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Jakob 4iersbo

dage

Søndag
Vågner ved siden af Karina. l øn rer mænd. Ryger en al hendes Look Light. Hun
har snørest!,vlcr på. Der liggel Pampers-bleer på Sulvet. Ungen cr hos sin far:

Min pusher. Hurl bevæBer sig.
»llr du morgenflisk'k- Jeg forstllr ikke, hvad hun mener -frirenger til Cola og

en joint. Der Iugter af hengent svcd og sprul i lokalet.
»Ja lidt<..

"Jeg har de! som onr jeg er blevet rrvet i stykler'«.

"Nå".
»Det val-en konlpliment<,. siSer hun; sDliler og rorcr ved mig. Jeg forer hånden

ned melleln hcndes ben. K!sser hendes bryster. der er-faldet sammen al anrnirg.
Det er ilke behageligt ogieg har lyst til at !il. Allilevel kneppcrieg hende kon,
lor ieg går ud og pisser. HeDdes halvlesbiskc veninde. der vist hcdder Line, lig-
lcr på sofaen i stuen. Snor'kcr. Orange hfu. Del er en virus. Vasker nline hændel
og ansigtet. Finder tojer på gulvc!. LiEder og denim. IIvid tætsiddendc t shirt.
Hun sover igen uden siøvlerne.

lngen sel rig 8iI ud på gaden. Hele ve|dcn er diekke! af glasskfu. Køber ciga
refier og Cola i cn dognkiosk. Overvægtrg pige i jeans og sweatshirt 'Ibger en
onrvcj [or at komnle uden om ]vllll,iannes gade.

Min pushcl hdrer Sepultutu brasiliansk heavy. Fla s k.creste, Sanlc, Janne,

eller sådan noget. sidder med ungtn. Stank af tiald.
,Ta' ham nled ind i soveva:r'elset.., siger-pushclen, somjeg ergang lral spillet

sa men med i ct plrokorkestel der hed loxic ellet Interzorlc. men llan huskcr del
ikkc. Han rnixer. Ciulvet cr ll-ldt me.i katicbår'. Vi drikket kaffc.

»Hvorlbr komrrrer du aldrig mere ptr Sledei?<, sporyerjeS for at sige noget.
»Jeg kan ikke holde de rrerlnesker udn. Ungcn griredel indc i soveværelsel.
»Det er sgu da dine venrern. Jeg pr-pver at srnile. Hudel stl'annner i a siglet.

"Gu ei clct sgu da ej. De har krutiiedeme allesamnlen kneppet min konc. Jeg

har Iyst til at tæske demo. Hcn r-åber næsten.
»Nå. Det havde jeg ikke lige t.eokt på. Del kan.jeg godt se«. Kigger på ham.

Jordslåede



Han el for skæv til at lokuscre. Vi ryger. t,Lrlten får cn vaDde! konsistclls Jeg

kobelfol 100 kroncr. Del sidste hlsh for leg holder. Jeg giir hJcrn Nu er der hældt

tyk spiidolie ud ovef glessliilene. Spiser Kellogs Colnllakes. f)pvasken er for

absLn d. Se»To Live und Die in I-.A.« på vidcoen. \\'jllcrn Dafoe hal et godl f-iæs'

Punclrlire: ,Youl tastc is irl )our ass IUax. and I don'! like the $ay you look«'

Jeg 1)ser. Faldcr isovn.

Mandag
Ingen post. 'llggcr file PanodiL. Dct enesleicg har" Dc er bitlc, nler !irker nlens

jeg går: 'l'r!eerlc sfrittger ud. Morterrrllad På Iioggaards Cafetcria' Rundstykker

nred ost o1r lullepoise.
N'lotionscelltarc!. Fol.lidsfensionistcr og iubejds]osc purllpevrrs Brtlger'45

lnirutler. Korcertoercr-nlig om 1,-g. skLrldre, xrnre og bryst. Lokillradioen korer

mcd Bryan Adams. FIr det aldrig endc. Sluertcr i lunlerne Svonnie' 30 baner"

inden jeg tlr krarnpe. Nedstirrcr en glnnnel bosse i saunaerr' Så det kolde styfi:

Ellers Iår ma hiergeror inden rnun blivcr:10. HLlsker ikke hverll der sagde dei'

Moder rnin vcn SLncr pl vejcn hjenr. Ilen er'lige stået op' Hrr rlok haf! na'
tulnus på vierfiet.

»llar du llo|t nogc(l«, \pol-8er hell.
,Net ikke endnu. Hvor lrege! cr det oppe på]i'.
».10 proceut iicrc linrer cnd plallcrl. De l0ler onl nye folk illden l4 dagc Er du

klar tiL a! sll\ op klokker lort onl llatlell l«. siger hln og snliler sk'evl'
.5('.. ..r!(r' (i. I Jllrr.lJ r.l.r u-;:t.

Vasker'op og g0r rent. PLldscr in lillelronme og spiller nulchtakter i otT_

beat, indtil rlbocn brnkcr pit rprcne. Kcdsomlleden er dræbei'lc Har lyst til a!

ryge. Ilirelkesyren tvrlgc. i kroPpen Ftkler i sovn og vågrrer' lprst På af'lencn'

Bi bercr lnig sil bakkerbufternc står sk4lpt, og spiser en "A 1« fri'L Kina gri]lcn'

nlcns ieg scr »Wings o1 the L-uftwlflc. på Discovcr)-. kanalen' 'l rnker på Mari_

anne. Prøver'llt læse Stcven Kills. mcn ordcrle glidel ud lor mig og ieg e| for'

vågen til at sove. Ciår pii Borserl, den lokale bodega

En lir (ler hedder Lasse er der. Lillebrol !i] er garnmcl ven fia gstbycn Han

sidder med cn anclcr tvr i llyverjakke og de spillcr D'A D' nurnle på j ukeboxen

»Allan manLl., siger hun !ii derr allden l-yr, »det her cr Rolf' I Ian korle samrllell

rned nTin storebrot-udc i øslbycll dcngang<. Lassc slål ud med håtrden og srniler:

Ham der'hedder Allan nikker uden at lolte lrovedst fla si Blå'llror'

,4



»Hvordan ha] din bror det?«. sporger.ieg.
»Kiger'l llan er sgu blevet borgerlig. Stilladsarbejder. Kone og bam og villa

og vovse mand. Der er inSen håb«, siger han og griner.
»Hva' med dig?«, sporger leg.
»Jeg har lige været inde at sidde. Biltyved ma0d. 14 dage<<. Lasse talel hurtiSt.
»Hva' sketc der?«.
»Mig og Allan åbner den her BMw nland. Så bliver vi siandset ude på om-

fartsveien. 180 i !in1er. llelt vildt. De ta'l os med ind pn 8fuden og så spørge1 de

hvortbr dørene er bNdt op i begge sider ik'. Je8 siger så til manden: Vi sku' sgu

da se hvem der-var hurligst rnilnd. Du sku' bxre ha' se! ham i fjæset«. Lass. gl-i_

ne1: Vi taler videre. Dfikker. Harn cle| hedder Al1an glr. Jeg ved ikkc hvollbljeg
er her. Blive| fuki. I udkanlen af billedct er Marianne ved at druklle. Vi drikker
videre. Dct er en kenisk succes. Spllr'ger Lasse om han har transpon hjem. Til-
byder ham sofaer. I Ian sige| det otdrrer sig. Jeg uqlker på den sidsle bil jeg stjal:
>>Alfa Romeo, Rolf. De! er det enesle der dur'«. Mig og Krigel på spced. 1'1 dage

i skyggen. Cår hjem. Surfer Senttem tv_kanalel'ne. Ingen polllo Har'ikke TV
1000, men kan se de0 på oversiglskanalen sarxnen lned 15 andle stalioner i små

felte. Onanerer til en por ofilrn pi storrelse med er cigaretpalike. De! !a!er lang
rid.

Tirsdag
Drømmer tbr forstc gang ifirc nliirteder. Selvorn det kun el 36 tirnel side jeg
rog.Sorr-hvidt,plridsetcellouid.Widescreen.Forstegangerdetaltidsolthvidl.
'lte delt'iner i svorrrrrebidet. Leger dovenl. De har pot tchai i plasrnaposer sull'et
tast på ryggen nred gallatape. Droppel går ind i lygsøilen og de griner, så man

kan se de slnå skarpc tænder. Daie! slfu øirlene op, er ljemsv0et talndt på over'

si!lskanalen udcn l)d. og.ieg ha. indlprei sæd på maven. StadiS inger post.

Tager nlotolcyklcn freln og samler karburatorcn. Tii:nker på Marianne da vi
kørte op til kysten i etterfuet: ,Jarnen jeg føler ikke det samrne for dign. Jeg ffu
kvalme. Siretter lllotol!yklen ind. Gåt.

Malianne åbner'dot'en på klem.
»Hej Rolf. Jeg h r allså bcsog lite nu<, siger hun-
»Jeg viile bare hente rnirl rcseNe slydrjelm«, siSerJe8.

"Jeg henter der til dig«, siger huu og lukl(el doren næsten helt i og går Fem

sekunder passerer-. Jeg skubbet dolel1 op og folger eiter llende ind i lejligheden-



I stuen sid(icr cn ung lvr nred rullesko.iler pil. Jeg tror hau hcdd.r Palle. »Hej
Rolf«, siger han. Dcr er !&ndt stcadr)l)s. Jeg nikkeI og sti[el pti harn. der siddcr'

og fumler Incd sin. ciSaretter. prpver rt stir'fe igcn. og sal !il sidst kiggeI ud af vin-
duet. Nlarianne komnrcr ud al sovevLerelset. »l Icr'«. sigel hun. »'lilk«. siScr jeg.

Hun blivel ståerlde, kiggei prl .loren- »Hei<. sigcr'1cg. Hader mig selv.

Solen skinlrer'. RlI), Ban-vcjr. Kln sladi!r nrielke hcrtdcs duti ikroppen. Klok
ken cr tre ogjeu olerrgcr lil ol. Cår på Stedel. hvorder hores dods trltsh og be_

lvsningen eI utilsL|iekkelig. Folkcrc el en del ai moblcmcn!e!. Der forcs dc siEd

vanlige somtaler. irf lolL der-he| set for nriln!c splatter_lilnll
»Altsl hau slog hende sli hLLn do.le. Så voldloS han ilellde lllcrl der vi(lsle lllrl

allsi ikke et hun var dod. KlLl1 du sc de! fbr (1ig'l Flvacl skal rnen sl dorrnle harr
foll«. I)e! er en ung 1-\'f (ler ttlel. Sklldct. pli nicr cn larlS fedtet hesl!-l)ale. (lel

slaskel ud al brghorcrlct pl hem. Vel .rl slags grunge illslclik Jeg n!r hu) !ill pi
universirelet. eller ogsl er der hilm dcr lrcr det. Anden lvr'i slxsket son 1(l]:

,Vi1r dct hanl der konr i behrndling og sii viste de hlnl voltlspolnofilrtt lrtecl

børn og glalbarberedL- d!r. ot hrer !arrg lrillr iik jenl pii. si'i splpjrerlc de arllonitk
ild i n1..c I p:' rr 1 I e,li. l!f'1.'.r c.r ', l: lJ\.,_i rl(_:

"Hold da kæft, Jeg tår sgLr dr ogsl.icllr pr\ nrrjcg ser slidirn no!e«'. Kunne dc

barc 1j.de på nolcl .),t. .Ie!l nikkcr Iil en ila Nlariannes slll]r]9. Ung Pige rlct' heLl

dcr Barbaia. I IL-ndes li]l' er i]dvokel. Hrr halt hll1ll som hcskikkct iorsvarer Pi nlir
folstc og ene\le ubclingede Del !cd hlrn ikkc. i eftellet harcle hun llngl kasla

niebrunt hfu. Pli kolcren ilf er) .od Hondil Civic i Korsladc. Je:l korrrnrcr til iLI

snlile: Med godl skxl olldt bcs\ ares. Nu llu hLul blaviolel plyshil oP Dl: N'larlcns.

Diskuterelnledcnt denpigcorttenLrcslcrlllfyrervcget.vegancrclleranilrko-
syndikalis!. Ste(let er c! speilktbirrc-i. Jeg sidd.r lrer nu og sarrti(lig kan ic8 bi'tde

se og horc ri!r selv for 10 ilr sidcn. NæInrc| rrrig et bron4 bryllup. Vicrdilost
lllctal. L\'over e1l sttoglur. Nlenneskeheden gilr nlig pl nervcme. når.ieg ikke er

sklcv. For mcgc! joggingloi. Skitler lil Crte \1lncn. Lilliln er der' Kerrder hende

fra gamle dage. Hun arbcjder sorll lelefonist rlLr. En nlegct srntlk pigc. Klie r slll
flot.nreudetvirkcrsolllornlt!lttersarllnlclllnedcrrd.llidsalkolrolikel,derlrcd
der Nloltcn. Jeg spillcr' bilLiilrd rrcd helr' I Iirn har ponge. Jeg v]ndcr ollel

Onsdag
Dronmer i far!cr. Sannne drprn so]n tidligerc. ou er dct bare Nlalia lte der- kprer

motorcyklen ud af derl der perfeklc asfallvcj, med nlig bagpl. N'lc så lludselig
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kører hur ud over rabatten og ind i skovc0. Fuld knald nlens hun sk1iger hysle-
risk. Vågncr da vi ra[]mel et ræ.

Motionscenteret- Bliver ved indtil jeg Ifu et anlald af slirnhos!e. Storc kluul
per Alvæningssynrptorn. SDiger nrig !il e! kig i spejlet. For bleg flcn slank. Til
pas muskuløs. \hren er der ikke nogct i veicn med. Køber ind, spisel- Det er ke-
deligt. Bliverliderlig. Skuile vær'e r-en nu ifø1ge viclenskaben. Ovcrve1r:r hvad del
er billigst: At ryge hver dag eller-dyrke sex- llegnirgerne er for for-skellige så jeg
ntrr ikke noget klafi standpunkt og gfu op til frille. se]vo,n jeg tror, hun er be-

gyndt at kneppe Ined Claus efter r:rig. Men hvad fanden, alle kneppel med Claus.

"Hal du låe! c ny kæreste?«, siger hun. mens hun vinrseL rundt i oæsten in-
genting.

»Nej«.
»Godt, så ved nran hvor rnan hxr dig. Mdske skulLe du have holdt dig til mig".

Huu sætter sig oversklævs pl nri8. Kontul'elre cr nleget skarle.
Jeg gJI rkkc ir..l tur r,lb('Jrl\ . ,r(rJe!
Je3 h:,-:rl,lIr1. hcdt dr1' rr.r :rt tilor.le rrtrg. .

»lkke:) Måske viu det ikke detjeg rrcntco.
»Bliver du sradi!væk liderlig når clu ser-nrig'1,,, siger hun og kaster overkrop-

pen bagud. så de der laste brysler ståI lige frem. De har vacret mitle i tle iiåne
der ogjeg har aklig set dent udcn al være skæv. Jeg er liderlig. »Ja«, sigerjeg.

»Jeg elskcl di-s ikke litugere". Hun snilcr.

"Nej selvfolgclig ikke. vi var osså altid bcdrc lil det anden,
»Det er der også andr-e der kan".
»Jeg led det- Jeg ved det. N'Ilskc' sku' du hoppe af så jeg ka drikLe den der

kafte<<. Hun bliver siddende.

"Jeg havde også andle n1ænd. dajcg var s4mnlen med dig«.
»Nå«- Jeg tæider en cigare! og får. fat i kal-fekoppen. Dlikker. Sættel koppen

ned på gulvet- Giver hende resten aI cigaretten. Begynder at tage trøier af hen.le
mens hun ry8el.

Samler resten af rno(n'cykle| sidst på etienriddagen. Kørcr' ud lil de lonrne
veie ved værfret og justerer brerrser'. Fyr.1 den af langs havnekaien. Nfu op på

140. Att lyder iint. Den broler. liger hovcdvejen nordpå for al blæse maskire
liet gnrndigt igernern. Det cr ikke lned vilje. llavnel ved samrne kyst oppe

nordpå. Sanlme tbrbandcde suandgrill, sikkert med sanule dtrilige kafle. Det er'

ikke med vilje. Ryger cigareller. Spytter i sarldet. Kprcr hjcrn igen. Standsel i det
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sving hvor Aske fik revel anren af i en mc'jcttrskcr. så der hal1g og dinglede i

en luns kpd mens blodei sprojtedc. Cr|esset virl(er frodiSt. Det er Ycd .lt blive
mørkt. Kor'er gconenl Nlur irnncs gide pl vej hicrrl. Der er iys i hcndes vinduct'.

Torsdag
Vågner lidlig!. Kan ikke huskc drollrlllene, uren vccl de hu vær'el dcr. FpLer mi3
hel! klar i hovedet for lilrsle girng. D6t er dct liulige punkt. Inlen hLrmor tilbage.
Horcr Buzzcocks »Singlcs Coing Steady«. Strldig verdens bcds!e plade. Pr0ver

at tærke pl hvad det betyder. hvisjeg skal Lrd ct sreise igen. Trchokis skili. I)er'

er nok i or'dreboSen til slv ellcr otle år'. Jeg kun ikke komrre i ullke om llollcl.
Andcl cnd pengene. Drikker krtle.

Åbner dor'en da postcrl LoDnner op xi tlitppc . llan ser iorblollel ud og ptulver

at kigge folbi mig ind i lcjlighedelr lngenting. Et brev tril crr ungdornsskole, hvol
jeg harvieret til alictning. 15 fu's iLrbilæLlln. Fonæl nril] o]n d.l

StrarnDer nlotolcrklc .[ler. Korer of Pll pxrkerin!spledsen bag l]arldelssko

Ier. Findcr erl Sannnel Opel urlen unklds og tapper den. Kol{jr.
Ud på h dct. Solskir. Dcr li!ger :lodl i svirr!ene. Askc bor hos si. sloresoslcr

Pe!r'a. der hlu et okologisk hortscb|rLg. Hrtn vlt'nlin kierLi!hcdsglldilldc. og ieS
hal plrt}irisk lollet slcjsel hclc det honsebrug slllr1nlerr. i det n1iLll vcl kalt]el nirt
ungdorrs sonllrer. Korcr intl pI Eårdspla.lseo. Hrln konnrer Iobc de hen til rniS

tra en lt sli.Lldb!gnin!crne. nled .lel dcr stol'e rodc hd., der hirr fiict de torstc gril

sllc.jt. siden.ieS sd hende si(lsl. Dct Sriber mig orr hiertet
»Rolf lor helveden. llu|ornfavnerrrrig\oldsonr!ogholderfirs!.Vistihogta

Ier- længe orn bedriftcn. srelsrjngcl'ne. cle lr'c bortl, kitLkcnhaven Pludselig

flænscr et brag gellncrn luttcll ortlrre fra (len anden si(le af stuehusel. »l Iveln fan

deo cr det'1i.. bli!cr dcr rilrt.
Aske el hcrslængt ie11 li.ugastol l dt isoien, llleradc brun. l)c store ar l)scr

hvidt vcd venstle skuldcr oS itlaEer h.le veJen ncd laogs llunkcn.
»Rolf maud.. Han spær re r pjnene op. CIirler. I)en vislle lnn li8ger pI nra\ en

Han iaclcr jagtliller. Brulcr ogsii vcrlsu'e hånd. der stadig furr!e|eI fitrt Jegkan
se svedpcrlenre !okse. Iver gulg llarl beviegcr sj!. Det hvincr i llel'relrlidene, der

blev revet over !ed ul)kkcrl og Du ligger blonedc irrde i rygs0llen. "Jeg kan ikkc
ranlme«. Han stin'er iud i solen. sii på rnig. ØlLrenc skinnel lf sprut. »Dct et sgu

tbr varm! Rolf«, sigcl han ud rlrcllelu tiendar-rle og r'yslcr på hovcdct.
»lkke nok rrorlin?«. spplgct'jeg.
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»De! virker ikke længere«. I Ian slnider rilfelløber over ptr en haveg ll. der står
ved siden af liggestole . Læner sig ned og sigter, skyder. Spejder længe efter erl
et-fekt. inerls svedcn ]ober ptr hans krop. Je8 venler. I)er er hans show.

»Jeg pusser bolnene ol]l clrcrmiddagc|«, siger ha o-q kigger lomr frem for sig.
>>Den store ligner dig rrel'e og mere«. Det kolnnlel langsornt nrens han drejer ho
vedet over mod nrjg. Det er en gamrnel, tavs trnke. Vi ser længe ind i oioene på

hinanden. Så griner- han og tager en slurk rl den nlikstrJr har ha| ordineret sig
se1v. Hjenxnebrændt spli! med vardr »Jeg briender nel'verne«. siger'hrn og viscr
mig sin venstre underiurn. Fyldl rrod ldske brarldmierker. Han lader folk pi den
lokale klo slukke cigaretrer på dcD for en fcnrdobbcl! cognac.

Petla kommer me.l \odka og luice lil mig. Vi drikker og taler. Jeg gilcr ham
en tur på motorcykleu- Han korer. JeI passe. kobiingen. Vi nlt punktct al sam
mersnreltriing og korcr 16(l på hovedvejell. lnens han hlricr. Da vi kolDnler til-
bage. grk han stolskr')dcncle rundt sour en levende gud. Pera smiler, når hul1 kig-
ger på os. Bornene kormnel hjem. Den store lillrer mig virkelig. Vi spiller bold
på gårdspladsen. Jeg giver rlenr ture på rrotorc)klen. Vi spiser vegelarnlad, ddk
ker vin.

Jeg iår tårer i ojn.nc, da jeg korer h.jem. Slår' visiret op- Det er bare vinden,
tænkerieg.

Tagcr lil koIcert på Stedet. Hård larrdirg. T) sk hiuicorc orkester. Sprcn er dcr.
»Alt fol nlange akkordc.". si!er ha1r. »ikke sonr dc 8ang vi spilledc". Jc8 nik

ker. Den encstc dcr cr' irldre end os er John. llol ideologen. kllclcl .ieS ham. Han
taler ril advokatdullereo Barb iL. Siger rrogct i stil rned:

»Hvis mar defilcrcr civilisatioll som no-qel posi!ivt oE oldel dyr solll lloget ne'
gativt, så er mennesket c! civiliselet dyr. der'er' let at korrutllpcle og solr villigt
lader det ske rncd sig. hvis lejligheclen bydcr si8 lil- Den encsle grund til. a! vi, i
voles del al vetdcn, ovcrholder hele det legelkonpleks, vi har opbygget, er, at vi
- altså den enkelle al os menneskel er bauge 1or, hvordlu dc! ville 8å os selv,
hvis vi gav os i anokie!s vold«. Hun niliker. [r del her et flash-back, sporgerjeg
mig selv.

Bygger vi.lere på nrin cltermiddilgsbrandel't, nten taber lr-ilden. Er ikke va ! !il
udeluklende at drikke. 1ærker på hvem i loktle!, der ikle har været i seng med

hina[den. n]e0 det er ikke morsornt. Gfu viderc på Powel Slalio , da Stedet luk-
ker. Blivel nreget fukl. illalitnne er dcr ikke. Clt ud lor al få luft. Ser Palle. Han
har rulleskojter på. S]fu harr en gang i ansigtet. nren han falder ikke. Nogen
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råber. Sllt barn i lnaven og ans;8!et igen. NoSen nærncr sig. Jeg vender IniS om'

De tlæklier-sig valk. Cår ind og driklel viclere. llusker ikke mere.

Fredag
Kloeme el slnadredc. Dr&benonirnermænal. Haivsover' hcle dager i el hav af pa_

ranoia. Spiser. Ser tv. Gfu i bad. Bubering. Rent toj. Tvinger lnig selv til at gl pl
Powel station klokken tLe orll l1llllen. Pilrligt itd]u og uden ont. M|In sklll lade

sigseLrniddelbulcier.Sttrrvcdb'enogslirrerlblkirldiolllerc.Erderandre
lnulighederl' [ngen trlcr lil n1ig. InScrr Llnder 28 lr llilser. Ballellderen cr et tid]i
gerc bckendtskub. lILrn givcr llrig isvand red cioonskirer. Jeg loler lrig sorrl en

mand, der h -krirft og nLr har fi'iel kolstilL!-l-et sluilsonl leverbclælldelse Pigerne

er megel Lmge. Der blireI spillet Bleeders. Filr ole pi Plllle. Han scr ikke god! !d'
Kalina korDrlc. op til lni8.

"Hvad dliklier dLrl«. sporger hun.
»llvor er knægtenl)".
»Hos mil Iror..
»Dobbel! vodkr og'fuborg.. IIun bestillcI og r-"-kker tiellcrc pi'|. Jeg drikker

Tager hende på ]tuc!. Ilurl beslill.r igen Jcg drilik!-]'. Hun k)sser Dlig. Fill oie pii

Barbaras bLlviolette hlr. IIun si(ldcr på skodc! al CLaus og strlr.r pl rnig.

»Skal vi gill«. sporger KuiIa.
»Vi er gåcr".
f)et er srie[ a! ro]e vccl hencle. Jeg gfu Lrcl pll brde\ aerelsel og llser dorcll' Slllr

I&nge og kigler på l-ltig selv i speilet. Dl jeg korNner ud i8en, hlr hlln rullcl cn

join!. Jeg sliller lrig vcd vin.lucl. Ken hor'e den knitr-e, rrens hllll tænder den og

så en sodlig dlrft. Konstlleter fer autorralik. at de1 er god hcsh. Hun slfu-ud al
sengcn og korlDDel op lrl Inig. t-&ner sig ind lnod Inig og rtlkkerjointcn liemi
»Ryg nu. Så skal vi elske". Det er ligerneget. Jcg ryger den Del cr ved at blive

Iyst. Nu e1 hun (ler sle! ikke 08 jeg elsker rred noger ntcget smLrkl. nlens icg be

tragtel nig selv og dc! er ell duns i fld]l. Jeg gritder.

Lørdag
Vågflea ved sic]en af Kl rla- Hu trækker vejletjævnt l)er er ovcrskyel Irrlen

drømmc. UndgåI. a! se på rnig selv i spejlct dajeg pisser' Vasker op uden at lal1rle'

Laver kaffe, men den srnuger nig ikke igti!L Huo sovel sladigvæk' Jcg uckker
tæppet op on*rins herlde. Cår he til nrin pusbcr uden omveje' LilliaD et på veJ
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ud af døren rned halvstøvlerne i hånden. Telefon ister- !u bejder på alle tider. Jeg
sætter hånden ime1lern, så hun ikke snækker Hun ser absolLlt godt ud. FIun smi
ler forsagt og tysser-på mig.

»Er han derl«, hviskerjeS. Hun nikkei
»Lad v.ere med at sige tll nogcn atjeg har være! her, vil du ikke nok Rolfl".
»Det skal jeg nok«. Hun kysse. rrrig på kinden.
Han ligger på se gen. helt væk. Der er halvlllels dåsel med Faxe Fad i køle-

skabet- Jeg taSer en. Den slnager tint. Jeg laver en kop kaffe til harn og gfu ind i
sovevær'else!. Forjeg sættel rnig blugeljeg fodcn til at skubbe de brugte kondo-
rn(r i J LtJ(r ..er rr'rr. H"rr lbnir'oi,rcr'«

"Hej mand. Je-g hal sgu drornt,.. sigcr han !on]ost. Sel perpleks Lrd- Jeg giver

»Hvad har du drornt?«.
»Jeg dmrnte s8ll, at jeg var sannnen rned LilLiiln«.
»Var det godl?".
»Ja for helvede. Ved du hvad Roli-, hende ha]. ieg altid gene ville være sarn

men med«- Han sti 'er trerr for- sig. Ryster pi1 hovede! Slubrer ai kal}en. »For
helvede<, siser han.

Der går ljdl !id. Jeg ddkker ulin ol.
»Hvordan er du komlnet ind k
»Dr.rren storl åhen«.
»De! var sataos. Jeg kan slet ikke huske lgfu«. llan lysler på hovedet igen.

"Længe siden du har-værcr her«. Han rækkcr'ud cfle1 sine vælttøier. for at rulle
os en nrorlenjoint. Kunrlepleie. Jeg kiggel på hans !r'ænede manøvrcr. Det virker
så naturligt.

"Jeg er holdr op", sigerjeg så.

»Vir*eligl' Kan det gå?".
»Det ved jeg ikle. N{åskc. Jeg hlber det«. Jeg tomlner min ol og lejser mig.

»Ja okay. Held og lykke«.
»Tak«.
Går ncd i par ken. LigSer på r-y8gen. Der er vindslille. Hojere oppe svæver sky-

eme hultigt ibr-bi, mel1s de skilter forrl. Måske komlncr der regn. Jeg kniber
ojnene..rnlner. RyIer er rriiu'el. Lx!er nlFr.rrpe
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Magdalene Kidholm

Jeg river korsets legn.
skyeme sprackker
over mit b1yst.
Det er blevet vinter
og engleoe spr(tter ud
over isen sko itcr de

tallet 8 ind
i nin bcvidsthed,
.ieg ntå være stille.

Stille sorr bækken og
de hlå blonlster.
den rislen
gennenl nlin Ntsoile.
For isen knitrer'
sonr vulkrn isneboldc
jeg fol er
den enc afler den andc .

Det er blevct
æslemes tialsalder.

ieg bajer isneeu
og bedcr Gud iorla.lc rnill
mine syider
er uden tileivelse.

Vi r-r'endeljq konrmet til verden.
siSel fiskenc
og ilækkcr linen ned oe ud

rned fiskemlanden og alle hans born
som cn Lrjievn lrale efler si8. ditnner dc
cn anderledcs kæde.
hovederne dingler halvveis liibage
og heln ncd føddcr og
bcn lle!!c. sig ind i hinanden
som begyndelsen lil havfrue
haler og hår lysglp.ler i vandspelll]t
nlod en llov hirrmel.
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Svørnmetime

vi kaster-
de irrede mønter
i oldtidens bronde
og gemmer
et onske i hjefiet

det er dig
der hopper i
med benene forst. Den lbrstcncdc have
drejer rund!
oE dykker mod dyber
gennem vaodel de myldrcr
og de undel jordiske gunge ud af statucns ryg
ril skalkamrnerer lpllel
hvor oolden sovef matntorkugler
rirvcns slrvo af dens hæoder

nlensjeEt og kaster de l
tlgcr lclclcnen L'(lll'|(m il \l! cl

og dre.]er ll2 mod l'Lrmlret
hvor

du danser de flækkcr'

baq somrlcrells morgen en enkelt sky

de danner
en ilallxnende riDg
danser og
skråler
nred viddbne s!rubcr

da alt
atter er aske
bliver stenstøt!en
et menneske
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Rolf HPjmark Jensen

Verden består af historier
Interyiew med Mads Bren@e

Mads Brenoe debulcrede i 199i nrcd novellc
samlingen Sri nrgcrr rr"./.. Si.lL'n hxr han ull!i-
vel endnLr en novell.-samlillg. D(l ntolk(, i
199.1. og t'omancn lirnrl'J Li.rr)rer under udSi

!elsc. Breroe karaktct'iseler seLv irolrisk lom.I
nen somen »popsarrs« skfe\.t nred »lose hlirrd

led<, der,tr//rr. lruve hrlt tillen Litry furli!,htl
ihLlt1,, ',''1' l.'r "\ "'lr-,"rlr. 'r t't
len antydel ofi fiktioner og telvisceneji!t
telse, hahfenrserlles Dopkultur, ltlen cr o!si hi
\l' 'le'l Olll en rr'. rr,. r.'. d, l' 'l\u-dl :l ' \'l
lcre sig i en heh uoverskuelis vaadcn. priagat af
nasserneclientes infelno lI n1liecic| og bilJcder.

Sidetobcnde nlcd sit lofitllerskrb rrbelder
Breroe som nrusikann.lder pt DulbluJti ln

Rrenocs fortilllcrskab (-r onllllt ol] orlraiiskLl'
ter-et: Iln clansk Brel El.tou llllis er hiln blelcl
kald!. fordi et pur ili novcllel'ne i 5ri irrr'gerr

l /zala rufnrede dc rnest !r0soll)lDe o!l udpens_

Lrdr i.".l"rrc.*. :l \''1.1. .lrr l''.1r, er 'et r

dansk liiteratur. \iolden dcn lvsislc sivtl som

dcn psykiske cr nok ct lojnefcldende urtk rcd
novellerne. nlen scr nlan boft ia de ' er'der lo
ting. der falder lrr ind sonl ljdjlypiske lfitk:
I ornrr'st.J,lhcoet r'' rrrc.ct t'dc ;. \"rrrp, '
tiLln og splog er sclvstiendige lbrtællcclenler
ter. og nrorivernc rela!crer sjg lil omrtrder. sonl
dlbdepsykologien tradilionel! lter bcsktfti-eet
si g medi Pel'tcrsiorcr', foru'ieogtlirtler. trurtmcr

Brenøe udviklel oll fornlet i sin. to l01s!e

novellesamlirrger- clet psykologiske por'lrltt I

dansk prosa vcd ct afsoge gltnscr-ne for. hvor
nær-uxcnde marl kal skild|e fiellnesket I dell
ioistirnd skriver BIelroe si! ind i dcrl realisliske.
pslkologirkc llitdilio sonr bl.a. J.P Ixcobscn,
ll rI.,r, B- l. \l.rrr r A.llJr..(
vitsentliet nyct'e. lornlcksperinlcnterencle fol-
frfterskuber sorr Peer Ilullberg og Jen; N'llrlirl
Ilr'iksen er cksporlcnler for.

Ktn tlu kot'Ltktai'isrl-( (lit [ollotterskdb i lt)t'
htLrl til tlttt o\'ti!t tt\r prosu lttt hiLntttiL:l
lJu1l. J/rr.qtJÅ.10r, og Lnspit LtriottskiltL:t ltrtt

lc! er 27 år. og J.g iro| i vilkeiighcclen..lcg
horcr lil eu gcrlerrlion- sorr ilte et bellndt.tL
skrirc endnu. Det bliver rncre inlcr.ssxrt llt
sarrrrreulignc Inig rtlcrl no{cn otll ltnl lr \1an
t. i \ ..r .r, -".11 '.,.. 1'l(' \' r'),,.' p.,r _ t r "r
skelligc stedcrt Den li.lerskabeligt di(seke-
lendc sti1. Solvej Bulle hilr. Liin lrllll ogsr fir]de
hos lni!; på cn allden rrlide, nlen mcrl karl godt
srnnrtnligne os. hvls nlul !il. Kilslclr H.rrr
rliur eL cn af tlinc ttt]e vellnel. sI vi plvirker
hinandeu hele liden, rllerr nrcget indirekte D1

lers salrnrcrlligner .ieg rrlig n)..1 N{ichllel
KviLrrn os ?'il Pr)./r der des\'ærrc ikke lin
gcrcr lor tiden i mlden 0t tLellke håndvilrk o!
.\orr.rt.l .:.r. rr" , p.r. I,lcrr rr'-L.I. rrk'rrr:r ''-t
!ilgrng !i1 nralerillc! rnindar \'i klart om hinxrl
den. Og så kur.jegjo ogsii se. I t .§ri rr rr'.gt'rr llerlz'
i sin tone mi der orn lloglc at de koldc arllcrr
kanerc: Bllis. som jo altid Lriver n.rvrlr i forbirr
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delse med mig, men taklisk mere om IIuber'l ndnle nenneskeL Kan du identilircre dig nled
Selby Jr. s a.r.! r tria r.) Brooklyn. - OEdajegså len tt'entl, sont bler kaldt,deto dc"imdnqel
Peter CreenawaJs film, Kr)i*.rr, tt-tcn hLrts dJ b«lt-e? Ttor lu, ditfarhtg i sin lid kuntrc se,
katrc og hetdes ?hi?r. varjeg .jo hd i f-lorlcn dt ho-\'at det nolet, der |dt appe i tiden?
dage efter. - Nej. de! ilorjeg ikle.

Hrad ftscinercs lu aJl
Som p valperson har.jeg e stot' fascinatlon

afdet,jcg kalder fascisloid kLlnst forstået som
noget. der kun skal kunne 6n !ing. Nemlig at
ramnle dn med f.eks. skønhed, venlod. storhed,
sejr eller !ab. De store fplclscr. sorn foldi dc
ikke beskæftiger sig rlled roget sorn helsl andet

kan rafinre 6n meget hiird!, syDes jeg er dyb!
fascinerendc.

- D(,t yil sige, dt i sutltt)rcnstatlalel Dt?ll( 1 Llet
snluk|t o! lct hesligt. Jitld?t dLt sanselighcl
og purddoksdl slrtnhtd Jt» eksempcl i Petet
(|rt,t,nuwttvs liln, tl1en olsd ltus Tjacls Bech i
Poets. ntlt- hdn stttter ukktrder sLtnnllatt nlad
stoi som du Jd so.go' ut skt i e 1r.m i .line a!1r
t?ksto'. Ahså: ,:let kutt t'dt. slillc, o! si kot))ntrr
tlat--\toj? Det ko vtrtc sttttlkt. oy, sLi ktt»tntr
Ll0 otet hcsliUtl

Nej. Sådan ken m t ikkc sige det. de!.r at
tage virkning tør ii$a-q. Nel, det erjo ikke sem"
menstøddc!. man skliver påi det er det, nlun
skr'lver med. Dei, man skriver på. er jo en eller
anden nysgelaigheLl. dybcst set en trang til at er
kende. Altså a! krænge noSle ting Lrd af live!,
som man vil se n&lmerc pil. Det er d6r. de! pri
rniEre bltndsel liSger.

Du J,btr,,ia, , le-\, .t.t .t,J\\dl\ \,,,t' i
lansk ku st- I de senest( put tit hdt kuttsttt(.t-t
sont J.aks. Lennter:, I]]'ittch og BrL1n)nPt nted
stort hcltl pt-o\vk(tel kuttslittslitutiottc o,q

niske iscer oJlbuli.glt«le|- De ul\e rilLlr sd!de
ellet\ i Jirs?ne, dl protnkulioneu ttr rn tlatl
sikl. Dit IL)tfdttefik,1b alkr retlcre: noglt ti'
di e tekslet' \'il-ku- olsLi prot'okerettle pti

Mutt kwnc o!1sti sparge, ofi du kan identi
Jicere Lliiq ed Llcn kanl)i atiatt dJ ka «lpt o!
t\t'r'u^rt't - \,rr J-' \\- L aat,,'- l.t, t,.ttr' t ti .

Nej, der kan je8 slet ikke; Jeg er et helt an-
det sted. Det kan god! være. a! det for andre ser
ud sorn om, jeg har en slagpian. men det er slet
ikke !ilfælde!. Nfuicg sidder tbran computeren,
eller bnlger tr'e u8er til at gennern!ænke et pro-
blenl og bare gfu og spekulerer og serhelt mil91-

kelig Lrd i hovede!. tænker.jeg.io ikltc på, at der
cr nogel afde!, der en gang skal annleldes. Dct
er der sier. slet ikke plads til. Måske et ieg ior'
ij]lenrlos rll at have et ovcrblik over de!. men det
er allså stoffe!, der bek-vnn'cr mig: det er slolfet,
der gor oDdt og sonr jeg kiremper rncd.

Sti ptot'okationcn er ikkt nogct, tlu kulkttlt:
t'rt- t.d, nAr du ut-bcider?

Ncj, overhovede! ikke. Jeg synes. pr-ovoka
rion er ret uinlelessart for i del ojeblik. man
provokeler nogeI. har'ntun allelede skubbet
dem lra sigl sil er der luliliet tor en ditlog. Og
jcg vil Jo gernc have, at folk læser nine boger.
Og slls rned dem.

Og s(i aLLig?t?L:7b Lt Sl rnegen vredes ro
vll(t-. »E\'tt< og 'l,aslttl1., t'ttn (r uegel ud'
pa|sk\l? t'oLtlssaen?t- .lag |ed, Lrt tl1tt]rye ikka
kdn holde udat ltse tlisse histttrier,Jbrcli t'oLtls'
sIt]tr)-tta sintpcbhcn ?r Jol' slc*a. Hyol|b1' t t'
tlrt notlt'r Llkt Jd- dig ut skt i\'( si udPenslctdc
on såt eL tlen J-tsiske son tfu)t psvkiske tulLl?

Det er det, fbrdi ieg.ntu jeg halt'url.lelen hi
storic. skubber' !ingene uci i dc|es ydelsle kon
.r\rrrr'. Dct torlei i lll( ltr:tol'telrr,: Den al-
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sluttcnde hislorie i Su t)te!(it u1,.1l,, »llllv«, er
skubbet ud i sin ll]emlcs! tiilse konsekvers.
Den giver-næsten ikke nogcl tra sig. kLrn lige
præcis så me8et. ai rrltn kan ralc orrr. at dct nru
ligvis er en novcllc. n1erl selv d€t er fxktisk cl
spørgsmåI. Den st{il sorn alslr.rming inovelle-
samlingen, så dellol blivcl del liesl sur rlo-
velle. men llran kunlle srgteus stille sporgs
målsregn vcd. orr den overhovadct er en no
velle. Dct sanme greldcr novcllc »Eva", der
skildrer bpddel-oftcr lorlloldet: Nlit Lrdg.Ings
punkt var'at skrive orn kierli!rhed rlrcllcrn oiier
o! h,)odel ir rlJrtr \:lt.:1, .r. 1.. .; i r -.. r: ,

P.r/i/ ax. at det var !anskclisl lI resocialiserc
to urofre, lordi de ntredc crl d!b lo)itliiet
overfor dercs bodl('r. DeI vor utlolig svitI al 11

clcm g-jort psykisk stabile. Ddt for hold bld ket
r(n i '_]il pro:c\l: d(l lr'\.1,'^( p.tt lt ,tt, i.r'
dlejede min hislolie rundt onr. Dcribr sktble
jee den værst tienkeligc boddel. Dun o\.erhovc
.let karl loreatille sig nldr) skal sikkert lil !ir_
keligheden ILrl. r! linde 1rolren, dcr cr \'ierre og
oer r' (\l 

".i:r 
lPlo.r ult. r. i.:: \r...rrc .urrr c:

tanke om: En o\en'ieglis. k|l ig kvilrde. Og sr'i

skubbcde .jeg det hel! ud. til del ikk. kunrre
Lor ne liEnger(:.

Niir nttrn sct' 1ti "Eta" rtg "l.osltttlt. i tt
dunsk. I itte rutLu'ltistat isk pt: t'slaNt i \'. )'ut)tt)tt t da
jo dc Dtast utlp(t1§lt:dt toltl, ti ltur sL't tttdnu.
Alt,n? ,:tut loktt1,1t tt' nak lulil(t hitr!t'hr b1-rs'
ttt. O! tlet bery'du'\o t ltl!t. Ltt rallt ikkc kltt)
Itr,;t notellerne i,qe tt tttnt I

Dct er klart. og d.l bliver også ert dcl aI tto
vellelne. at de er Ulæselilre iot ttogle nlentle-
sker. Dct ser jelr ikke Doget lilterært problenl i,
snarere tvæ inrodr Jeg s!nes. del cr ile t. hvis
en bog eI ulæse1ig, lorrli clen cr df,r'ligt skrevet
cller kedelig, melr.ieg slres ikkc. del cr slcnll,
når den cr ulæselit. fordi dcrl har et stof, marl

ikke kan bærc.
Sri lu ansker tltsi ikkc Ltt cltolerc ditr l{e

s?t( hLt|t lol thokkets sk\ll?
\c. ncj. lro ur' .k.r.lr tei oell Nl. l(;

prover ai skrive fiine llistolicr så godt som mu'
li-t o: -r',r. r .r. r rlrrrr..llcr'. d." i,.|, ,'.."r;. 

'
sii gcnnemsigtig og konkret som muligt. En del
rl nrir projekt lrrr rltid værci ut r'erlse mine hi
storier luldsli:rudi g tor- tldsangi\ clser. stedsan_

Iivclscr. personl ige prtfcrcncer, politik, aktua
litet. nroral .rllc de ti0S, som konnirel' til al
firn!l.rc soiri stoi pI lirlierl lil lrlodli:Lgeren. Og
ntu der er l)kLcdes bedsi, be!).icr det ogsl, al
rrr. rNrr i.ts!!( cr' l,\rl\er. -, , lr.'l.l','.r" i
ucd ovel den. N'llll1 lun l&se dell pii ufallcli!
It:..trf nr:.!r(r. ror.lr .l\,'r k.t,' er,lre\cl :l \, I i I

ihe logik ... uir del er bcdst lel at mierke.
Dir jcg horle om filnre:n I l(t)t'\' Pt)t'tt dit t)l .1

S?, 1/.// ,(ill, tienkle Jcg: »den nrt .icg godt ntrk
se<. N{en dcn btvde birre ikkc rlogel por'lræ1.

soln lo el de! iDteressanle: dcr var kun »tlle se

--.1'k.,,(r . D.t ct'it.lco t.l(.r l'i'rrl. .rln.' ir_
leressanli l)ct er aler, hvor IlcrrrYs ansigt krakc
lerer, mens ltarr siger'"mor<. Dcr kigger miLn

ned Lrndcr ovcdlxden. Jc8 er blevet besklldt for
u! sfekulere i vold, nren de! klln rllllrl srllkke o1r
i H(r/r' . -. . dcn lilnr rururt]cr rol,:l fol voldens
cs-cr, '\rld. c. '.r bli.rr'.lil ld.r..rr,l.r ., r.

ressllnll l)il slnlne mAdc cr sex i sig sc1! ikke
irte|essan! i kunst. DcI er inl('tcsslLnl. hvis dc!
er mcd til rt io11&lle cn hjs!orie og behan.lle en

konflikl. Ellers bliver dcl io lil porno. og forno
her sin l-oile. lrrcn den er ret bcgrrtnset.

llen ltr er jo nttgatt sr!-\ i tlitte lto\'cllatl
- Jal Det skyldcs to tirlll: I)cnlang ieg bc

{yndrc r! øve nlig i at skrive og arbejde mig hen
irnod at blive bed|e, tærktc jcg med skræk pi
J<r, .L1. rrru .l.'r l'l(! r'.,.r!cr.dri I l'ol rr,r; Jl
fiJ\r et \Jrn..jr jLCJ r. rli'ror;e. J(! \Jr 'i
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pclthen bangc fol dct og llenkre: ,t)et ka Jeg\rL rkLc \iddc ',c.\r:ve orn rj.,!(r .a , l|rnr.
og som der er skrcvet så nleSel af«. Et ande!
problenl var. hvordan.ieg skullc lå det seksuelle
ind i en litteræ. proces. Men da jeg så forste
;ans gjolde dct. l 'r'ui Jct o.er r,,dr rndrgr. r't
sre det sig. atjeg havde ufattelig! ncrn! ved det.
Og desudcn kunne jeg br-uge det !il vildt Ineget.
S:l n:l_ der er lnee(r \(\ " (d . rnirrc lr,.torrir'.
skyldes det en vis leltclse over, at.jeg ovedro
redct er i stancl til det sonr 1eg selvfolgelig cr
korrrmet mig over'l

I dag er grunden forsr og flerrrrlcs! den. at der'
er visse situalioner. vissc ting. so,r nlan kan
bruge til enormt meget. IIvis vi tager el af sanr
lcjerne i Det nt)t'k? nlellem mlnd og kone, sl
ligger hele hisroden taklisk indleiret i det sarn'
l<:\'. Der Irrl(.Lx,l(r. \l:.r.k: r:IIf(h r(.,.ri(
.d rnJr.ar tr1! '].J.1 .Jrrrl(i( \l('l \rl'e \r: (l
mislvkket sanrlele. et onsket saulleje e1ler ct
fbrlojet safilleje. Det kan bruges på rnangc rni
der. fordi seksualileterl el-en sd ccnlral kaft i
vores liv. at den påvirker os på alle niveaucr.
Alle niveauer er inllcerel al sex! Og det vil sige.
at man i beskr'ivelsen af et sanllejc nlellelD
mand og kvinde kan tale orr alle niJeaucr pd
samme tid. Derfor br-ugericg det megel.

Den sekstdIitet, der e]' i t1rrc fort&llinget',.t'
uclprnget »tttskulin Dc)' er (tt kktl bt'utdlitut
t.'th lht nh,J jtl,t,r,lhn't lLus J.t" lit,,t'r
cn seksualitet, ht'or ktintltr nogk gange lor'
nc(bes, et-n1(get tld?llSa ail.\turfu i Det lnorkel

Altså,.jeg skriver det. der cr nodvendigt for
min hovedperson og for historicu. Hvis cn
kvinde frastodes al ninc hislorier. fot'c1i de er
ubehagelige, Jamen, så h hun ikke forstliel a!
det her, det er et stykke ljtteratur, so t beskæf
tiger si8 med menoeskelige relalioner ... også
de ubehagelige sider! l\'lan kan ikke snakk. om

sel-ienlorder-e uden at snakke oln nrord. Man
kan næsten hellcr ikke snakke om mennesker
uden a! snakkc oI]1 sex. Og de l]lcsl inter-essante
historier er - lf uvissc gruude som regel dc
lidt sofiere idet. Jeg rnenel. mxn sidderjo ]kke
og flojter tilHqr,laa, vel? O! 0oget afdel nest
interessanle sex er dål1ig sex. Det et'utrolig in-
teressal]t rent kl rstnerisk set. fordi det vælle]-
op rned srofl Alt del. dcr cllers er gerrt væk, sli.r
pludselig op i lys luel i\'lers god scx I bedste
fald er kedsorrmeligt. Kærlighe.l er kolrpleks.
\1e., l\ kI( r! k:rrl', rr(o \:r ,:(r crt 1:r'e lttr!
fru. Dcn idylliserede .Lcl al kærligheder lager
Iloll!\\,ood sig af. og ieg slukker, for (iel er sgu'
ibr kedeligt. Dcr cr ikke rloget rrrerc kedeligt
eid k&rlighedslihn. .le cudcr altid lylkelistl

Nit-Llu Lu'beJder nul s(ksuulilcletts nldrke
sid?r, (t-dct si rt sporgs l ot1l atJindcJi-em til
?tt (tutetti4, t,n trt'liglr.l, ttoglc anlrådet af
l«rlighe tlcn s.)t11 ikke e[ wl3a] ise rct dJ Hal
l,-troo,:la Solct'du t'n ) slns\i kel pd karLi!-

lr. .cr r sirr. lr rlr.:Ie,l..ivel cr lil I l.l
middeli mit lnål er el andet. NIålel er at beskrive
sidcr af menneskc! o! prove al filtde rogle alde
sider, sonr eI klart indleiret i allc mennesker,
men sull aldriS blivcr brulll i det civiliserede
somlund. Dct er lh de t_orlrællgte fOlclser, soln
plvirker os. Vi er alle samrner polentrelle mol'
dcre. vold!ægtsforbr',vdcre osv.. Vi har alle sal]l
nicn folelser og egenskaber, som lor 99.9 pro
cerlts vcdkornlnen.le aldliS rlogen sinde konl-
mer {il udfoldelse og hcller ikke skal konlme til
udfoldelse. NIen fordi dct cr cn de1 af os, er det
også med til at plvilke vorcs s!n på verdcn, og
detb. er det irErcssant iLt se. hvordan de ting
ser ud.

Sil nregen vrcdc har (f Dptlo, ler hutttlk'r
om, ut kkrlilhetlo ikke kott Ltt'tikulLt)'a si! \tl\'.
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/ Det marke (r (lcr nc Jotsk(lli!? Ltd:urn .,
krrligherlen. Man nir ntutt lcsar bo,gtrtta.
hontllar historie)'|? (lttltli! ili.q( sLi hoj !tud
on ktrlighede s ntotlstttttittg. ont Iarlighe-
dens Jrarcr. Hvttl btrvltr ktrliglteltn Jor

Jeg brugerlærliglicden sorr en lonn iorud
!ar.!\lllrkr. cl ah.lr.rkt rr r.p.rrrlt Jcr: ,r:cr F ,

rf prirnlisserDe for denne historio er, at kielliS
heden findes. (Jg Lranset ofi hlsrcrien sl hand
ler om manSlende krer-liglrcd. jalousi ellcr orr
hvad så helst, si cr cn uf pr'æ lisser'ne strdig. at
k.erligheden fir es.

Kdn nan si!1,, dI l)ct lnorke ltutulltr ont
karligltclen rel dr p?!tt pit Ll())sJt'tl\'trt i)r),qk
konk)-?t( situLttiou(t'l Ell?t tnlerl?tlas. nt?d
Karen BIi.tcn si,qe , ot s(Le lt]tls(ltfi ti'pont(t
pti, at det. \'i lknges rllt ', t1' lill

Den er flo!. \Icn rnlske er det i virliellghe-
dcrl onvendl for rnir vedkomnrcn.le. Ijor hvii
.jeg sorn udgangspunkt har sugt, a! kiijrlithcdcu
Iindcs. så begynder længslen iLt biive intcres-
sant: Liid os sc pil. h!ad alenne licng\el rlunrner
al berydninger? \u Lrcho\cr \i ikke snrkke onr
kærlighcden. tbl vi har allerede fastsLlet. lt dcn
llndes. Så kan vi bcg) nde rt kigge pild.t. dcr er
rigtiS intercssanr. nellllig liersslen. Hvordrr)
ser en længsel ud, llvordrn er den bygget op.
hvad består' deo .rl. hvad beilder den for de!
menneske. som cl bi!rel' rI dert, llvoraliln relxle-
rel den sig til den længsel, som ligger lige ved
siden all IIvis ran slirl1er med ar fasrslil. rt
kæ.ligheden tindes. sli er der en nræugde be
rydninger, som lig-ger lige ved sidcn al. sorn
nllln kan begynde at under'soge.

.- Ntit t,i tulcr otn ttot?//.,r, "J", r Dclnlrrke,
si å jcg sig(, at i dcn lt4 slnes 1tg . i ntotl
s.etning til stat't s?t ulla le antlre Jortællingcr
og at'?llet', du hot skr?rcl ut l| ø dinc Jbt'

t*lltrc ru»tntcr r:n antltd, og ståt' \'ed sitl

Der er da slor on rcd i»Evr"l
Ju.let ct' bak) tI l(t'\'ertet-t:t t 11lt!!1.O.qdet

lu ntun \el oilsd qalt siiit'. et dt:n i (tt t'is ft)t'

Jo. eu pcrverteret purhed. n'ren dct 8or dcrl

_io ikke nliudre orn. Hans onlhed erio stadigvæk
en onrhed, vicl istalld til irt genkendc.

Dtt, ltr sti gor det per\ ri st i ».1«. ct, ot aler
ct tola ont tt lig.

Jo. rnen del slres _jcg cgcntlig ikke er per'
versl. slden serje-g det slet ikke. For nrig cr del
iklc e! lig. Kloppen er den clskcde. der nu rr
dod. hvilker.io er iogcl arrde! end e! lig. Er lig
cr lrofet. sorll nlmlrer en lngst og en Ien fry!t.
Alts,r Der er klifi. ur l)isto.rcn skildrer e! lig,
nlen.ieg svner iuie. dcl cr dct. den handler onl.
Jeg forlællcr an his«rrie. sonl kun kirn fortælles.
hvis vi itu en vinkel pil det. vi alclrig havde fo
rcstillet os. De|fol vælgcr lcg si!uationen nle.l
dc! alij.elede legeme. men.jeg !illiirSger det al
drilr egenskabcr sonr lig. Jeg behandle| alclig
nogen sinde kroppcn sorD et lig. derfor ffu den
hcller ikke belydnlng af rt værc c! lig. De! er i
hver-t fald meger. ficlcl ii1 stL'der, mall ti.enkcr
pal den soln et 1ig. Ncj. rnau tænker pl det sonr
obick!ct for fortrllerens tolelscr.

illt»Ltl ?t tbSrt,litt? Do\\] ?r ar l)ld?t kt'i
tisrttt Jat- iktu at t unt r". / Sil megen vrcdc /l'lr
tlcs dat Ju»tase tr» olskr kaffektlt iLkt .' H\'.|
lt)t tntkkct' du ntorulhegn:Lttt ul dl histot'i

Jalrer, teg syncs ikke. deterinteressanll Srl
suan (ler koNnlcl en rnorelsk slillingragclr rrrcd
i er bog, vcd un, hvad den handlcr orn. Sd rcd
lran, hvad dcu belyder og er allercdc lærdig
rned den,

På tl?n andot side skrivr du.ioJi» lLeseta,
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sa) hø nofttlbegt'ebeL og d(t e\' Llcl'(s n@t al
begrcber, st)nt d J.t gtcs?

Netop! Samrnenstøde! mellem læscrcns og
bogens molal kan muligvis blive til et kon-
struktivt rnode, men hvis.jeg også kolnmer med
en eller anden moral. så bliver det ba]e til en Ii-
gegyldig slåskalnp. Motal er fol r g at se noget
fuldstærdig personligt, som ikke kan brugcs til
andet end at slå hinanden i hovedc! med. så

snafi det kommer ud i et social! ntlr.
Mcn kun mun hcLt rettst ett pnsuJikriottfor

nt»-albegrt:bcr. En htillen sotl1 halst ltisbtic
runlnet \'al i Sagatts tt(llut'(tt ntardla?

Det er klalt. Det,.1eg kan 8or-e. er at lcnse
teksten så mege!. -ieg nu el i stlnd til. Og dcr
ligrrr Ltu o6'J nL,r c .rrl'li.''ll. rrro|rlcI i rr'.r't
historier: At de! 81inlme kan viore det srrukkc
ste, det snlrrkkestc kan være dct 8t'in1llleste, ltl
berl-dninger hele tiden sliiiier det er'svlert al
sæ!!e ord på, ikke?

Men er prosaen ikka Jt» pligtet pi ttt ko»tnte
mel nogle bLtd pLi, htorl,:ttt tiu!ttt? kuttttc

Næh. Jeg syncs ikke prosacrr er taIPIig!ct på
noget som helsl. Den skal ball være sig selv.
men det skal dcn til gengarld også væt'c. Den
må være så !æsentlig sonr muligt og kunrle så

megct som nruligt på egne prirtrtisser.
E1-(. kL»$ek\'?ns(t tt? ttJ dln holtluing ikka,

at nttrrt crttlcr ned t:n rn?g?l cksklusi\'digl itt!?
.leg tæt*er J.eks. pi slLrtt,:ksteu I Så megerr
\rede, 'Ha\'«.-Du at sr&tt.lbt tttig dl se. h\atd
tle .gentlig ha dl(t on.

Jo. man kan !odt sige. a! dcr er et eksklusivt
(lemenl d.r. 'Hr!' .r (rl er.kl.r'ir li'r"rrr.
fbrdi de! er en hislorie, som ikke kommer !il dig
på nogen soln helst mxde. Ilistorien siSer fak_
tisk ril dig, mers du læselden, al der iklie cr oo
get a! hente h6r.

O! llat kun e k1n agså, h|is ntatt er kkget
stt-(,tlg, tige on "Lt'a". Den hanller i virkelig-
helen ikke ont ret fiegct?

Ikke som handlingsfotlob betragtet. Men
del sker jo utrolig neget inde i hovede! på Iæ

\er( lr! ..Jllt'_Ju cl ln:..'e ploie'\(l i !!nJ
læsclen. sorn iklie el sat i gang før, så de! menel
jeg ikkc, fi]lln kan kriliscre den fbr. Men eks-
klusivirer ... Jo. man ki:In godt kritisele »Hav«
og vissc billeder-genercl! i nline hisLorier. Del
,1, ) ld(.. r lj(t p-i. r.rerer r...,! i 'r,, I. r-.' rnr!: o!
eksklLlsivitet liggcr al!så nogerrlunde lige op af
hiuanden. Jcg er dybt fuscioeret af at lave et
punkt. hvor alle forklaringer stoppar. I novellcrl
Å" i Du n1o*? cr der en fukls!ælrdig absud
.r \l: i,rg pi. t\' tl.it't"(l r('^(l cr"J\.'ll,(l-'l
al cielfi cr': Delfincns oies krunnlillg ligncr

Fo.klilriDgen som såddn cr.lo sor! s ak, men
for mig runrrcl deu ert magi. sonl ikke nød
vendi!vis gældcr for- arld|e rnenncsker-. Dcl
gættcrjeg på. a! Llet vil gøre. Der er en nlassc
fbrskellige ting ve.lr0rende tilvarrclsel1, leg de
ler'rned ndrc rrenllesker, så dert_or kan.jeg sonr
rrl(r !,.11 !x .r.l 1,l.,. lll " l .:'( I IJ\'ilrll,o|
\'ækker geuklang hos Iisserne. \1e11 jeg.isike
rer.io ogstr a! rannnc ved siderl al, det er klin1.

Men lrei, icg er ikke banSe t-or at blive eks
klusiv, for cn del af llti! projekt cr.io at ramnle
min kser. Jeg syncs ikke. der er noge! kcdeli
gere cnd litteratur, del et sl eksklusiv, at den
lLklier lieselen udc og kun lriindler om si8 selv
Det bLivel sådan noget tkadernisk navlepilleli'
sorr.jeg syues er rovsygt-

\l:r. ." r oL,! ,'!..1 \.1.( lilr-rre ',rr l.t.cr' '1
leget, sil olle og så lrufii8t, u! nun skyder forbi

målet: Midterhistoderl i l)a/ ,&r/'Åe er dcn svæ_

rcst rilgiangelige historie, je! haI sklevel, men
d.r cr l,' f(lrtrld oP:J (l'(el'lrlin rnellinP
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den, der har rnest nra{i.
Nlt htlt' \'i tolt on nrr ol(,. dar io (t' ti\ qn'

lig nndo- e i disse dr. Suntilig er tlet io r n ttt
den posilh i lill(t'ulut'(tt..tot)l ?1 lrrr,qr,t nTrisl
Joi 90 ertt: It-attiett- Dt)u!lus Coupldttd; trt-
øaacr; Cenelation X I i992 ) a! sarasl Shilnr
poo PLanet f1994I skiIdt'(t'l)at' t!It? l1J 6.\'e Int
hu oristisk, Dl(,tt sLlnltilli:< ult\"l't itunisk. Llal
h1t'n,t.c lrt,,ttc t'.tt. t .t, t ' ,',. 1,'., t" , t'L
Kit'sten HauD dntr. Lr tlu si in»iktr i tlttt lor-
rto' tl- i ttil-,lt lt.t. tlt ,. Åt t.t .,'... ".- .

sktll l«s?s på Jt)t'sk?lligc pluncr. \on t)Jit' \'il
konnie til dl Dtadsigt'hitlunlttl. Kdtt tttatt ksr
dine noveIler ironisk/

honi erjo ikke uir)leressanl 1br sii vid! sonr.
at selvom man modsiger el udsugn, f ierner miln
jo ikke de! oprindelige uclslgn. L'oni cr det. llran
kan underholde sig rncd. oS udsrgnet. sorr dcr
hliver ironiseret over-. er det. rrirn k|ln liirnke
over. Desllden lorfiilr'iroui no.qle SlLllge al blivc
et udsagn i sig selv, sorrr lalcr onr noqel. del ei-
lers ikke kan mles or1).

Kii tt?n llatrltttlns t orr.rr. Vera Wirrkal\ ir.
ble\. tust /1f dnntallr:t tr. Mdtie Td.luJ skn'\' i
\\'eekendavisen ,r!a t i t'tttilt.q of, ut hlt \ ul tl
kuLtronan for 90 etne, og Dtell(n1 littitttte
kunnt ntLtn se, ut ltu, ttt( tc, tll Ll?t'\'ut lttl? anl
, tt ) p,,'\oj:.i.t l.',J-t.t'1, .1.' ,t1,
sLren skLtl gd? Altsti i t'(tt)i ! LtJ tl(t \'ttr ft'.t,1

Dur sr o rllrr(.re .".1 n; Jit l.r. t, u-.i
vist sig, a! det el'rrcget begl.iljnsc!, hvad del
kan. Nej. jcB tror, der skel det. at prosaens hi
stolicJ får en sudig slor'ra væ8!. Jeg er selv
utroligt gamneldags og ulnoderne- og r:lelllled
bliver jeg måske 1 stand tjl at viofc nloder're.
velden bcstår af historier, de! nlli sl ogsl viere
en pr&misse for', hvordan nran skrivcr. Noget
helt andet er. at de historici.jo ogsii i sig selv

skill hrve en histor ics kral_1, uoget ekstra. I 1'r.
tt)ts |iL'tot ct dcr en lille historie. dcr hardler
om u blivc !æk icn sko\'. Det cr cn lillc his[o-
rie. der ikke har loSen rolle ironlln(Jn ud over
sit nruglske pLrnkt. der laver cn sproglig finur
lighed. sorrr kalr er eller irnder. Og det blivet.l6n
sploglige finur'1ighecl. dcr glr lred som samlet
del al vlegtcn. Der kofilrer et [rrgisk punkt.
sonr flir en bet-r' dl]ing srrrrren nred al! det andet
for. hvordan dell samlcdc stoflnæn:rde ser u(1.

Nlill] begyndcr at acceptcle fbr'licllingen sonr
prrnrisse. I)ct slncs.ieg allerede, man kart se.

D?t ?t t\pisL lri' Det ll1orke. dt lorlttllitl
.\tntc bdtt ltollet al.le ltut' ikkc rtl lcLidrftl
\lLtt itt!. Fltt litry,rlt)t Lol)rl \ttinlsct', itl.t ?l
srh'lolf(Liq u1 lo!isk r)il spt'o!li!t liltli:lc1(t 5lui"
,ir! i tt k\trtt. nttt det cr iLlL' L'n lltrsslsl slrt

itry- Dtr ar ikk, cn ntoult. ler tr ikkr ttr
ktntl(, tlat lott t. tler tr ikl,t: t:n kttudc, sot»
stt'dtltnt't til. I arRllltt:-1(t't)1, ibtt(t- si!.

D.'r rr ,...rr. o. iut ,r. "r. ..11..t. '.'t ;..
.\ti Dttqlln tt'tlc og i lirrolr ll.ar,. Det liglcr
sgLr' i alle dc histo|icr', leg sk ivcr-. at nok har rle
ct bcg)ndelses og e! slulpunkl. ulen ikka cn
bel]vndelse og cn sl0tlriug i trirdiliolrcl lbrslitnd.
Dcr har noget a! SDre med der lbnrr for- r'el
lisnre. jeg el incle i: \lm kan.io ikkc lal. onr. at
virkelighcden hrr ct stirI1 og c! slurpunkt. Vir
kcl,:..r.l., r l,e. )r.,1(r u- \...1'c". r\'(r':r r!
vrlgerdc!. Ndr visclrilblge pilcn pcrjode i \o
rcs Iiv, siller vi: Dcr !ar en periode. dc. slulerle
.lir' ; .1r...-,lc l(r rr('r' ..r1 .r,. ,':l.' !J i. \ , . .,1

os. Vi kunne Lge si godt r æ)ge noglc andle ste

dcr ,'. ' . :l r i . r r r l! . , ( . fc ,' .lcl. I)(. (l "l:ll ..1

ef hvilken som hclsr uf rrli c llistor icr. e. (ler en

indre logik, sorl gor. llt vi lige pritcis sul1er dar
og lige priecis slLrltcr d€l: De hxl'deres egc! lille
sysle . soll gor, at de hverkcn kan værc litn
gcre eller korler c. I Ivis ikkc de hr,".le d.l lr! l§
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rnar fornemlnede. at histoden kLlllre vicre an

derledes - ville nran blive rovil-riteret sorll
læser.

Nolet, Jcg genr |iL llnklt JLtst i, et di)t Ji
gul'et's se[\'iskncselld5u, sonl r) t]1(.gcl t)dtli!
i nunge aJ lilc Jottelli le\ sle(iclt i Det
morLe. /]ri, ti hrt' t,t J, \J -'tr ll' ' . J,' t' ' '
n?sdtter sig s(h t?d Jtjtlp uf r.ltres sptog. Der
er nogle ting, tlc Jot tie\ clt tlcr er t)gsi lto!le
tittg i (lt!t'(,s spto!, Ll('t-)obet d.n|. Det htntllcr
on bedrttg o.g sel|bch dg. Ktttt ntutt ttlgt si3
si egett hisbt-icl

Jimen. det g0r rrm jo hele tidenl Det.
Svend Aage Madsen skriver pi. dc! er' at det. vi
aLle sammen gor, el »a! forLeLle llrenneskene(.
Vi fungerer i forhokl lil nlvter pa Yidl tbrskel
lige niveauer, og vi fot'hoLriel os fuldstændig
konkr'e! til dem. Vi slår ikke vorcs forieldre
ihjel, nfu vi hader dem i pubeftelen. Ilvorfor
gor vi ikke de!? Hvis vi er heldige rl gorc del,
inden vi er fylth 15, bliYcr vi ikke crrgang d0rrrl
for detl

Det er foldi, vi hill en nr]1c. der- hedder. at
man må jkke slå sine forcldre ihicLl Jcg tror. iLl

iscenesættelse cr 6n af !ol'.s nlllder at vlerc lil
på. AItså roSet ai.le!, der er kcrldelegnorde lbr
e! nrenreske. Som cksempel brLlgerJeg al!i.l det
forhold. at nun som biur s)ntes, de! var pirlig!.
nir ens venner ltlodte ers tbræklel Og så vidl
.jeg kan forsti, synes vi. det er pinligt. t-ordi vl er
på 6n måde, nfu vi er satllrnen mcd lores ven
ncr. og på en anden lnådc. nfu vi cr salllnlell
mcd vores forældt. Sorn batu et Iran nleget
hårdt moralsk fundelet. lllen som voksell lierer
man. at nlan ffu nrcst ud af Iivel ved ul brugc

nogle rl sine sider sarnnlell rred nogle nleDre_
sker'og andre sider'sammen med andre menne
sker. Så nlarl vælger, og dct cr også detl-or. al
U( nr'.r trl./r/'hedder l'i.td i l'i.Lr-. vi får kun
Vicrors Victor. ikke hans mols Viclor eller na
boens Victor'. Og sl nrå !i sc. hlad vi kan bruge
det til. Kan vi forstå han ud fra llaus egne ud-
sagn?

Me bliyet' det hel(' nir ti ct' kantnel sLi

t0figt sti ikke lil ton le, ekskLttsiie fdtællilt'
ger, der ikka hdndLer ot)t rct nltgt?ll

Nej. F-ordi !ingene betyder.jo nogetl De be

ti,dcr-noget lot os.
Vi hdr tult on, dt (lu sLt']|ct' i en JA'n Jat'

Jbrlængelse aJ den rcaListiskt tt'atlitiott DLl s!)
t'ci- tline leksler stt'u tl og alet ned agså ltEst rclt
tucgt,t håtth. Plj tlen ntdde et' clu nteget.lb|mbe'
|itlst. Konposilion?n et' ul r e t"-delig i n()t'?[
let' e. etlortatlleelen(,ra i.tig .telv.

' Ja. del er sandt. rncn kun ril dels, for nrr jeg
\rJ.r(r ',! '\r \er. \..' .- r)dr.':. rrrd l.rrtorierr
slutter rred. NIens.ieg siddelog kollstluerer, er
j.g sarrtidiS ikke klar over. hvor stoffet bringcl'
rnig lrcu, fordi jeg.jo gelne vil ud I oyl land
bver ga {. hclst og så kuD jcg.jo jkkc plarr-
lægge noget. for der-med hal jeg allerecle af
skåret nig iia at komrne e! nyl slcd hen Såjeg
er nod! til at viere durll soln ell nyfod! bab)
igennem helc processcn. Sarrti.lig må jcg selv-
lolgelig !ære mclel bevids! oln, ilvad.ieg laver.
Og det er dc! store, nlystiske pullkt: Hvordan
,.1cr ladel sig gøre a! vide og llennie sarnlidig.
\l( r drl l-'ler.t! Jbc ,oJll !.\r(: l.! l'xr'o !.:ul I

det.
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Mads Brenøe

Jeg hiu-vieret i scD! med e11 indrclningsarkitektl
Lejligheden kedede ntig. samtitlig nred at.jeg vt lor dovcrr og ikke ukede at

finde en ny. sclr olr. jeg.jo fol eLLel siclcn nri\ til dct, og hellel iu(e selvc llyttcar
bejdet rred rt r)ddc op i alle de garrle papiler og p0kkc b0gcr ned o.s.v. Så Jeg
beslutlcde rrri! ril at l;_lcle rrit hierrr med pliLnler iLl alle rlnrligc slags, r'ingede til
et fi ril. dcr rrol]niill lejcr plaurer ud ril erli!c|vseiendomrre og bld dcrtt [orlæ]le
lnig. llvordan den slags foleglir'. De! g.iorde de si: l.r"orrlralt konnrrcf de[ en ind_

ret ingsorkitck! ud !il stedet. der sii sanlntL-tr Ined lejerell planli!8gcr hvor, hvilke.
hvor længe og lor hvor nleger.

Det passer rni-! linl. sagde.ieg. og et 0ieblik elleI stod hLrn i rttin dor'åbnirrg. clel1

snnrkkesle indrctrlingsarkitakt,.ieg nogen sinLle hitr sat. Llugt bILrrt hl1l'. clet'var
cn allelse u!ller, og dc! \,idita hun dbenbll(. Ior hun ulldsky]dtc ort sugrlc, hrrtl var
cyklei herhen. Hun forcu'ak al c)kle, hvir ikkc der var ior lunSt: dels for al sParc

pl il.joet (det srgde l)LLn). dels for al fi1 rort si! l l. BIå qr)e, l)dic kindben. Iid!
lille. mer pil en sexct mide. og or cn i det, \'ar hun si direkte i sil blik. at.ieg for
det rneste mllttc ilil ojrlene l1e.l. L)et cr'bagl'ienset hvor rrrcSet. jeg kar lurllrlle ad

gangen. og sadrut e! blik. der pi arr larlg l|es-ger hcle sin pelsoll ficrn. er nlet'e

end jcg kaD kllre. Del ar llcnrrlcrc med de gcneme, de givar kull en liLle srllulc
fia sig af glngcn. si rlan ligesonr sch skal santle dal lil et hele. Dcl kræver kull
tålmodighe.l. o! !;Ilnrorll:lhc(l hru jcg nrassel rf. Al hende her- fik jcg ikke nre

gen rid til lrirr rldighed. Hur karlodc det hele i holl-det pll mig nlccl clct saurllle.

Selve planliegningen rne.l plariter nc gik ogsl lemnrclig hurligt. rncn nlr vi 8ik
igennerr ruDrlrrene og snakkedc og pegede og diikuterede. og ilr hun t'olklar'edc
r g onr clc enl,clte plenters kruv og sierprltlt o! visl. mig billeder fi-a sit liiie sortc

katalog. s!r'ciltdc hen(les oine rrig hele iiclen pl en mlicle, der indikeredc- I hun

ikke fa dt nlig utiltriekkendc. Og seLv ltar cle jeg også svlctt ved at holde lrlig iil
bage. De1 var e! eller rLndet o\ cr heu(le, der 3av mig en nalslcn uinl«lslllcligc lyst

til a! rore red hende. I Ivcr lrng hurl slillcde sig op loran lllig og pclcde og for_

klrr-edc, kunne jeg r)iestcu ikke stvrc rrrin hind. clcr ville fiem oq slryge hcndc
ovcr r 1g-ee[ Og ciu vi k It nlarr8ledc sovevi:trelsct og Eik hen imol:l doren. opgav

.jeg og Iod min hlrd gorc som den ville. Det gjoldc de| så Og lruD stoPpedc nri.lt
i sin bevrgelse. slod helr stiv ct oieblik. o-[ Irin hlind lortsatte necl ovel ltnden
og fandt rig lilst lii rette prl hcndes ene balle. Langso rt, sr1 min hlind ikke flyt



Fra Victors Victor

tede sig, vendte hun sig om imod mig og kyssedc mig, meget vldt og megel lj-
denskabeligt. tuldslæodig som lcg havde forcslillet mig. hun ville kysse

Det mest nrorsomme var'. at da vi så stod og pillede tolet af llinanden inde i so_

vevære1set. kunnc jeg se hencles q]ne, der lige Yar' cn !ul' r-und! i Iokalet. Det kal

derjeg plolessionelisme: ikke al kuIne ]adc vær'e med at a|beide, selv på sådan

et tidspunkt.
Da hlrn gik et par tirrer seDere sikkerl br)ggende på, hvad hun skulle sige til

iirmaet, dcrjo nlåtte uncl'e sig ove| at dct kullne tage så lang tid, nler hun kunne

vel altid påstå. at jeg havde rærel besvierlig og ikke ku ne bestemne mig
sagdcjeS til irende. at hun ikke bch0vede sencle folk ud med plantelne alligevel.

Je8 synes pludsclig ikke leilighederr val så ke.LeliS ]iiingcre.
Men af en eller anden grund. ieg overltovedct ikke kao gennenlskue' folcr.ie-q

et stik af sk1ld. Iin vag men vedholdencle ungct'.

Engang, sorn barn, blcv.jeg væk i cn sko! og lik og kaldte. råbte sl hpjt jeg
kunne på nrirc fo|ieldre. mcrl de hu sandsyrlligvis vælet langt viek og har ikke
holt nig. Jeg rllbte så ho]! at det giordc ondt ihalsen, merr ingenting skete. Jo

rnere leg ribie. .jo rtotkere blev dc!. Og io rnorkerc de! blev' jo ho.jele blev

lraeen1el og starnmerne voksede sjg lykkere og !ykkere. indlil de l1æstcn rørte ved

hi anden og lukkede mig inde. Jo mere jeg ledte efier stien' io rrirdle blev af-

standen mcllenl lr-æer.oe. Men på et !idspurlkl, rrrens jeg lÅbte, lpd del pludselig

som om der vtu to sternlner, sorlt onr deL vat nogen dcr svluede mig' et eklo'
måske, rrcn teg holdt veilet og lyttcde.

Så høfie jeg del igen. en anden, del rilble, Drerr det lod luldstæIdig som mig
seiv. Jeg gik ellel lydc . og onxre bag et slon !æ. stod der en lillc pige. Pii min
alder, min højdc, sanrnte 1a|le jakke. sarrmc hue. samme snot i llæsen.

Selvfol8elig el de! kLrrl et spørgsntil om !id. for !o bom. der er hleve! vaLk i en

skov, moder hiDander.



Kathrine ,Ertebierg

Historien om kvinden,
der ville være kunstner

Jeg har lildet rlri-g nlasseproducere.

Alle i dag vcd.io al oriSinalitelen cl dpd.ogalderskal a dretirgdl.
DeI individueile iolclsesplatter i

- Konnet
Frigolclsen lrr scksrLrlliteten og reisen jnd i.jorden

Pd.rr/ lll
Man er jo e11 firl.lst&rnlig afspcilirlg rt' iii:lcrl og sanlfundetl

IIun havLie vrt'et fotui:lseenrle. Pii lrlilnge nllder. Borl]ene havdc hun send! få
somncrle]r 5 Lrgct havde lllnr lil sin rådished. Og rlanden på tulllefredDirlgs-

ekspedition pa ve1 op i Sverige. De huvde sarrrnen besllrtlet al dct var nu. Al de

skulle re0lisere sig sclt- inder clc r.lode incicrli. De var enige i dcnne sug. Hun virr

bare merc !i(issvar'ande. viLlstc hLlrl.

Hun havde litngc spolel satrnlerl til detlc orlske lIun var tl&l af at !alxe:

hustlr
og en middelmådig kunsuret.

Nu !ille hun visc denr. ul ogsi hLrn vidslc, hvoldan del hcle hlL[g sanltnen Mer]

sin egen klop havde hurt st! sig lor at !llrc konseklcnl.

Jo. hun havde forbcredt sig. \len hurr havde ollsd været heldig. llun hitvde ikke

lnistcl sin socillc indsitt fvitltinrod. Hutl vi(lsle da 11Lrn Illodtog alle pengelle'

ar de skulle bruges rigtigl. Ellers havde hu|.io heller ikke kunrre skjulc det' Dct

var besvær nok i lolveien. Ccnlrelr dc sidste J lr havde hun samlel rnate ale' For

der skulle være dgeligt. NIan nlijo regne med et visl spild. Hun havde sagt hun

.§ en p.rlolol'. og,lc lrrv le r.rr'.t.l l.rdc pl l er.J$ rc!r'e. Lr"')rrtc'' lr'rr r rr'
kede så glad for del. 6/d,1 hun var o!erslromrret Det sku]le lykkes lbl hende-

-24-



De! kostede en del. Pl oduktionsofikostninger kaldte hun det. Og så var der

Kunslselskabet. Mjdt icenuuln af kunstens etablerede avan[garde Hvis der er

noget dcl hedder sådar. MeD stedet var perltkt. Og obJekterne var ved at være

pJr.le. dr \eJede krl,rp.1 r'lo:t1kl<r. Il^r hclr rruk (ndnL' \4err :"1 \d d(rJo
også omkting 3{) af <iel]l. Et par slykker va[ Inislykkedes, men det var faktisk ind

regnet. Så nu skLllle dagen bue konlfie HLu halde sl1al'! aLt pal'a!- Plessell val'

inviteret. det varjo rleget vigligt. Og TV 2. Og hun ville blive holt tlendes li|s'
v,rrl ville væt'e skelsæ!!cnde og Ievoluiionæ11, og e! eller andet slcd vklste hun'

at det vjlle give Senklang- Også det almindeiige nenneske ville kurrne nikke gen-

kendende.

Hun er paral. AII er pl plads. Llun ved del bliver' sofi hun havde foreslillet sig'

at det var det, hun lnenle, da de sDakkede om selvrealiserin! At han mente en

udfodring ct skulle klare. Og al hun ridste' iu det hilodlede om ogel s!ot]e' At
nå ind til iidcn og lade den llarnrne op og bt ærrde og br'ænde og briende alting

ncd og s!å op i8en. Forvandling. Hardlede dc! orn' A! fbnandte tiden' At vise

folk at sådan ?/, !idc . og sÅ vil dcn ogsi! væl-e sldan. hvis man kan sige dct og

de! ved dc io et eller andcl §led. IIuo viser dem det bar'c'

IIun kan se det lol sig. Det store lvsc ruln, alle pr'essefolkene fotografclne med

.lcre' olitz. Krlrrc'rrn.trr.t. 'p ^.rr)'.11,.\ H ttr r"lv etc 'o't u" rctrliS c, 't.]re pl

alle sporgsnål meclerl rund og roliS stennne' og ikke lade sig gå pl iil s«rjen' Og

de vil sige. at de aldrig har se! lrogel lignende. Og det vil de skljve' og lo lelle

hencle, og hur vil svarc. at de! er et ekspeilrrent. der synes at væ1e lykkedes Ro-

iigt og venligt. (]8 der vil være lrvidvirr !il ullc. Og til lnteresserede el kalalog tiL

salg. Med alle 28 slks.. U.k/r likl vil der stå ud. pi' og se b e hcndes dau ba-

gerst. Intet andet. lklc engang et billcde. O! de vil siklelt sPorge hende om det

er vigtigt, a! der er rojagtig 2E, og hLln vil sviLre. at de 28 er eksempler på uen-

delig mangc, rnen al der -jo ogsl er grællscr lor, hvad dcr er muligt tlltllkan fb

restille sig, at der cr en llum nu u.len lige At clcr lyder hoj 8råd, nlr iprst en be

gyncler, begynrlc| de andlejo o8s[. Sidan er det.io sladig Hur vil irdskyde' al

hun har gjorr sit ntd denne hcr udstilling' at folli geme m[ ro]ke som de vil' at

hun ikke har svarerre. Hun h.u siktrier! o8så nok at gore lned at passe p[ Ikke t_ordi

hun har tænkt sig at fale nrnd!, næh, huD vii gI slille rundt og spl-8c for at tingerle
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fungcrcr riStig!. At tenlpcrlitLrrcll cr rin!i!. Der skLllle jo rodig ske llogc! med no-
gen. Hun l-orestiller sig et sti1le hysreri. Ar objoktcroe. e1]er hvad huD skal kalde
dern, vil blive tfrtte og firldo i sovn. at de vil vågue og skrige og korc si8 t|rette
og falde i spvr iger. De flr derls lnad sour hale liden. oq de har hver deres Slas
box, så det er i or-den. At det vil være helt i tider 08 ogsl hirle del der poe{iske
isliet, hun godt kan licle. Lrve! der vågucr oe sk|igel og slukkes. Ilclcn.

Mixed Mediir. 2E slks. sprdbo.u. Regelluæssigt pliiccret i rutlnuct. Eltkelt og

smukt.
Krop, .q1as, pli.Isrik. bolrLlld.
De skal vale nolnc. \alturliee. Blollede. HLrn ml sor-tc for at der er var-rll! nok,
der skullejo n0dig ske noget rned norco. det e|jo ikke rttcningerr. Merr det ved

de Jo nok godt. De cr'.lo lige sii nreget i tiden. Dcl c. bare hende, der dc nc gang

taler lidcns spro8. hojt og tydeLigt vi1 hur lale denne gaDg
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Carsten Rend Nielsen

Knreskade

Ntr kneskallen og nederste del af lArbensknoglen
ikke lengere ved, at de forbinder
dette sted med et andet
slides kneets brusk til en fugl
der vil hakke et sar, et hul helt ind
til dine rastlose knogler.

Nej, det nytter se ikke at gi
jeg har sagt dig det sfl ofte:

N6r fuglene vAgner, er det dagene
og ikke du, der mA gA.


