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J eg skraber indmaden ud af ordene,
skriver Jóanes Nielsen et sted. Det
er en fryd at følge, hvordan han ud-
fører operationen. Hvad enten han

skriver om naturen, kærligheden, Ani-
sette eller sig selv, foregår det ved sære
forskydninger i synsvinklen, som får
læseren til at se både verden og ordene.
lidt anderledes end før.

Poeten skal i gang med morgenbar-
beringens ragekniv. Han ser på »den
skarptskårne profil i spejlet« og gør så
status. Dele af overmunden er »lavet af
et alt for hvidt materiale«. Engang for
længe siden krøb vores forfædre op på
øde klipper, parrede sig og »gjorde de-
res rurbevoksede bruskplader i stand«.

Derfra er der egentlig kort til nuti-
den: »Det er for så vidt det samme vi
gentager om søndagen:/ tager en pæn
hvid skjorte på«. Og så »En torsdag
standser ligvognen hos naboen/ tager
af sted med et kølnet eksemplar af en
modig skæbne«.

OG KÆRLIGHED, hvad er det? Et ord, folk
bruger for tit: »Luften er lodden af love

you«. Men det er mundsvejr. Menneske-
ne elsker ikke hinanden, ellers ville
mænd »ikke svine småpigers underliv
til«. Kun folk, der vil tækkes andre, på-
står, at de elsker. Nej, kærligheden hø-
rer hjemme »i billige B-film/ i litterære
undergrundsskrifter som Det Ny Testa-

mente«. En formidabel slutlinje.
Jóanes Nielsens sproglige fantasi er

betydelig, både når han udforsker na-
turen og raser over kulturen. Der er
klassekamp i den gamle sømands
sprog, når han siger: »Hellere de friture-
stegte rotter på Burger King/ end over-

klassens menukort«. Eller når han lader
sin store landsmand Heinesen ironisk
sige:

»Har altid betragtet Marx/ som den
største mystiker verden har fostret./ Ba-
re tanken om at rengøringsdamen er li-
ge så agtværdig/ som geologen og dig-
teren/ at broderskab mellem nationer
er en mulighed/ det i sig selv/ er ren my-
stik«.

En særlig plads indtager portrætdig-
tene. Med lige så
få og tydelige stre-
ger som i Heine-
sen-billedet teg-
ner han Edith Sö-
dergran, Egil Skal-
lagrimsson, Ste-
phen Hawking.
For ikke at tale om
Anisette, »en skrø-
belig figur/ med
en stemme/ der
knuser glas«. Eller
når han med vild
fantasi laver et par af Fanny og Joe Hill,
’glædespigen’, der »boede i en fortæl-
ling skrevet i 1748«, og de fattige ameri-
kaneres troubadour i 1900-tallet, der
»løftede nogle generationer af slidere
op i oppositionens skarpe lys«.

Titlen ’Tapet mellem århundreder’ er
et godt varemærke. ’Tapet’ er normalt
et tyndt og pyntet materiale, der bru-
ges til at dække den bærende konstruk-
tion. Her er det spændt ud som noget,
der ikke dækker til, men binder sam-
men, som nu parringen af Joe og Fanny
Hill. Råt og dejlig klichéfrit, med direk-
te udsigt til konstruktionen.
THOMAS BREDSDORFF
thomas.bredsdorff@pol.dk

Den færøske digter Jóanes
Nielsen skriver råt og 
usødet om natur og kultur. 

Der er klassekamp i sømandens sprog

KLICHEFRI.
Jóanes Nielsen 
får læserne til at
se verden fra nye 
vinkler. 
Foto: Lars Just
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D et kan man da kalde en selv-
hjælpsbog. Dag for dag, side-
spring for sidespring og tera-

peut for terapeut gennemgår den ame-

rikanske journalist Robin Rinaldi, hvor-
dan man effektivt kommer ud af et
langt og kærligt ægteskab. Det kan,
som titlen antyder, klares på et år. Men
hvilket år. 

I ’Mit vilde år. To dage gift, fem dage
single’ fortæller Rinaldi bramfrit, hvor-
dan hun efter 17 års monogami med sø-
de, trofaste, stabile (læs: kedelige) Scott
beslutter sig for at slå kussen op på vid
gab og erklære ægteskabet for åbent.
Projektet berammes til et år, Robin Ri-
naldi finder en ekstra lejlighed at prak-
tisere i fem af ugens dage, mens week-
enderne friholdes til tosomhed med
logrende hundemand – plus kat – i det
hyggelige hjem i San Francisco. Min
sjæl, min krop, hvad vil I mer’?

Have børn, f.eks. 
For selv om Robin Rinaldi erkender,

at der var tale om forfængelig panik før
lukketid – hun måtte »med bedrøvelse
erkende, at (hun) snart kunne vinke far-
vel til sin bikinikrop« – er eksperimen-
tet styret af et andet mindst lige så hek-
tisk kapløb, slutspurten, inden ægge-
uret ringer. Hundemanden vil pine død
ikke have børn (mere logrende er han
heller ikke), og da han omsider lader

sig sterilisere for at sætte en stopper for
plageriet, beslutter Rinaldi, at hun ikke
vil give køb på både moderskab og li-
denskab: »Kan jeg ikke få det ene, må
jeg have det andet«.

Beslutningen kan lyde umoden, på
grænsen til det fjollede, men udmønter
sig i en dannelsesrejse, der, bortset fra
de lidt for mange og lange massagese-
ancer i det kultagtige sexkollektiv One-
Taste (kommer hun, kommer hun ik-
ke?), faktisk er spændende. 

ROBIN RINALDI, hvis bog udkom i USA
sidste år, og som i dag selv er over 50,
skriver med lige nøjagtig den afstand
til begivenhederne, der gør hendes tan-
ker både friske og reflekterede. Beskri-
velserne af elskerne, deres fysiognomi,
præferencer og særlige kendetegn, om
de er til dirty talking, blide strøg eller
kontant afregning, er konkrete og san-
selige på en måde, der forener journali-
stisk præcision med personligt tempe-
rament. Og vemod. Den tyste, melan-
kolske livsfylde, der kan hvile over en
ensom nattevandring gennem byen i
selskabskjole og bare tæer, løfter bogen
ud over det pornografiske.

Samtidig har tiden – formentlig –
gjort forfatteren i stand til at gå helt
ned i det morads af trods, sorg, angst,
kærlighed, eventyrlyst og frihedstrang,
der fik hende til i begyndelse af fyrrer-
ne at gamble med alt, hvad hun havde
kært. Og som til slut efterlader læseren
med en boblende tvivl om projektets
egentlige præmis og konklusion. 

Desværre ligger der – under den el-
lers meget åbent selvanalyserende tone
– en lille (amerikansk-puritansk?) iver
efter at retfærdiggøre både præmis og
facit. Den hårde barndom med en vol-
delig far ’forklarer’ visse mønstre, mens
jagtens egentlige formål var, ikke at stil-
le sin seksuelle sult, men »at finde sjæ-
len«. Årh jo. Men er der ikke også noget
med vejen ad hvilken? Så selv om Rinal-
di forsikrer, at hun ikke fortryder sin
rejse »ind i mørket«, bliver netop bru-
gen af ordet mørke et halvvejs knæfald
for den røvkedelige klassiske modsæt-
ning mellem lys og mørke, pligt og lyst,
ret og vrang. Men kun halvvejs. Resten
af de 334 sider roder Rinaldi og elskerne
godt og grundigt rundt i det hele. 
LISE GARSDAL
lise.garsdal@pol.dk

En kvinde sætter hele den
amerikanske terapikultur i
sving, da hun havner i en
parforholdskrise. Hvad hun
får ud af det? Et hav af 
orgasmer og en besynder-
lig, intens og åben bog.

Sådan ødelægger du dit ægteskab
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