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Og skærme lyser lyset op i dagen 
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Mens øer bliver solgt på hjemmesider 
og skærme lyser lyset op i dagen 
så gurgler gopler tjæresand på stranden
mens æg de knitrer morgenfriskt på pander
mens noget står og ruster bag fabrikker
for mælken har aldeles så i dugen 
mens solen brænder alger frem i søer
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Så siger man godmorgen og for fanden
mens øer bliver solgt på hjemmesider 
og skærme lyser lyset op i dagen 
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Og andre hænger sig i reb og tier
så siger man godmorgen og for fanden
mens øer bliver solgt på hjemmesider
for skærme har mageligt lys i stuen
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For drenge fløjter mageligt af stuen
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Nanna Schjødt Jørgensen

min fysiklærer siger, at  funktionen går mod nul, som tiden går mod uendelighed.  jeg 

ved ikke, hvad han mener. jeg finder sætningen køn; den vidner om noget hemmeligt, 

noget okkult. en mening. jeg håber, jeg forstår den en dag. hvis du derimod begriber 

hans udsagn, vil jeg bede dig om at gå. her er vi uvidende, ens og lyksalige. her går vi 

i gulerodsbukser med print og knaphuller med blomster i. pigens hoved hænger på 

stilken; rhododendronbusk, vinterbane, elfenben. jeg spiser rundstykker med smør 

og funderer over, hvor min elskede blev af. funktionen går mod nul, som tiden går 

mod uendelighed. nu siger han, at  naturen er mærkelig. Ja, gu’ fanden er den mær-

kelig. Dén sætning forstår jeg. Ting forsvinder, ting bliver til; man elsker til lyden af 

cikader om natten, og om morgenen sms’er man ikke, fordi man ønsker, kærligheden 

skal forblive i virkeligheden og kun i dér. tiden går mod uendelighed. jeg går i cirkler.
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Andreas Bøgebjerg Dam
Æg

Det er faktisk ikke så enkelt som man skulle tro at koge et æg, sagde Gitte, alene 

valget af typen af æg er afgørende, for eksempel har undersøgelser vist at økologiske 

æg har en meget bedre kogeevne end æg fra burhøns, og det er der jo for øvrigt ikke 

noget at sige til når man tager de forhold som burhønsene lever under i betragtning. 

Hun førte en bid af sin sildemad, både karrysalat og æg, op til munden og tyggede i 

en autoritær stilhed der tilkendegav at hun i hvert fald ikke var færdig med at snakke 

om hvordan man koger æg. Jeg kiggede på dig og du smilede til mig, men kiggede 

hurtigt væk igen. Du sad uroligt på stolen fordi du ventede et telefonopkald der 

kunne komme hvert øjeblik det skulle være. Desuden er det en misforståelse at æg 

bør koges med skal på, faktisk bør æg pocheres, på den måde opnår man den mest 

jævne varmefordeling i ægget under kogningen, og man er således sikret at kun 

blommen er flydende, sagde Gitte. Og når man først har prøvet et æg der er pocheret, 

fremfor kogt, så er der ligesom ingen vej tilbage, det er vel lidt ligesom når man først 

er blevet slaggennemboret af en to meter høj vestafrikaner, det kan ingen skandina-

visk mand rigtig måle sig med, sagde Gitte, tænkte jeg, men det sagde Gitte ikke, for 

Gitte har aldrig prøvet at blive gennemboret af en kæmpe afrikanerpik selvom hun 

burde, selvom hun sikkert faktisk ville have rigtig godt af det, så ville hun måske også 

opdage at for de fleste mennesker i denne verden er et æg et æg og et kogt æg et kogt 

æg, og pocherede æg noget man først begynder at beskæftige med når ens liv er 

begyndt at kede en selv tilstrækkeligt meget til at man falder i søvn af at tænke på 

det, og pocherede æg er det mest ophidsende man kan tænke på for at fjerne fokus 

fra en selv, råbte jeg, tænkte jeg, men det råbte jeg ikke, jeg viste det kun på den mest 

udspekulerede og nedladende vis, ved at stirre intensivt på den brune plet på det 

orange tapet på væggen bag dig og din mor, cirka en halv meter under loftet og to 

meter ud fra højre, en plet som vi længe havde talt om at finde årsagen til, at få 

fikset, men som jeg ikke nænnede at få gjort noget ved fordi jeg var begyndt at fatte 

sympati for den, fordi den lidt lignede Nicolas Cage, og fordi vi havde et skæbnefæl-

lesskab, den og jeg, vi var begge bundet til steder vi ikke ville være, tænkte jeg. Din 

telefon ringede, du gik ud i køkkenet og tog den, nu var jeg alene med Gitte. Nå, 

fortæl mig så hvordan det har været, altså med inseminationen og det hele, for jeg 
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tænker at det også må have påvirket dig, altså sådan psykisk, selvom det var min 

datter der ligesom måtte ligge i stolen, altså tænker jeg, din mandighed må ligesom 

være blevet ramt på en eller anden måde, har du snakket med nogen om det, ved du 

hvad, jeg kender faktisk en rigtig god psykolog, ham skulle du prøve at kontakte, 

sagde Gitte. Og ham vil jeg også gerne betale ligesom jeg har betalt for min datters 

insemination, for jeg vil jer jo det bedste, det ved du jo godt, det er jo bare fordi jeg 

holder så meget af jer, det har ikke spor at gøre med at jeg meget gerne vil have 

børnebørn, og gerne snarest muligt, at jeg syntes at det er synd for min datter at hun 

har forelsket sig i et skvat der, om man så må sige, skyder blankt, og det er der jo for 

øvrigt heller ikke noget galt i, det er bare sådan lidt sært, altså evolutionært set, men 

i vores tid er der heldigvis råd for den slags, og det er jo også heldigt for jer at I ikke 

levede for bare halvtreds år siden, for så havde gode råd været dyre og I ville jo slet 

ikke have haft mulighed for at føre slægten videre, selvom jeg godt ved at det strengt 

taget ikke længere er din slægt I her fører videre men andens, en tilfældig mands fak-

tisk, en mand som kom ind på en klinik en tilfældig dag for at kigge på billeder af sili-

konebryster, onanere i et bæger og gå igen femhundrede kroner rigere, det er jo 

faktisk strengt taget hans slægt som I, altså du, fører videre, og det må da være en 

hård kamel at sluge, men du er måske bare glad for at I endelig får det barn, sagde 

Gitte, tænkte jeg, eller det kunne hun i hvert fald lige så godt have sagt. Nicolas Cage 

kunne ikke længere redde mig, efter Gittes tilbud om at betale min psykologhjælp. 

Jeg var kommet til at kigge Gitte i øjnene, og hun må have tolket mit fraværende blik 

som et udtryk for en eller anden form for sorg, for hun rejste sig nu, gik om på den 

anden side af bordet, hen til min stol, og slog armene om mig. Hun trykkede mit 

hoved dybt ned i sin kavalergang, mit venstre øje var ved at blive trykket ud af et 

stort stykke rav fra hendes halskæde. Jeg var ude af stand til at gøre modstand. Hvad 

har jeg gjort for at ende her, for at sidde på denne stol og få mit øje presset ud af et 

overdimensioneret stykke stivnet harpiks der for øvrigt, i og for sig, ikke har gjort mig 

noget, udover tilfældigvis at skylle op på en strand hvilket man jo næppe kan klandre 

det for, og man kan vel næppe heller klandre personen der har lavet og solgt halskæ-

den hvorpå ravstykket sidder, udover for at have spektakulært dårlig smag, men i 

virkeligheden kan smykkemageren heller ikke bebrejdes noget, man skal jo have mad 

på bordet, tænkte jeg, i virkeligheden kan jeg jo kun klandre mig selv, og det kan jeg 

måske ikke engang, for jeg kunne jo ikke vide at din mor, min svigermor, ville være så 

forfærdelig omkring det hele, og måske havde det også været bedre hvis far din 

havde levet, hvis din far ikke var død, afgået ved døden af kræft, hvis din far ikke 
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havde røget så mange cigaretter og ikke havde drukket så meget rødvin, så ville jeg 

ikke have siddet her, kvalt i hængebryster og ravklumper, men han holdt så meget af 

sin rødvin og sine cigaretter, det havde du altid sagt, tænkte jeg, og hvorfor skulle 

man så tage det fra ham, jeg mener livet skal jo også være værd at leve, havde du 

sagt. Gitte slap grebet, jeg gispede efter vejret, og mine øjne måtte have været helt 

røde, for jeg kunne se på Gitte at hun troede jeg havde grædt, og det havde jeg måske 

også. Hun hentede en boks, ikke bare en enkelt serviet, men en hel boks Kleenex til 

mig så jeg rigtig kunne få grædt ud, nu var der jo åbnet og så er det bedst bare at 

lukke det hele ud, som Gitte sagde og kiggede på mig med ubehageligt forstående 

øjne. Nu kom du ind i spisestuen igen, du så så fantastisk glad ud, og jeg blev helt 

varm indeni over at du kunne se så glad ud, glemte næsten det overgreb jeg lige 

havde været udsat for, da du sagde: Jeg er gravid, og Gitte, din mor, sagde at hun 

næsten ikke kunne tro det, hvor var det dog fantastisk, og så efter alt det I har været 

igennem, nu må vi endelig ikke glæde os for tidligt, men hvor er det dog dejligt for 

jer. Der er altid noget specielt over den første, for I skal da vel forhåbentligt have 

flere, men den første er altså noget specielt, det var faktisk også derfor vi kun fik en, 

vi tænkte at en mere ligesom ville ødelægge glæden ved den første, det ville ligesom 

bare ikke være det samme, og så er det jo i virkeligheden også lidt af en byrde at være 

gravid, der er så mange ting man ikke kan og ikke må, de ni måneder uden alkohol 

var noget af det hårdeste jeg har prøvet, men I to, jer to, I skal nok klare det og I skal 

nok få flere børn, og dét skal man ikke kimse af, for det er så dejligt at have børn, 

specielt når man bliver ældre, når ens liv går i stå og folk begynder at dø omkring en, 

når man begynder at interessere sig for pocherede æg, når man ikke har fået noget 

siden Claus døde, så er det så rart at der ligesom er nogle andre man kan leve livet 

igennem, sagde Gitte, tænkte jeg, men det sagde Gitte ikke, Gitte hoppede og danse-

de omkring sammen med dig, hun kastede sig ligefrem ud i en pirouette, der sendte 

de bryster, der kort forinden havde været tæt på at kvæle mig, ud i en parabel der var 

ligeved at slå den indrammede tegning ned fra væggen, den indrammede tegning 

som min far havde lavet og givet mig, en tegning af min barndomskat som jeg med 

møje og besvær, og efter lange forhandlinger, havde fået lov til at hænge på den 

orange væg i spisestuen, og ved Gud er den da grim, men den er min, og jeg forestil-

lede mig hvordan tegningen faldt ned og glasset splintredes ud over hele gulvet, at 

du og Gitte ville få glassplinter i fødderne, og det der skulle have været sådan en 

glædelig lejlighed pludselig blev et veritabelt blodbad, et virvar af blod og glas på den 

ellers så nydelige sildebensparket. Jeg ville selvfølgelig synes at det var synd for dig, 
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og måske også lidt synd for Gitte, mest synd for dig, men jeg ville ikke kunne dy mig 

for at sende et stjålent blik mod Nicolas Cage, og vi ville smile indforstået, for Nicolas 

Cage ville godt kunne se det sjove i det, hvilket jeg er sikker på at hverken du eller 

Gitte ville kunne, men det blev selvfølgelig ikke aktuelt, for Gittes venstre bryst, som 

var det der primært var i farezonen, undgik med nød og næppe at ramme tegningen, 

I dansede lykkeligt videre, lige indtil du fik øje på mig der sad paralyseret på stolen 

og ikke vidste hvad jeg skulle gøre, du kom hen til mig og satte dig på hug foran mig 

og tog mine hænder i dine og sagde de ord jeg aldrig glemmer: Er det da ikke fanta-

stisk? Jeg husker ikke ordene som værende så skæbnesvangre som de blev, men min 

underbevidsthed måtte have anet det siden jeg kan huske dem så tydeligt, ordene, for 

det var dem, lige netop de ord, der satte gang i udviklingen, som om de var en logisk 

konsekvens af alt det foregående og alt det der kom bagefter, jeg skulle have vidst det 

allerede da, at forvandlingen var gået i gang og at jeg aldrig, sådan rigtig, skulle se 

dig igen, at du nu var på vej til at blive din mor.
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Morten Walther Rasmussen

jeg så et røntgenfoto af dine lunger på en café
jeg så et stykke køkkenrulle i mine jeans efter vask
jeg så din smuldrende lunge på bryggersgulvet 
jeg så et kort over det som ikke længere findes
jeg så du listede bag min ryg og holdt os op imod lyset
jeg så en kort besked – ’jeg er her’ skrev du
jeg så at man kan tage vare på andre i en sætning
jeg så det fælles glimte udenfor rækkevidde
jeg så ikke det du så dengang
jeg så det først forleden da det var blevet sådan

Til Sixten
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du var en ballon af rispapir på sensommerhimlen
du var noget frostet og menneskeskabt deroppe 
du var lavet af ganske få bevægelser som aldrig kan gentages
du var engang imellem stille bare fordi der var et nu
du mønstrede det spillevende i al din rystende dødelighed
du bar et så vanvittigt lys hængslet på din skulder
du løftede knitren fra tøj du afførte dig bag en halvt lukket dør
                til det var ubærligt
du lagde alt ned
                nu ligger det der
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du sagde; digtene skal kun være det 
der var der i forvejen
men aldrig er blevet set 
af andre end ordene selv
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bare acceptere at den latter minder dig om perlesukker
bare tale om Ghost of Tom Joad foran pejsen i sommerhuset
bare dreje cyklerne ind på ukendte grusveje i vintermørket
bare køre i regnen til man er tom
bare fylde på med snus og øl og shawarma 
bare svare verden med huden ud mod alting
bare lade kropssproget blive en rindende væske
bare tale længe nok til at det fælles viser sig
bare hele tiden ville det gode
bare favne de hårde ting med ord der ikke bløder dem op
bare være helt glat og uforståelig, bare være landskab
bare lade løbe de tynde blodårer under øjenlågene ud i horisonten
bare lade dem være forgrenede veje og snoede stier
bare lade sig transportere uden vilje,
                hvide tennissko i oktobersolen på terrassebrædderne
                den hemmelige rest af søvn på dine læber
bare forsigtigt at løfte og liste de blændende lag
                af en uoverstigelig afstand
bare lukke øjnene og vise verden al det mørke 
bare acceptere at også i perlesukker findes mørke
bare perlesukkermørke
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Ulla Charlotte Hansen

Kvinde med hund passerer mit vindue:
Sort labrador, der aldrig vil hilse,
og grå strikket hue på hende - hun lissom ligner min mor.
Monty gør klart, hvad det er for en hund,
der lige nu skider en bunke på græsset
foran og bagved 
er Monty min hund og mit lugtvidne.
Siddende klemt mellem flere lag glas
med gardiner
ser jeg
nærsynet ud.

Anden kvinde med hund
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Monty bestemmer, vejen er, som den plejer
ud og forbi – hække og naboers vinduer
uden gardiner.
Lille hund bjæffer bag hegnet med hvid pind i munden,
i dag vil selv Monty skide på gruset.
Jeg peger med lygten og Jens samler op,
får øje på skærme, der lyser og flimrer i farver:
Andeløs tegnefilm – hvor jeg savner DR!

Hund med kvinde og mand
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Welsh Corgi Cardigan han.
Snart 9, desværre, men med humor,
vogter han os som kvæg,
snupper en sko – for sjov,
spiser for meget og leger for lidt  
med andre hunde.
Vi kunne aldrig få børn
som ham.

Monty er en trefarvet
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Jeg er elleve år og tegner en hund
mens mor er oppe ved dyrlægen
og få aflivet Mulle, 
mors hund - en sort bidsk puddel,
der bundet i køkkenet
fik en fedtknude i hovedet.
Det var ikke farligt.
så heldigvis 
kom der senere blod i afføringen.
Mulle blev seks år og kræftsyg,
jeg tegner et kors,
mens Schäfer Nicki gør af glæde,
da mor kommer tilbage
uden Mulle.

Mulle er død - Nicki leve!
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I den kolde tid 
spiller motorsavsmassakren
hver eneste dag, 
og mens hundene hylende 
klager over tinnitus, 
bruger vi 
sorte plastikposer 
for ikke 
at få lort på fingrene.

Skovtur
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Inga Mollerup

en sjat
lilla lys
i bunden af
krokuspokalerne

sen sol
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gærdesmutten
slår på tromme
for varme hveder
- eller hvad det nu er
det lille
musevimse kræ
reklamerer for

to til mig, tak
uanset hvad
det er

impulskøb
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Mette Norrie
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Anna Mørk Maegaard
I

det er som var koksblå og kiselgrå skyer
ikke akvamarin og azur
når havet bruser 
og er eddike og bagepulver
når himlen slår dampende gnister
er farverne uforenelige og
pæne ting som perler og elfenben og lilla silke
har ikke noget at gøre i sådan et billede
som når man tror et lærketræ har løv
indtil man træder på dets grønne
sorte nåle
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II

i regnen stikker man sig
man forstår lærken 
er mere spids end først antaget
en lærkerørhat 
gror måske i surbund så
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III

det er en kæde af ord lærke-træ-rørhat 
fra himmel til jord bevæger lærken sig
den forstår det sidste bibelske så godt
og fra himmelen ned gennem træet
og rundt om lærkens dystre nåle er 
regnspindet vævet hen over mosset 
som atlaskeshænder med kærlige strøg
om skovens mælkblødende harpiksbund
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IV

lærketræerne sveder glasklar hvidt 
ned over sig selv det gør også duggen 
i et indertelt
som nu med regnens våde og spindets sølver 
med mørket og alt dets koks og kisel
er det jeg forstår 
naturen fremavler en handlingens mand
når azur er fraværende
havet er dækket af olierester og kviksølv
så forstår jeg 
at mine hænder ikke 
er perlemor eller bomuld
er atlaskes eller kalk
er mælk eller porcelæn
er kridt eller elfenben
at døden er brun
regnen gør den sort
at mine negle er for korte til at være en dames
at regnen trommer på teltet
at farverne er koks og kisel
at azur er evigt fraværende
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V

i mit telt drypper plast og glasfiber sin ånde
ned over mig som diesel
som noget tungt som en ambolt
over mig som noget der kan dække noget andet
som et lag af noget usundt



Slagtryk. Juni 2018. s. 40

VI

jeg spørger om man kan kalde dieselluften for oxygen
jeg spørger om vi altid skal have et kiselfarvet hav
jeg spørger om havet er skiferfarvet for neden
jeg spørger om kviksølv er som perler i fiskeblod
jeg spørger om vi kan lede hele det skiferfarvede oliehav til Rom ad 
                 vandledninger lavet af bly
jeg spørger om delfiner i det azurblå kan producere sølverglød
jeg spørger om sølverglød har samme farve som rav
jeg spørger om rav er størknet honning
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VII

lærken med dens oliepels besynger
sammenhængen
mellem azurblå og honning
synger
om at en voyeur og en flanør ikke har noget at gøre
i en skinnende skov
om at muslinger ikke findes sammen 
med nåletræers nåle
om altings sammenhæng og sammenfald
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VIII

i mit dieseltelt sker et kompressionsbrud 
på midten af en glasfiberstang
jeg ser på lærken og spørger 
om jeg kan spejle mig i fibersplinter og
fortæller at jeg altid har tænkt en diskusskive 
var en lilla pude 
af changerende fløjl
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IX

konkyliefarvede er mine hænder
fine glasfibersplinter dækker dem 
som søpindsvinenes mimrende hår
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X

lærken synger og fortæller mig 
at jeg er en voyeur 
den blinker til mig med olien stående ud af øjnene
i teltet flyder den gråeste mælk ud af mig
på mine konkyliehænder 
bliver fibersplinter til følehorn
det er himmel og hav udenfor
jeg tænker på lærkens øjne
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XI

mine pupiller er store pletter 
i ansigtet 
de breder sig ned 
over mine kinder 
hvis det bliver mørkere
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XII

dieselteltet er et rum af plastisk fiberkunst
jeg er en sitrende musling i kogende vand
jeg stikker tungen frem og smager 
på sølverregnen
som triller ned i mig 
som er kviksølv der bare triller fra min tunge og ind i mig
som er fiskeskæl og line trukket ned gennem mig
dieselluften smyger sig om mig
den hvisker:
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XIII

du er en pige i et fibertelt 
du sidder bare dér i teltet
du sidder stille i en plasmatisk tåge
du er i stykker
mælken driver af dig
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XIV

jeg er træt af koks og skifer 
perlemorsfarvet atlaskes og kisel 
kalkstøv og hvide koraller
forstår du det
svarer jeg
forstår du at mine indvolde er belagt med tungmetaller 
forstår du at jeg er jomfru sølverlad
ser du at en lærkes pels har samme farvespil 
som olie og velour
forstår du jeg glemmer hvordan lys ser ud 
når olien kryber ind i mine øjne
at den gråeste mælk omgiver teltet
at spinkle glasfiberstænger tager sig dårligt ud i mørket
at azurblå delfiner og hvid sol er som koraller i syre
at ikkebevarede kalkmalerier 
er et produkt af blykolik
at demens er en hjerne glaseret i tyk grå mælk 
at bonede gulve og atlaskes kun kan ses gennem pudsede ruder
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XV

jeg med konkyliehænder
jeg med den gråeste mælk
jeg med glasfibersplinter
jeg med dieseltelt
jeg med olielærke
jeg voyeur
jeg med pupiller i konstant udvidelse 
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Redaktionelt
Ved Mia Dall

Mit virke som forfatter er en af de ting, der efter min mening gør mig allermest i 

stand til at have en mening om de bidrag, der kommer ind til Slagtryk. Behovet for 

selv at skrive har altid drevet min interesse for litteraturen, men det er ikke mange 

år siden, at jeg begyndte at samle modet til at tage skrivning alvorligt. Så at sidde 

her og få lov til at måle og veje er ikke noget jeg tager let på, men ser som et kæmpe 

privilegium.

 Jeg lærer endvidere meget om det at skrive som redaktør for Slagtryk. Ikke 

mindst lærer jeg meget om at redigere ved at læse den friske og mere eller mindre 

færdigredigerede litteratur, der støt og jævnligt drypper ind i vores indbakker. Som 

en form for tak for alt jeres mod og tillid synes jeg, at jeg vil bruge månedens redakti-

onelt til at dele et par af de principper, som jeg finder nyttige, når jeg redigerer mine 

tekster, måske kan I føle jer genkendt i jeres arbejdsmetoder, måske kan I lære noget, 

om ikke andet kan I more jer lidt over mine ubehjælpelige forsøg på at bedrive litte-

ratur.

 

At redigere egne tekster er det fineste arbejde. Det er lige dele store armbevægelser 

og impulsive beslutninger, som det er fluekneppende pillearbejde, ikke pillearbejde i 

grammatikken nødvendigvis, men pillearbejde i udtrykket, i stemningen og nødven-

digheden.

 

Redaktionen af et første udkast er en helt speciel nydelse, det er der hvor teksten står 

rå og blødende, der hvor den med stor sandsynlighed ikke afslører sig selv for andre 

end dig. Den første genlæsning og redaktion kan føles lidt som at vågne op efter en 

feberdrøm, det er der hvor afstanden i teksten mellem hvad der står og hvad der skal 

stå, er allerstørst, men det er samtidig også der, hvor man for alvor kan begejstres 

over alt det, man slet ikke forventede, der ville komme til at stå, alt det man måske 

slet ikke kan mindes, at man skrev. I den første redaktion kan man lade sig dykke ned 

i en overflod af overflødighed, den kan være som at kratte størknet sand af fossiler 

med neglene, eller som at rive tapet af i store flager. Kratte, krasse, slette, udrense, 
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markere hele passager af fejloverstrøet vrøvl og se den blanke flade af potentiale stå 

lysende tilbage.

 

Redaktionsarbejdet kan være en lise for det grådige menneske. Litteraturen er et af 

de få steder, hvor jeg lader min indre overforbruger få frit og frådende afløb. Om end 

grådighed efter sigende er en dødssynd, så har jeg erfaret, at den har sin berettigelse 

i det skrivende og redigerende arbejde, så her vil jeg lade en grådig og ødsel persona 

sluge sig igennem fem principper for redaktion:

 

At læse er den indiskutable forudsætning for at kunne redigere. Århundreders op-

hobning af finpudsede og fremelskede verdenssyn ligger til din rådighed, så jeg kan 

kun opfordre til en vis portion grådighed. Kast bogen over venstre skulder, når du har 

regnet ud hvordan den fungerer, var et provokerende men frigørende råd, jeg fik for 

et par år siden, kast den væk, når du har indoptaget den og stræk dine fedtede fingre 

mod den næste, om det så er efter første side eller gentagne gennemlæsninger.

 

At kærligheden er en forudsætning for en grådig vedholdenhed over for teksten er 

min velovervejede om end begrænsede erfaring, så længe vi elsker, bliver vi ved med 

at vende tilbage.

 Jeg tror på, at man må nære en glubende kærlighed til det man skriver om, om 

det så er en ulykkelig og umulig forelskelse. Kærlighed må der være, for at man kan 

blive ved og have viljen til at forstå, udforske, opholde sig ved noget. Sporene efter 

denne kærlighed kan fungere som en ledetråd i redaktionsarbejdet. De spor er også, 

hvad man kunne kalde tekstens indre nødvendighed; en abstrakt men tydelig karak-

ter, som sproget kan have. Der kan stå hvad som helst i en tekst, bare det virker abso-

lut nødvendigt. Kan en sætning slettes, så skal den med stor sandsynlighed slettes.

 

Vær grådig med din skrivning, så grådig, at du må opgive kvalerne ved at slette og 

smide væk. Jeg var selv bange for at løbe tør for tekst, før jeg begyndte at skrive tre 

sider dagligt og erfarede at mere avler mere, og det i gigantiske mængder - det var 

ulideligt. At skrive er også en læring i at give slip, først at give slip på den kritiker der 

sætter en stopper for skrivningen, længe før den går i gang, og derefter at give slip på 

den selvretfærdighed der forhindrer dig i at smide store mængder tekst væk, som du 

jo har brugt lang tid på at skrive ned i første omgang. Min erfaring med de ulidelige 

mængder tekst lærte mig at elske redaktionen som den kniv der skærer sig igennem 
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alle de ensformige gentagelser og ubrugeligt stof, den kniv der skærer det noget fri, 

som alle gentagelserne har forskudt sig til at blive.

 

Det reelle er hvad Jacques Lacan i sin psykoanalyse kalder den del af alt og alle, der 

altid vil være fremmed og uudforsket, og at skrive med en glubende appetit er som 

at kaste sig mod det reelle og opleve hvilke knopskydninger og drømmekasteller der 

strømmer ud og lægger sig som en beskyttende barriere rundt om det. En barriere der 

alligevel kan afsløre en genspejling af noget uudforsket og sandt. Vær åben og grådig 

overfor det fremmede i din tekst, prøv at gå målrettet efter det reelle, der hvor tek-

sten kommer på dybt vand, der hvor teksten dirrer og gør dig en lille smule svimmel, 

prøv at starte derfra.

 

En sidste og helt lavpraktisk observation jeg har gjort mig, når jeg redigerer egne tek-

ster er, at noget af det allermest givende er at være ødsel med tid. Tid er det bedste 

middel til at fjerne sig fra sig selv, skriv noget, ret ikke i det, ret for guds skyld ikke i 

noget! før det har ligget urørt hen i mindst en uge. Det er ikke altid til at se, hvad der 

vil overraske dig som godt efter noget tid. Først når du er blevet noget andet, kan du 

se, hvad der er godt, ved det du skrev for andre end dig selv. Tiden er et rigtig godt 

redskab, når man skal vurdere, hvad der er personligt og hvad der er privat.
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