be lived. In other words,
“this will be a life that will have been lived” is the
presupposition of a grievable life, which means
that this will be a life that can be regarded as a
life, and be sustained by that regard. Without
grievability, there is no life, or, rather, there is
something living that is other than life” (Butler
2010: 15). Normalt tænker man, at sorgen først
optræder efter livet, men Butlers pointe er, at
sorgen kommer før livet, er en forudsætning for
liv (i social og ikke biologisk forstand). Et liv, der
ved sin død gælder og tæller som et levende liv, er
et liv, der vil have levet. Muligheden for sorg er
direkte proportional med muligheden for liv, og
et liv, der ikke er et liv, kan logisk set slet ikke
dø, endsige blive sørget over: “An ungrievable
life is one that cannot be mourned because it has
never lived, that is, it has never counted as a life
at all” (ibid.: 38). I faglitteraturen findes faktisk
et begreb om anticipatorisk sorg, dvs. den sorg, som
pårørende kan føle i et palliativt forløb, hvor man
altså sørger, inden døden og tabet reelt har fundet
sted: Man tager sorgen på forskud, anticiperer
Fotografiet – ligesom sorgen – er bærer af en den. Men hvis vi følger Butler og Barthes til
simpel fortidsform: Dette liv har været, men er dørs, kan man stille spørgsmålet: Er ikke al sorg
ikke mere. Der er dog også en mere kompliceret anticipatorisk? Ses alle kærlighedsforhold (til
fremtidsform på færde. I Det lyse kammerfigurerer forældre, til partnere, til børn) ikke i lyset af deres
et fotografi af Lewis Payne, der i 1865 forsøgte ophør, deres fremtidige afslutning? På den måde
at myrde den amerikanske udenrigsminister bliver sorgen ikke blot en forudsætning for liv,
William Henry Seward. Han blev taget til fange men også for kærligheden selv.
og dømt til døden, og fotografen Alexander
Gardner har så fotograferet ham i hans celle.
Barthes’ billedtekst lyder i al sin enkelhed: “Han
er død og han skal dø” (Barthes 2004: 116). Det For Butler er spørgsmålet om sorg ikke kun et
er den fremtidige død, man får et billede af her. personligt spørgsmål, det er også et politisk
“Jeg læser på samme tid: det vil ske og det er sket; jeg spørgsmål. “What counts as a livable life and a
iagttager med rædsel en før-fremtid, hvis indsats grievable death?”, spørger hun i Precarious Life
er døden” (ibid.: 117). I en passage om sorg i Frames (Butler 2004: xv), og pointen er, som hun allerede
of War udtrykker Judith Butler en lignende tanke, gjorde klart i denne bog, at nogle liv er sorgbare,
idet hun fremhæver, at sorgens affekt vedrører en mens andre ikke er (Butler 2004: xiv). Man har
specifikførfremtidsmodus.Foratderoverhovedet set det med amerikanske soldaters og civile
kan sørges over et tabt liv, for at et liv kan blive irakeres lig. Man så det med Bin Ladens lig. Man
“sorgbart”, må dette liv opfattes i før-fremtid som ser det i forhold til migranters død i Middelhavet.
et liv, der vil have levet, der vil have været levende. Det er ikke uden grund, at verden er vidne til
“In ordinary language, grief attends the life that sørgende mødre fra Iran (“Mourning Mothers”)
has already been lived, and presupposes that life til Argentina (“Asociación Madres de Plaza de
as having ended. But, according to the future Mayo”), der alle forsøger at mobilisere en politisk

’’

form for sorg og forvandle begravelsesprocessioner
til politiske demonstrationer i en tradition,
som bl.a. går tilbage til Antigone. Og man ser
det i Black Lives Matter. Som digteren Claudia
Rankine har gjort opmærksom på i en artikel i
The New York Times: “The condition of black life is
one of mourning” (Rankine 2015a, upagineret).
Hun henviser til en sag fra 1955, hvor den 14-årige
afrikansk-amerikanske dreng Emmett Till blev
lynchet, hvorpå hans lemlæstede lig blev smidt
i Tallahatchie River i staten Mississippi. Hans
mor, Mamie Till Mobley, forlangte imidlertid,
at liget skulle transporteres fra Mississippi til
deres hjem i Chicago, hvor hun ville give ham
en ordentlig begravelse og en åben kiste, så der
kunne blive taget fotografier, som kunne tjene
som bevis på den historiske, men på ingen måder
usædvanlige, uhyrlighed, der havde taget livet
af hendes søn. Hun nægtede, skriver Rankine,
at lade sin sorg forblive et privat anliggende for
i stedet at forvandle den til en offentlig, politisk
manifestation med et iboende, utvetydigt krav
om retfærdighed. Rankine ihukommer og
genaktualiserer dette fortidige tilfælde netop for

at insistere på, at fortiden – med Faulkners ord
– aldrig bare er forbi. Hun forbinder Mamie Till
Mobleys kamp med Black Lives Matter og slutter
sit essay af med at skrive: “National mourning,
as advocated by Black Lives Matter, is a mode of
intervention and interruption that might itself be
assimilated into the category of public annoyance.
This is altogether possible; but also possible is the
recognition that it’s a lack of feeling for another
that is our problem. Grief, then, for these deceased
othersmightalignsomeofus,forthefirsttime,
with the living” (Rankine 2015a). Døden er ikke
demokratisk.

*
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Ses alle kærlighedsforhold (til forældre, til partnere, til
børn) ikke i lyset af deres ophør,
deres fremtidige afslutning? På
den måde bliver sorgen ikke blot
en forudsætning for liv, men også
for kærligheden selv.

I sine digtsamlinger, Don’t let me be lonely fra 2004 og
Citizen fra 2014 – der begge bærer undertitlen eller
genrebetegnelsen An American Lyric – undersøger
Rankine sorgens poetik og politik i en kontekst
af 9/11, Irak-krig og racisme. Citizen er den bog,
der mest eksplicit forholder sig til racisme. Den
forholder sig til den racisme, sportsfolk som
Serena Williams og Zinedine Zidane har været
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Fra den personlige over den politiske til den
planetariske sorg: Juliana Spahrs digtsamlinger
som elegier over klimakrise og kapitalisme.
Sorgen over Irakkrigen, BP-skandalen i 2010,
ødelæggelsen af Hawaiis habitater. Occupy, der
gik i sig selv igen. Sorgen over “the weight of the
alien planet”, som hun skriver i This connection of
everyone with lungs (Spahr 2005: 32). Sorgen over, at
dyrearter forsvinder, at brystmælken er fyldt med
kemikalier, at det militærindustrielle kompleks
sniger sig ind i soveværelset om natten. Som der
står i samme digtsamling: “a huge sadness overtakes us daily because of our inability to control
what goes on in the world in our name” (ibid.:
71). Det er intet mindre end det, Spahr dvæler
ved i sine elegier, der benytter sig af gentagelser,
besværgelser, klager og anklager, som var der tale
om magiske ritualer (sorgens magiske tænkning,
kunne man med Didion kalde det). Og samtidig
bevidstheden om, at elegien som genre og form i
denne historiske kontekst rummer en konstitutiv
apori: Den idealiserede Anden, der så at sige er
elegiens raison d’etre, er ikke længere tilgængelig,
eller også kan en sådan idealisering ikke
accepteres, hvilket i sidste ende kommer ud på
ét. I Spahrs univers findes eksempelvis Naturen
med stort N – der ellers kunne tjene og i vid udstrækning har tjent som genstand for en sådan
elegisk idealisering – ikke. Det er ikke det, der
sørges over, men det er det, der gør den elegiske
sorg umulig (jf. Ronda 2013, upagineret). Det,
Spahrs digtsamlinger fra This connection of everyone
with lungs og frem stiller til skue, er ikke kun en
på samme tid poetisk og politisk sorg; det er også
umuligheden af overhovedet at sørge. Der er en
tydelig erkendelse af, at sorghandlingen endnu
ikke er begyndt. Derfor slutter Well then there now
med linjerne:

mennesker. Det er en tankegang, der siger, at det
at være menneske er at erfare andre menneskers
død og dermed: at sørge. Det umenneskelige og
inhumane i sorgen trænger imidlertid til at blive
fremhævet og undersøgt nærmere. Eksempel:
Euripides’ tragedie Hekabe, hvis titel- og hovedperson er gift med den trojanske konge Priamos
og mor til Hektor, Paris og Kassandra, for nu at
nævne hendes tre mest kendte børn. Men hun
har flere, blandt andre Polyxena og Polydoros. I
Digterjeget synger ikke. Det er ikke som i de Euripides teaterstykke er det disse to børn, der er
antikke tragedier, hvor de sørgende heltinder i centrum: Deres død, hendes sorg. Først kommer
kunne give deres sorg til kende med ordene: Polydoros’ spøgelse ind på scenen som et varsel
otototoi. Og alligevel synger hun sin sorg – i om, at Hekabes og Priamos’ ven Polymestor,
kraft af negationen (“I did not sing”), der ved at der ellers skulle sørge for Polydoros’ sikkerhed,
blive udtalt netop bekræfter det, den benægter. har forrådt dem og ham, og at han, Polydoros,
Negationen rummer på denne paradoksale og derfor er blevet dræbt, hvilket senere viser sig
performative måde sin egen affirmation. Hun at være sandt. Derefter bliver det bekendtgjort,
synger ikke, og derfor synger hun.
at de græske sejrherrer med Odysseus i spidsen
kræver et offer til Achilleus: Hekabes datter
Polyxena. Det får Hekabe at vide, mens hun
sammen med de andre trojanske kvinder venter
Sorgens paradoks: Umuligheden af at tale til/om på at blive transporteret tilbage til grækernes
den døde og umuligheden af ikke at gøre det. Som hjemland som slaver. Derudover skal vi huske
Derrida sagde i forbindelse med Paul de Mans på, at Hektor allerede er død, og at Kassandra er
død: Enhver tale er smagsløs; det samme er tavs- blevet Agamemnons konkubine (og i Atreus’ hus
heden (Derrida 2001: 72).
kommer til at gå sin grusomme skæbne i møde,
hvilket Hekabe i modsætning til Kassandra
endnu ikke har nogen anelse om). Alt i alt en
yderst tragisk situation for Hekabe. Det er med
Det banale udsagn time passes hos Didion. Hos andre ord ikke uden grund, at hun er fuldstændig
Barthes, i Sorgens dagbog (jeg har desværre kun ude af sig selv af sorg, denne kvinde, som i Anne
haft mulighed for at citere fra den engelske over- Carsons engelske oversættelse af stykket, der
sættelse, Mourning Diary): “In taking these notes, er inkluderet i bogen Grief Lessons, både kaldes
I’m trusting myself to the banality that is in me” “mother of sadness” (Carson 2006: 108) og “the
(Barthes 2012: 17); “[That’s banal – Death Suffering most sorrowful woman alive” (ibid.: 119), (og
are nothing but: banal]” (ibid.: 222). Gentagne koret istemmer: “Do announcements of grief
gange påpeger Barthes, hvor banal sorgen er og never sleep?” (ibid.: 128)). Barthes skriver et sted
føles. Ligesom fotografiet som genre (Barthes i Sorgens dagbog, at han i sin sorg efter morens død
vil som nævnt ikke kalde det en kunstform) ikke længere begærer hvad han plejede at begære.
også indeholder en immanent banalitet. Ikke Det gør Hekabe heller ikke, men det er ikke sådan,
desto mindre er begge fænomener knyttet til det at hendes begær tørrer ud og forsvinder. Sorgen
irreducible og uerstattelige: Denne død, dette tab. forvandles, ikke til håb, men til hævn. Det er det,
Sorgens to poler: Banalitet og singularitet.
hun nu begærer. Hævn. Og det får hun (især hvad
Polymestor angår). Hendes forvandling i sorgen
og sorgens forvandling af hende er frem for alt en
forvandling henimod noget umenneskeligt, noget
Men også: Sorgens inhumanitet. Tit og ofte bliver inhumant. Som Carson skriver i sit brilliante
det understreget, at mennesket er det dyr, der kan forord til tragedien: “[Hekabe is] off the human
sørge. At sorgen er menneskelig, forstået på den scale. Really there is nowhere for her to go but
måde, at sorgen er det, der gør os mennesker til out of the species” (ibid.: 90). Og hvor fører
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Sorgen over, at dyrearter
forsvinder, at brystmælken er
fyldt med kemikalier, at det militærindustrielle kompleks sniger
sig ind i soveværelset om natten.

And I did not sing.
I did not sing otototoi; dark, all merged together, oi.
I did not sing groaning words.
I did not sing otototoi; dark, all merged together, oi.
I did not sing groaning words.
I did not sing o wo, wo, wo!
I did not sing I see, I see.
I did not sing, wo, wo!
(Spahr 2011: 133).
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udsat for, fordi de ikke er hvide, en nedværdigelse
som har stået på i årevis, hvis ikke hele deres liv,
indtil den ophobede vrede og aggression en dag
ikke kan holdes tilbage længere og det så siger
snap (for Williams’ vedkommende blandt andet i
USOpeni2004,forZidanesiVM-finaleni2006).
Men det altoverskyggende omdrejningspunkt er
politibrutalitet på sorte, fordi de er sorte. “because
white men can’t/ police their imagination/ black
men are dying” (Rankine 2015b: 135), skriver
Rankine umiddelbart efter et mindedigt, der
nævner navnene på en brøkdel af de unge, sorte
mænd, der er omkommet i nyere tid: “In Memory
of Jordan Russell Davis/ In Memory of Eric
Garner/ In Memory of John Crawford/ In Memory
of Michael Brown/ In Memory of Akai Gurley”
(ibid.: 134). I Don’t let me be lonely er jeget så nedtrykt, at det tager forskellige former for medicin.
Hunerensom(“Defineloneliness?Yes.It’swhat
we can’t do for each other” (Rankine 2017: 62)),
og hun er trist (“the sadness lives in the recognition that a life can matter” (ibid.: 23)). Og hun
både føler og reflekterer over sorg. Forskellige,
distinkte,menalligevelsammenfiltredeformerfor
sorg. Sorg over, at faren dør. Sorg over politidrab
på unge, sorte mænd i USA. Sorgen over, at visse
liv ikke betyder det samme som andre liv. Men
ikke sorg over, at Prinsesse Diana døde. I et ret
morsomt digt beskriver jeget, hvordan hun er på
museum i London og dér bliver stillet diverse ja/
nej-spørgsmål. Blandt andet: Blev du meget oprørt
over, at Diana døde, græd du, følte du sorg? “I told
the truth and stepped on the NO tile” (ibid.: 39).
Samtidig indeholder værket også en mulighed for,
at sorgen kan rumme et håb, der kan oppebære
en politisk praksis; at sorgen kan transformeres
til en mulig modstand: “distress moved in with
muscle and bone. Its entrance by necessity slowly
translated my already grief into a tremendously
exhausted hope. The translation occurred
unconsciously, perhaps occurred simply because
I am alive. The translation occurs as a form of life.
Then life, which seems to full of waiting, awakes
suddenly into a life of hope” (ibid.: 118). Og så på
den, bogstavelig talt, anden side står der: “Life is a
form of hope?// If you are hopeful.// Maybe hope is
the same as breath – part of/ what it means to be
human and alive.// Or maybe hoping is the same
as waiting./ It can be futile.// Waiting for what?//
For a life to begin.// I am here.// And I am still
lonely” (ibid.: 119).
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denne udgang fra den menneskelige skala hen?
Til et liv som hund. Mange udgaver af Hekabes
historie beskriver, at hun forvandles til en hund.
Hos Dante fortælles det, hvordan hun blev sindssyg af sorg og begyndte at gø som en hund, mens
det hos Euripides er Polymestor, der når at sige
til Hekabe: “Your are destined to turn into a dog.
With eyes of red fire” (ibid.: 157). Sorgen: Det Det føles underligt upassende at slutte med Emerumenneskelige i at være menneske. Sorgen: En son. Så lad os slutte med Paul Celan i stedet, med
hund med røde øjne af ild.
hans poetiske formidling af en på samme tid dybt
personlig og historisk form for sorg: “over al denne din/ sorg: ingen/ anden himmel” (”Über aller
dieser deiner/Trauer: kein/zweiter Himmel”)
Grief lessons. Hvad kan man lære af sorgen? Er der (Celan 2000: 222).
overhovedet en lærdom gemt i smerten? Ikke hvis
man spørger Emerson. I essayet “Experience” fra
1844 beskriver han på en ret usædvanlig og overraskende måde tabet af sønnen Waldo i 1842: “In
the death of my son, now more than two years
ago, I seem to have lost a beautiful estate – no
more. I cannot get it nearer to me. If tomorrow
I should be informed of the bankruptcy of my
principal debtors, the loss of my property would
be a great inconvenience to me, perhaps, for
many years; but it would leave me as it found
me – neither better nor worse. So is it with this
calamity: it does not touch me; something which I
fancied was a part of me, which could not be torn
away without tearing me nor enlarged without
enriching me, falls off from me and leaves no scar”
(Emerson 1950: 344). Emerson sammenligner her
tabet af et barn med tabet af en ejendom – det
rører ham ikke. Eller han kan ikke føle følelsen,
han er efterladt uberørt. Sorgens lidelse har
ikke affødt nogen kontakt med en dybere, mere
autentisk virkelighed: “People grieve and bemoan
themselves, but it is not half so bad with them
as they say. There are moods in which we court
suffering, in the hope that here at least we shall
find reality, sharppeaksandedges oftruth.But
it turns out to be scene-painting and counterfeit.
The only thing grief has taught me is to know
how shallow it is” (ibid.) Det eneste, sorgen har
lærtham,er,hvoroverfladiskdener.Faktiskhar
den slet ikke lært ham noget som helst: “I grieve
that grief can teach me nothing” (ibid.). Hvis
Emerson overhovedet føler sorg, sørger han kun
over, at sorgen ikke kan lære ham noget.

Er der overhovedet en lærdom
gemt i smerten? Ikke hvis man
spørger Emerson.
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