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Victor B. Andersen 
 

#2 – Lori Bernadonna 
 

Iklædt dyrt sommertøj, så smukt, at jeg tror det er hendes hænder der har vævet silken. 

 

           Selvom jeg var en måde at være på kunne jeg også  

gennemleve andre 

           skæbner. Som om kroppen indeholdt for mange  

skæbner. Jeg 

           forærede mig sød sød sød sød te, der hvor  

hænderne udførte en 

           bevægelse førte til den anden. Jeg foldede  

hænder omkring maven 

           i pornografisk had. Som i en smerte  

hvor den ikke længere 

           udsiges, sådan: smerten er aldrig verbal. Mon  

jeg vil have sukker  

           så teen smager mere af hvidhed end blomster? 

  

  

 

           Er det her Marseille er det her Marseille  

spørger jeg, som om jeg ikke ved  

           hvem der skal svare på det spørgsmål. Det var 

meningen at jeg skulle  

           stå foran de blå gearkasser drikke af teen,  

i værkstedet. 

           En renault 5V skulle jeg lease. Jeg skulle nynne, 

i værkstedet. 

           Ikke for mekanikeren, for min egen lykke. 

der baum is tot, mein alter freund. 
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           Jeg tror, at det var mig der, for lidt siden, svarede: 

ja, det her er Marseilles. 

           Mekanikeren skulle sige: vil du assistere mig, 

med teknisk support. 

           Hvilket medium, ville jeg spørge åndende i 

regnhættens tekniske stof. 

           Hvilket medium vil du give mig, en lille gud. 

Her, ville mekanikeren sige,  

           hvor der endnu er signatur fra Ford, skal du lave  

et sort hul. 

           Ja, skulle mekanikeren sige, et sort hul i stedet for 

en signatur. 

           Før jeg ville udøve teknisk support [eller en 

kærlighedshandling], 

           ville jeg fugte et sår med læberne, tænke på 

attraktionen ved det anonyme. 

  

  

 

           På det glatte bord nær reservedelene ville jeg  

helt sikkert gribe  

           ud efter flere sukkerknalder. Min hånd når 

ikke destinationen 

           jeg søger, jeg tror ikke mine hænder finder 

noget, fordi 

           det ikke er en handling. Jeg finder min hånd hvor 

smykkerne lyser. 

           Jeg tror mekanikeren ville have grædt hvis han så 

hvor de lyste. 

           er fiel im fruehen morgenrot. 

  

  

 

           Det var meningen at nogen skulle sige: 

Renaulten er færdig 

           fordi jeg ikke vil tvivle på om jeg er 

min egen skæbne. 
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           Ville jeg være den skæbne: han og ikke hun, 

være en skæbne, 

           et liv uden performance. Som i en hvid anonymitet,  

siger jeg. 

           Det er meningen at jeg skal dø før videoen ender, 

men jeg vil savne   

           at presse teposer i mine lommer, de hænder 

som er mere hvide 

           end sorte fordi jeg hver dag lægger små perler af 

sukker på dem. 

  

  

 

           Helt sikkert ville jeg forlade det værksted uden 

mekanikeren, i den beige Renault. 

           Ville den køre som et politisk system.  

Jeg ved ikke 

           hvornår jeg sidst har set så vitalt et cockpit,  

ville jeg sige. 

           Fuld af lotion i ansigtet, siger jeg mit navn: 

Lori Bernadonna. 

           Jeg er mand, jeg er kvinde, jeg er, jeg er. 
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#3 – Elfriede Burckhardt 
 

Hendes stemme lyder som gennem en Nokia fra 00‘erne. Motionsdragten var så skinnende, 

at jeg ikke så hendes ansigt. Det er den første video hvor vedkommende dør. 

 

Far sidder i sin sygdom, i sin skjorte beskidt af huden. Han er ved at forsvinde, som jeg. 

Som en fugl der sidder fast i lyset af årstiden. Sidder fast i det skinnende solens 

blødende lys. 

 

Jeg tror han gik ud på gårdspladsen, holdt fremfor sig geværløbet, for at rense 

patronhullerne. Hans sygdom må være blevet liggende derinde, i stolen. 

Nu har jeg set det overalt, billedet af hans ødelagte kranium. Og hver gang jeg så det, 

måtte jeg sidde ned og tænke. Og anstrenge mig for, at beskrive reaktionen. Og før jeg 

når til beskrivelsen af reaktionen, når jeg til et punkt hvor det keder mig eller jeg 

distraheres og gør noget andet. Vander nellikerne, lægger på læberne grårosa lipgloss. 

 

Han skulle overtage sin fars landbrug. Han blev anset som en underestimeret karakter 

af familien. Bogligheden hadede de. Faren sagde, at selvom sønnen var nørd, var hans 

hjerte en soldats. 

 

Far overtog det landbrug. Kørte til Felleskjøpet og så på maskinerne. Der var en lækker 

traktor, husker jeg, en med stereoanlæg. Vi hørte BIG HITS 2002 inde i den. 

Her til aften, hvor jeg er klædt i min motionsdragt, de hvide militærstøvler, har jeg 

tændt et lys for ham. Nu skal jeg ind i samme tradition, nu skal jeg ind i den 

permanente nat. 

Loyaliteten er et løfte, det fører mig i graven.   
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Marie Nielsen 
 

Kjolerne 
 

Hun er alene hjemme den dag, hun beslutter sig for at sy sine kjoler sammen. Hun 

vender kjolerne på vrangen og træder pedalen i bund. Lyden fra symaskinens nål, der 

hamrer ned over stoffet, sætter sig i hende, som en hidsig, indre takt. Hun skal vise 

dem, hvad bilder de sig ind at være så l e t t e. Det tynde stof generer hende, svajet, 

hvordan kjolen løfter sig, når hun løber. Hun syer kjolernes ender sammen, forbinder 

dem som siamesiske tvillinger: ingen åbninger mere, kun de sammensyede kjoler. Hun 

forestiller sig, hvordan kjolerne netop er siamesiske tvillinger, at de danser med 

hinanden, de hovedløse, de organløse, hendes døtre. 

Det er piger, der oftest fødes sammenføjet, ingen ved hvorfor. Hun kalder dem for 

Martha og Marie, efter det siamesiske tvillingepar, der døde efter en fejlslagen 

operation engang i attenhundredetallet. Hun har set skelettet og de konserverede 

organer svæve rundt i cylinderformede glasmontrer, set hvordan pigerne var hæftet 

sammen i bunden, som kjolerne. De havde adskilte nervesystemer, fæstnet til hinanden 

ved bækkenet. Blæren var det eneste organ, de delte. Man ved, at forældrene ikke 

kunne udholde synet af deres døtre, at misdannelser og den slags tvillingefødsler blev 

anset som Guds straf eller som et ondt varsel om krig og ulykke, at ammerne krævede 

ekstra betaling for at lade pigerne die. Hun lægger pigerne i sengen, løfter dynen over 

dem. Hun vogter over dem, aldrig skal nogen forsøge at skille dem ad. 
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Hos lægen 
 

Uroen starter i venteværelset. Håndfladerne bliver fugtige og gnides mod 

kjolestoffet. En flue forsøger at forsvinde ud af det lukkede vindue. På et lille bord 

står en vandkaraffel og en stabel plastikkrus. I et akvarium svømmer små, 

farvestrålende fisk rundt. En dreng presser hænderne mod glasset og kigger 

undersøgende på sugemallen, der har klæbet sig fast. Dens gæller bevæger sig. På 

væggene hænger billeder af Krøyers malerier. Man taler om lyset og mener: lykke 

og sommerlig idyl. Kroppen vil gerne flyde ud på den hårde plastikstol eller dråbe 

for dråbe fordampe i lokalet. Der er ingen vej tilbage. Sekretæren har meldt hendes 

ankomst. 

Dobbeltdøren holder lydene og de fortrolige samtaler låst inde i 

eksaminationsrummet. Briksen står midt på gulvet. Hun tænker på, hvordan det 

sorte betræk har opsuget kvindernes stemmer og diagnoser, at alle sporene efter 

dem og deres væsker er blevet vasket væk med steriliserende midler. Lægen sidder 

bag sit skrivebord og rækker hånden frem. En ren hånd med nedklippede negle. 

Hun tøver. Hans fingre er grove og tykke. Hun sveder under armene og i 

håndfladerne, tørrer hurtigt hånden af i kjolen, inden hun lader deres hænder 

mødes; tørhed og fugt, kølighed og feberagtig varme. Hun undgår øjenkontakt, ser 

på et punkt mellem hans øjne, de næsten sammenvoksede øjenbryn. 

På lægens kontor bærer de masker, han leger læge, hun, patient. Han begynder 

proceduren, taler den hvide kittels sprog: Undersøgelsen kan inddeles i tre trin. 

Først ser jeg på de ydre kønsdele, om der skulle være forandringer. Derefter fører 

jeg to instrumenter ind i skeden og åbner dem, så jeg kan se efter forandringer her 

og på livmoderhalsen. Rummet, møblerne, hans kittel og hænder lugter af 

desinfektionssprit og rengøringsmiddel. Som lille fik hun honningbolsjer. Gule og 

sukkerskinnende lå de i en skål og ventede på hende. Nu er det instrumenterne, der 

venter. De skal lukke hende op, det er nødvendigt, for alene synet af det kolde 

metal får alt til at snøre sig sammen. Skeden er ikke en mund. Skeden har ingen 

kæber. Ingen mekanisk åbnelukkefunktion. Lægen burde vide den slags ting. Han 

siger: Til sidst fører jeg to fingre ind i skeden samtidig med at jeg mærker med en 

hånd på den nederste del af maven, her mærker jeg på livmoderen og i siderne, 

hvor æggestokkene som regel ligger. Han strækker ordene ud, er omhyggelig med 

ordvalget, som om han tror på, at hans stemme kan have en beroligende virkning. 
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Tiden er kommet til, at hun skal klæde sig af. Lægen retter på instrumenterne, der 

ligger på et hvidt klæde på et lille bord, og tjekker journalen en ekstra gang. Hun 

fumler med tøjet, snørebåndenes dobbeltsløjfer er næsten umulige at få op. Hun 

vrikker skoene af, ruller strømpebukserne ned, en flig fra neglen får en tråd til at 

løbe. Trusserne er lidt våde af sved, en stribe mælkehvid udflåd har samlet sig. Hun 

folder trusserne ind i strømpebukserne og efterlader tøjet og skoene i en lille bunke 

på linoleumsgulvet. Papiret, der er lagt hen over briksen, klistrer mod hendes 

fugtige ryg. Støtterne til benene tvinger hende i en åben position. Lægen lægger en 

hånd på hendes mave. Hun skal trække vejret ned i maven. Hun er en dygtig pige, 

der kan trække vejret helt ned i maven. 

Hun kan ikke se instrumenterne derfra, kun det blomstrede kjolestof og lårene, der 

peger ud til hver sin side. Han hiver gummihandsker på og smører instrumenterne 

ind i glidecreme. De glinser. Underlivet vrænger af metallet. Så forsvinder han bag 

det blomstrede kjolestof. Hun beordrer sig selv til at ligge stille. Lægen må presse 

for at udvide åbningen. Han er en krabbe, der tvinger skallerne fra hinanden. Hun 

kniber øjnene sammen, er i kroppens modstand. Det er som om, hun kun kan ånde 

ind, som om hun er under vand. Kroppen synker, en tung sten trækker hende ned. 

Mørket i dybet er en gave for de, der ikke tåler lyset i skagensmalerierne. Hendes 

køn er et koralrev, små fisk i alle farver svømmer ind og ud af hullerne i krateret. De 

nipper til de mikroskopiske krebsdyr og plantevækster, der trives på ydersiden. 

Deres fiskemunde kilder. En mandehånd piler hen over bunden, så sand hvirvler op. 

Hånden borer sig ned i sandet. En søstjerne fanges i dens greb. Hånden klemmer til. 

Lægens kittel har sat sig fast mellem nogle sten. Strømmen får den til at blafre. 

Hun vil, at fiskene skal løsne den, så den stiger op, væk fra deres lille koralunivers. 

Det var det, siger lægen. Det var det. Nu kan hun rejse sig og gå. Han giver hende 

noget papir, så hun kan tørre det klistrede væk fra inderlårene. 

Venteværelset er tomt, da hun kommer ud. Sekretæren ser op fra sin skærm. Hun 

bliver bange for, at det kan ses på hende, at lægen har sat et aftryk i hendes ansigt. 

Skal du have en ny tid? spørger sekretæren. Hun ryster på hovedet. Hun ser på 

skagensmaleriet. En kvinde sidder i en havestol og læser til venstre i billedet. En 

hund sover ved hendes side. I forgrunden står en rosenbusk med blomster i en sart 

rosa, den samme farve som kvindens kjole, florlet, blomsterkvalmt. Hun har ikke 

tænkt over skyggerne i billedet før. Bladenes skygger. Den tomme havestol ved 

siden af kvinden. Måske læser kvinden ikke. Det foroverbøjede hoved kunne betyde 

noget andet. Rosenbusken skjuler huset. Den kunne vokse. Skyde i vejret. Flænse 

kvindens kjole. Hun får lyst til at gå ind i billedet, være kvinden i havestolen. Hun 
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går ud på gaden. Ud i solen. Et par børn kommer gående med dryppende ispinde. 

Hun stiller sig i køen foran iskiosken. 
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Kenneth Krabat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration: Brian Dall Schyth 
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Alexander Bertin 
 

1 
 

de eldste skal dø av tid 

og vi skal legge dem i jorden 

visstnok for å bli 

en mer grunnleggende form 

for energi 

 

angsten skal spise nysgjerrigheten 

til vi inntar vår egentlige form:  

kjøttfnugg i kjøttstorm 

som klamrer seg  

til sin egen bevegelse 

 

når mørket setter seg under neglene 

skal vi gjøre som universet 

vi skal vokse oss større 

og forsøke å fylle tomheten 

med oss selv 
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2 
 

å våkne i en ukjent seng 

helt plutselig 

ved siden av en annen  

atomsammensetning  

som klemmer armene sine rundt meg  

som for å si:  

selv atomene klamrer seg fast 

i hverandre 
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4 
 

når klokkens visere  

bryter ut av urveggen 

og presten forteller de oppmøtte 

at det er jeg som ikke lenger er  

håper jeg de små barna  

lytter i ørene mine 

 

det suser 
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Iben Raskmark 
 

 

Lyden af to hjul der drejer rundt sluges af vinden  

                     Farmor, du havde begravet din anden mand og nu cykler du op langs vestkysten  

Fødderne træder igennem                               du vil også igennem  

det er dig mod vejen                det er dig mod vinden            og du tror du kan vinde  

 

forskellen mellem regn og tårer er salt 

så er der forskel på sved og tårer                  vand der forlader kroppen   

                                                                                                                            en krop der er blevet forladt 

 

Jeg drikker øl med en veninde på en bar       efter hun er gået fra en kæreste 

                                                                               efter en fyr er rejst fra mig  

Vi skåler           hun siger, det eneste jeg er bange for er at ende med at være bitter 

                          Jeg svarer jeg savner den tid hvor jeg ikke orienterede mig i forhold til en fyr  

Hun griner til mig og siger: 

                                                    Havde vi nogensinde et sådant øjeblik? 

Vi tænker efter                         vi drikker ud                                                   vi cykler hjem  

 

Jeg drikker vand ved køkkenvasken   

                                                                               der er intet hav hvor jeg bor  

 

To fiskere fandt dig efter du var segnet om af mangel på væske 

                                                    du lå der ved kysten med cyklen over dig   

                                                                                                                                   stellet mod skellettet   
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Martin Vinding 
 

Efter et helt liv 
 

kære farmor så gammel og fin 

nu sover du nu sover du ik nu sover du 

solen skinner ind gennem vinduer 

du sidder stille 

ser du os nu din søn og mig her 

først smiler du så med alvors blik 

tragikomisk teater i sofaen overfor 

det er livet   

kan du skimte det inden dit fald i søvn for sidste gang 

  

får kirsebærvin chokolade 

så der stod Thove med t og h på den lange gang 

efter et helt liv uden det h 

jeg sender spørgsmål afsted 

andre taler jo sammen når de igen er sammen du kniber øjne sammen 

og spørgsmål flyver rundt i værelset med solskin 

eller svarer du nu elegant med et smil 

hvor meget mere er der at sige 

dit svar er ak ja og du er glad for at se mig 

  

jeg kan ikke lide lyden af vores råbende stemmer 

kan ikke trænge igennem 

et dårligt høreapparat eller flade batterier 

du smiler mens jeg rejser mig 
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vil sige noget direkte ind i dit bedste øre dit blik spørger hvorfor 

så tæt på 

du kan vel se det at solen skinner 

ved du at det er sommer 

ved du at du har besøg igen 

tredje dag i træk alle tror du skal dø 

hvilken dag er det solen skinner videre 

femoghalvfems kan du huske din fødselsdag 

så sover du så siger vi ikke noget 

  

  



Slagtryk. November 2016. s. 18 

 

Cecilie Lolk Hjort 
 

FEDEDIGT (#sorrynotsorry) 
 

jeg var en bred baby, ingen pølsearme og fiskemund men en mave så lang som jeg var 

høj, som babushkadukke, kejsersnit mig og der er én til indeni, så holdt jeg pause fra at 

være tyk en barndoms tid og så var jeg igen en fuldmoden frugt på familiens pæretræ 

(kun for kvinder you guys drengene samles ovre i drivhusets agurkestativ), ja jeg har 

den slags mave der får folk til at lykønske mig, især i trediverne årtiet for den 

obligatoriske mini-me, se hvor hurtigt kindglød bliver til tomatrød når du indser at du 

ikke deltager i min splinternye livsfase men bare har kaldt mig tyk, men det er okay for 

min foodbaby er elsket, ikke et ønskebarn så meget som nedarvet men præcis lige så aet 

og plejet, for jeg har været der hvor man klistrer billeder af kz-fanger på væggene til 

inspiration og glæder sig til dagen hvor man er tynd nok til lykken, jeg har foragtet 

mine venner for at kunne lide mig før jeg nåede min idealvægt, hvilken veghed, hvilken 

dårlig smag at elske mig før jeg er god nok, fatshaming er en allergi som du ikke indser 

er en sygdom før den forværres, en narko du tror du overlever på indtil du vågner af den 

på hospitalet med tømmermænd af tjære og fjer i dunkende tinding, mine veninder 

bærer deres skam som medaljer i blikket fordi de tror at det er skammen der holder 

kiloene fra døren, skammen sendes rundt som et fad ved hvert måltid se hvor vi 

udligner smagsløgenes nydelse med kvindelighedens smukke selvhad, som et livsvilkår 

bærer vi det i os, som en kræft i kraniet som vi tror det vil slå os ihjel at operere ud, 

men au contraire miladies jeg har aldrig haft det bedre og jeg siger det med pride: jeg 

vil hellere være tyk og glad end en yndig lille regnsky, ladies der er kun 24 timer i 

døgnet og skønhed tager tid, på crosstraineren på kalorietælling på at lære at savne det 

der er indenfor rækkevidde, som en mand vil jeg hellere være dygtig og grim end liste 

forbi chefgangen med kaffe og killer abs, så kom og a mit blæver hvis I kan gøre det 

med flab power, lad os lykønske hinanden ikke med evnen til at føre væmmelsen videre 

til en ny generation, men med de kroppe der har båret os lige trofast gennem livet hvor 

mange piske vi end har svunget over dem, lad os alle bede hinanden om lov til nydelsen 

og sammen indse at skammen ikke fjerner kilo men blot fordobler dem i spejlet, hvis 

livet er en ballet vil vi ikke kæmpe om pladsen som den sorte svane men sammen være 

de tusind nanaer omkring den, kom se os danse og mærk gulvet ryste som ved en fyldig 

bas, fedefesten starter her 
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Louise Juhl Dalsgaard 
 

Fire slåskampe i et lufttomt rum 
 

Den helt særlige ensomhed,  

der kommer sig 

af, at holde sig for god  

til sig selv 
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Ironien er  

en isbjørn  

eller et sprog,  

der vælger at tie 

i protest  

over ingenting 
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Den følsomme vold, 

 

når en mor insisterer 

på at tage opvasken, 

før hun tager 

sit eget liv  
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