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ISLANDSUGEN
8 dage/
7 nætter

Rejsen for den ”individuelle rejsende!”
En oplevelsesrig Islandsuge med udgangspunkt i 
Reykjavik til attraktiv pris.
Besøg Island i den bedste rejseperiode – nemlig juli! 
Ugentlig afgang med ledige pladser den 
4. juli, 18. juli og 25. juli.

Oplev gruppefordelene – men form selv din rejse! 

Pris fra

kr. 9.990,-
pr. person

ISLANDSIDYL
Rejs til Island og oplev et fantastisk smukt land-
skab, kultur og historie! Besøg de spektakulære
vandfald, gejsere, varme kilder, vilde klippefor-
mationer og rigt fugleliv.

Afgang den 18. juli - 25. juli.
Vælg enten sommerhus/bil-pakken eller Reykja-
vik/udflugter-pakken og form selv din rejse!

bog
5 stjerner

 
Lotte og Søren 
Hammer: Rosa. 
280 sider. 299,95 
kroner. Gyldendal.

Et land kan 
være besat, og 
et menneske 
kan være be-

sat. Førstnævnte er Danmark 
– og dermed den lille pro-
vinsby Lyngstad, hvori ”Ro-
sa” udspiller sig – og sidst-
nævnte er William, der er 
hovedfortælleren i søsken-
deparret Lotte og Søren 
Hammers nye roman. 

De to forfattere er ellers 
bedst kendt fra krimigenren, 
hvor de siden 2010 har udgi-
vet bøger i serien om chefkri-

minalinspektør Konrad Si-
monsen. 

I ”Rosa” lytter den smuk-
ke københavner af samme 
navn i 1944 sammen med sin 
far, der efter at have deltaget 
i den inske krig har granat-
chok, til den jyske lække 
Lyngstad. Her bevæger ryg-
ter, sladder og løse historier 
sig med hvirvelvinde, og 
selvom krigen for det meste 
ikke er til stede i andet end 
distributionen af mod-
standsbevægelsen blad ”Ly-
set”, så hersker der alligevel 
en lovløshed i byen, der 
eskalerende op imod befriel-
sen bliver mere og mere vol-
delig. 

Den tiltrækkende 16-17-åri-
ge tillytter er kold og afvi-
sende over for især sin gym-
nasieklasses forsøg på at 
nærme sig hende, og lige-

som med den underskønne 
krigsenke Maléna fra den 
italienske Tornatore-ilm af 
samme navn, accepterer det 
lille samfund ikke hendes af-
visninger. 

Det tager det som selvtil-
strækkelighed, og særligt 
Rosas klassekammerater 
vender sig mod hende og 
chikanerer hende med både 
døde rotter og grove fotos – 
uden at hun dog lader sig 
påvirke særligt at dem. 

Som med den afvisende 
skønhed Maléna bliver det 
for meget for de småborgerli-
ge og selvretfærdige unge 
mennesker, og da den tyske 
oicer Horst lytter ind i Rosa 
og hendes fars ledige værel-
se, begynder konspirationer 
om fraterniseringer med 
fjenden at opstå i landsbyen. 

At indlytningen sker me-

get mod Rosas vilje, og at 
Horst hverken er nazist, ra-
cist eller SS, går landsbybe-
folkningen mindre op i.

Og hvordan ved læseren så, 
hvordan Rosa tænker om den 
tyske indlytter? 

Jo, forfatterparret Hammer 
har valgt at udforme roma-
nen som en brevroman, hvor 
den 16-17-årige Williams dag-
bogsnotater lettes ind mel-
lem bekymrede breve fra den 
overansvarlige Rosa til hen-
des lillesøster hjemme i Kø-
benhavn. 

Det hele er samlet af den 
ældre William, der både ana-
lyserer og uddyber sine egne 
noter – og ikke mindst for-
dømmer den unge, naive Wil-
liam. Samlingen er stilet til 
Rosas datter Ursula, og det er 
mildest talt både troværdige, 

detaljerede og udspekulerede 
ondskabsfuldheder, som den 
forsmåede William sammen 
med klassen eller i kraft af 
sin passivitet udsætter Rosa 
for. 

For selvfølgelig er William 
ulykkeligt og altoverskyggen-
de forelsket i den hemmelig-
hedsfulde Rosa, der modsat 
ham brillerer i de naturviden-
skabelige fag, hvor klassen 
har fået ny, eksperimenteren-
de lærer. 

Den kvikke og selvstændi-
ge Rosa vil på overladen ikke 
vide af William, selvom vi 
gennem hendes breve læser, 
at hun ligeledes er forelsket i 
ham. Efterhånden begynder 
Rosa at hjælpe ham i mate-
matik, som ellers er ved at 
være skyld i, at William ikke 
består 2.g. Netop den tangent 
viser sig få en betydelig rolle i 

plottets udvikling.
Som de krimiforfattere, 

Lotte og Søren Hammer er, er 
”Rosa” langt hen ad vejen 
plotstyret. Det ændrer imid-
lertid ikke ved, at de to skri-
ver fantastisk godt, og at de 
på troværdig vis rammer ti-
dens tone og formuleringer. 

Nu er jeg selv kun 32 år og 
har meget lidt begreb om, 
hvordan man som gymnasie-
elever talte sammen i 1944 – 
men det har forfatterne så til 
gengæld. Besættelsesroma-
nen ”Rosa” er velskrevet, hu-
moristisk, detaljerig og dybt 
underholdende, og både 
handling og personportræt-
terne er svære at give slip på, 
når man vender den sidste si-
de.

ANNA MØLLER

kultur@k.dk

Besat – både af kærlighed og af et andet land
Kriminalforfatterne Lotte og Søren Hammer rammer både jargon og miljø fantastisk godt i besættelsesroman om 
en lille bys befolkning og den smukke tillytter, Rosa
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Jóanes Nielsen: 
Tapet mellem 
århundreder. 
Digte. Oversat til 
dansk af Hugin 
Eide. 61 sider. 169 
kroner. Forlaget 
Torgaard.

Når et menneske forlader 
rummet, står omgivelserne 
tilbage. I barndommens 
gamle værelser sidder tape-
tet der endnu. Det dækker 
over revner og sprækker i 
pudsen inde bagved. Det er 
lagt på i lag efter lag op igen-
nem tiden. Nogen er født her, 
andre er døde. Skrøbelighe-
den er dækket med blomstre-
de mønstre, men alderens 
forkastninger sidder i vægge-
ne. Snart brister alt.

Den færøske digter Jóanes 
Nielsen skriver poesi. Eksi-
stenspoesi fra helt derude, 
hvor vinden vender og blæ-
ser mågerne væk med druk-
ne skrig. Men også helt der-
indefra, hvor tapet hvisker 
mellem århundreder om le-
vet liv og en død inden for 
rækkevidde. 

Lag på lag af tapet er som 
en slags palimpsest. En skrift 
gemmer sig under en anden 
skrift. River man tapetet itu, 
forvandler det sig til en colla-
ge af stor ubegribelig skøn-
hed. Som havde forfaldet sin 
egen suveræne æstetik, hin-
sides enhver konventionel 

forestilling om, hvad der er 
pænt. 

Jóanes Nielsen skriver dig-
te, som man river tapet i 
strimler og lager. Noget kan 
ses direkte, andet anes inde 
bagved, og inderst blotlæg-
ges væggens frønnede puds 
og murstenenes uegale for-
bandt. Digteren ”skraber 
indmaden ud af ordene”, 
som han skriver, og får mu-
sikken til at strømme fra 
væggene.

Det er temmelig suverænt 
gjort, og sådan har det været 
siden 1980’erne, hvor Jóanes 
Nielsen debuterede. Han har 
skrevet lyrik, prosa og prote-
ster og i perioder taget andet 
arbejde, blandt andet på ha-
vet. 

Men sin baggrund kan han 
ikke løbe fra. Alderen heller 
ikke. Livet indhenter en, men 
i ”Tapet mellem århundre-
der”, som hans seneste digt-
samling hedder, ligger erin-
dringen lagret. Forfatteren 
sender lyskastere ind i ”lyk-
kens små værelser” og ser i 
glimt den tid, som engang 
var, og aktiverer de drømme, 
som endnu er.

Der er noget desperat, trod-
sigt, misantropisk og socialt 
indigneret over Jóanes Niel-
sens poesi. Og dertil en insi-
sterende, pågående sanselig-
hed og vitalitet. Der er en 
mand, der er til og på. Potent 
virrende og svajende i vin-
den. Som lyriker udforsker 
han ordene: 

”både dem der er vasket og 

lagt til blegning/ og de utæm-
mende der nægter at gå i fol-
den”. 

Der er hvide lagener, og der 
er olme væddere, som jager 
hele lokken af lam ud over 
skrænterne, så de styrter i 
havet.

Jóanes Nielsen skriver om 
et liv, samlet af rustne tråde 
og beklædt med mørnet sejl-
dug. Han skriver ikke om 
kærligheden som et faktum, 
men som et falsum; menne-
skene har aldrig elsket hin-
anden: 

”Kærligheden hører hjem-
me på top-tyve listerne/ i bil-
lige B-ilm/ i litterære under-
grundsskrifter som Det ny Te-
stamente”.

Uha, det er godt set! Det 
Nye Testamente som subver-
sivt skrift. Noget forbudt, 
ubegribeligt og farligt. Det er 
dér, man skal hen med det. 
Livet hos Jóanes Nielsen er 
ubønhørligt hårdt, en skarp 
og skærende virkelighed med 
mørket kastet ned mellem 
husene. ”Alt som er os givet/ 
skal leveres tilbage: stemme-
båndene/ alle ingrene/ erek-
tionen”. Menneskene lever i 
deres arkitekttegnede grave, 
og en dag ”standser ligvog-
nen hos naboen/ tager af sted 

med et kølnet eksemplar af 
en modig skæbne”. Sjælsro-
en ”har nok glemt min adres-
se./ Jeg skal dø./ Det er udsig-
terne”.
   
Men der er ikke langt fra Le-
nin til Luther i Jóanes Niel-
sens dialektiske poesi. Ind 
imellem skriver han så ly-
nende smukt, at man ram-
mes rent. Han vil ikke være 
ved det, hverken patos eller 
sentimentalitet er i stilen, 
men alligevel. Det lyriske jeg 
”drømmer om alfabeter af 
støv fra smadrede stjerner”. 

Sådan er hans poesi. Stjer-
nestøv. Når han lyser ind i de 
gamle forladte og kondem-
nerede rum, toner tiden 
frem: ”Duften af de piger jeg 
elskede/ og modet til der la-
dede mine helte op/ forføl-
ger mig stadigvæk”. Ja, man 
skal være trofast mod sine 
helte og åben for duften af 
de piger, der engang var en 
del af ens vækst og dens 
vidtløftige forgreninger. En-
gang var der varme i de rum, 
som nu er prisgivet kulden 
og regnen.

Jóanes Nielsen vil ikke det 
gode, søger ikke harmonien, 
frelsen eller kærligheden. 
Dertil har han set for meget. 

Også i spejlet. Men i spræk-
kerne og de afrevne stumper 
af levet liv er ømheden kilet 
ind. 

Og naturen. Den er altid til 
stede på Færøerne. Den øde-
lægger og tager liv. Den er 
helt urimelig hård og sliber 
fjeldene ned og sender smel-
tende tårespor ned ad de 
sorte klipper. Men et sted so-
ler mariehønen sig på et 
grønt blad, selvom Jóanes 
Nielsen ikke kan få sig selv 
til at skrive en så godhjertet 

linje. Men han gør det allige-
vel. Også det i trods.

Jóanes Nielsen er en af 
Nordens bedste lyrikere for 
tiden og til tiden. Han har 
noget af den samme ukon-
ventionelle kraft i sig som 
Peter Laugesen, samme evne 
til at sætte synlige mærker i 
tapetets givne mønstre. Læs 
ham før din nabo.

HENRIK WIVEL

kultur@k.dk 

Lyskastere i lykkens små værelser
Den færøske digter Jóanes Nielsen skriver sanseligt, hårdt og i glimt så lynende smukt, at man rammes rent

Odsherreds Kunstmuseum

Viser kunst fra især Odsherredsmalerne, der bosatte sig i bakkerne 

i den vestlige del af Odsherred.

Læserklubentré: 

2 for 1 pris
Benyt rabatkode “ODSHERRED 2016”  

Se mere på shop.k.dk
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Emil Bønnelycke: 
Spartanerne + 
Rosa Luxemburg + 
Berlin. 322 sider. 
200 kroner. 
Gladiator.

Emil Bøn-
nelycke (1893-

1959) skrev ikke kun digte 
om Københavns hårde as-
falt, men forsøgte sig både i 
sin ekspressionistiske ung-
dom og senere i sine kristne 
år med romaner i lere afar-
ter.

En af dem var ”Spartaner-
ne” (1919), der ikke just blev 
hyldet i samtiden og heller 
ikke siden er blevet genudgi-
vet. Det laver det foretag-
somme forlag Gladiator nu 
om på, og datidens utak til 
trods er det oplagt. 

Selvom alle nemlig er eni-
ge om, at det var Bøn-

nelycke, der på dansk jord 
først gjorde den korte, men 
stærkt indlydelsesrige eks-
pressionisme gældende, 
gælder det hovedsageligt 
hans digte. Men i ”Sparta-
nerne” har vi i prosaform et 
forsøg på samme ekspressio-
nisme, der ik så stærk ind-
lydelse på kulturhistorien, 
både hvad angår teologi, lit-
teratur og malerkunst.

Det drejer sig om tre par 
øjne i hver deres krig; en 
spartaner, en ung mand i 
Første Verdenskrig og en 
samtidig dansk rekrut i Vi-
borg. Det er den samme ufo-
kuserede tørst efter livet, 
som sætter sig igennem hos 
alle tre. Bedst illustreret 
gennem forkærligheden for 
udråbet: O! 

Som i debuten ”Ild og 
Ungdom ” (1917) er det læng-
selen efter livseksplosioner: 

”Jeg er Livets Gæst./ Hjer-
tet gemmer det i sine Kam-
re,/ Livet, Livet. Hør, o, hør 
det hamre.” 

Således også her hos spar-
taneren: ”Lad dit Hjerte bru-
se af disse Hymner, som jeg 
lærte at synge –.” 

Det er tydeligt, at Bøn-
nelycke i ”Spartanerne” 
drømmer om prosaen som 
en lyrisk brændende sol, 
ekstasens ekspressive øje-
blik. Men det lykkedes al-
drig Bønnelycke, det var for 
ukontrolleret, for overstrøm-
mende. Det er snarere en 
steppebrand, der breder sig i 
alle retninger og derfor hur-
tigt kan gå ud. 

Rekrutten fra nutiden er stær-
kest tegnet med en til tider 
skælmsk opsætsighed og va-
gabonderende sult, ikke ulig 
mesteren Knut Hamsun. Re-
krutten kæmper med dum-
me overordnede og glimt af 
venskabets medlidenhed.

Hans obersts ”Veltalenhed 
er et sagligt Staccato.” Det 
samme kan ikke siges om 
Bønnelyckes tre stemmer, 
der ganske karakteristisk 

kan rumme litterær klasse 
og ligegyldighed i samme 
åndedrag. 

Som her spartaneren fra 
militærstaten i kærligheds-
længsel efter den efterladte 
pige hjemme: 

”Du er i din Ensomhed de 
døde Tings Veninde. Din 
Ømhed rører sig i hver Ting, 
du kommer nær. Thi din 
Kærlighed har gjort dig til 
mere Aand end Legeme.” 

Mange vil tro og mene, at 
der med ”Spartanerne” er 
tale om et moralsk opgør 
med krigens væsen eller en 
opvisning af dens skadelige 
konsekvenser for deltager-
ne, men ”Spartanerne” står 
solidt indfældet i ekspressi-
onismens udladninger, det 
er ikke hverken moralisme 
eller kristendom, der bræn-
der på nattehimlen. 

Det er nu også rigeligt. For 
når Bønne, som vennerne 
inklusive Tom Kristensen 
kaldte ham, kan synge om 
den urolighed, der kommer 

af at ville mere, er det ikke et 
stykke litteratur, vi skal 
glemme: ”Min Sjæl er Alver-
den, er Dybet, er Stormene, 
er lysets Sødme fra Gud, er 
Evigheden, enten den er Liv 
eller Død. Min elskede, du 
kender mig ikke. Jeg er Op-
rindelighedens kogende 
Røst. Jeg er Uvejret selv.”

Det her er ekspressionis-
me, så det brænder. Til tider 
kan man ikke se formfuld-
endtheden for bare loskler; 
ikke ulig lere af forlaget 
Gladiators andre egne udgi-
velser, eksempelvis ”Hor-
den”, Hans Otto Jørgensens 
bog om det moderne gen-
nembruds oversete skikkel-
ser. 

”Spartanerne” er klassisk 
Bønne, udgivelsen er klas-
sisk Gladiator. Det er på in-
gen måder så skidt, at det 
ikke er godt for meget. 

RASMUS VANGSHARDT

kultur@k.dk

Sange om den vilde længsel

Emil Bønnelyckes roman ”Spartanerne” er nu genudgivet. Der er tale om ekspressionisme, så det brænder
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2 Den færøske digter Jóanes Nielsen skriver eksistenspoesi fra 
helt derude, hvor vinden vender og blæser mågerne væk.  
– Foto: Jacob Dall/Biofoto/Scanpix.

Kristeligt Dagblads læsere er inviteret med på en særom-
visning i udstillingen ”Sigurd Swane – Maleri”.

Museet for Religiøs Kunst sætter fokus på den danske 
maler Sigurd Swane (1879-1973), som var en af de store 
kolorister i dansk kunst. Han var den første, som for alvor 
satte et moderne, franskinspireret maleri på dagsordenen 
i Danmark og forargede publikum og kritikere.

Swane var særligt optaget af fortællingen om Jakobs drøm
fra Det Gamle Testamente – et motiv han malede igen og 
igen over en periode på 50 år. 

Efter omvisningen er museet vært ved kafe/te og kage.

Pris: 

95,- Pris ikke-abonnenter: 120,-

Sigurd Swane – Maleri Ny dato!

 

Tid og sted:

Museet for Religiøs Kunst, Strandvejen 13, 7620 Lemvig

Fredag den 19. august omvisning kl. 14.00.  

Kafe/te og pæretærte kl. 15.00.

Tilmelding sker til Kristeligt Dagblads abonnementsafdeling på  

telefon 33 48 05 05. Tilmelding er nødvendig, da deltagerantallet er 

begrænset. Prisen inkluderer entré, kafe/te og kage.

Se mere på shop.k.dk


