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Surreelt. Den færøske forfatter
Hanus Kambans noveller
gennembryder virkeligheden til fordel
for fantastikken. Det er godt og skidt.

Magiske
forvandlinger
Af HENRIK WIVEL

Hanus Kamban: Guldpigen. Noveller. Oversat fra
den færøske original Gullgentan til dansk af Kirsten
Brix. 134 sider. 179 kr. Forlaget Torgaard.

H

anus Kamban er bedst kendt for
sin store litterære biografi over den
færøske digter og sprogforsker J.H. O.
Djurhuus, der udkom på dansk i 2001.
Men her i 2012 blev han indstillet til Nordisk
Råds Litteraturpris for sine 10 noveller samlet under
titlen Guldpigen. Novellesamlingen besidder da også
en vis fascinationskraft, fordi den inden for genrens
rammer dygtigt blander realisme og fantastik.
Det afgørende moment i Hanus Kambans noveller er det øjeblik, hvor jorden så at sige skrider under
hovedpersonerne, og den hverdagslige handling
afbrydes af noget uforståeligt og derfor stærkt foruroligende, for ikke at sige dødsens farligt – eller i de
lykkelige øjeblikke, magisk frisættende.
Forfatteren betjener sig af nogle af det klassiske
folkeeventyrs formler, hvor mennesker ikke altid er,
hvad de giver sig ud for at være, og hvor der kan være
en grusom gengældelseslogik på færde.
Ikke mindst de fire historier »Den grønne
Ridder«, »Verdens højeste træ«, »Kong Kulde« og
titelnovellen »Guldpigen« er en slags pasticher
over folkeeventyr. De tre førstnævnte er lejret ind
i historiske rammer, henholdsvis på Færøerne,
i Sydtyskland og i selve eventyrets urskov,
Schwarzwald.
Alle tre steder betaler griske og perverse mennesker den højeste pris for deres ondskab. Mens
den vansirede kvinde i titelnovellen kan forvandle
sig til dagens skønhed og i en metapoetisk rite eller
hyldest til den skabende fantasi samle på helte fra de
litterære klassikere. I sin fangekælder har Guldpigen
Robinson Crusoe, Edmond Dantès og Kaspar
Hauser siddende i bure! Hun har sin forfatters sympati, tydeligvis.
Hanus Kamban har tidligere oversat Ray
Brandbury og Ursula K. Le Guin, hvad der skinner
igennem i de to sci-fi-noveller »Den duftende by«
og »Exit Farao«, hvor især den førstnævnte fra en
ikke så fjern fremtid kaster et kritisk lys tilbage på
vor egen puritanske sundheds- og klinisk renhedsdyrkende nutid, mens den sidste diverterer med
eksistentielle vidtløftigheder og et væld af kulturhistoriske citater.
Der kan her være noget overgjort over Hanus
Kambans fantastiske historier, noget kontrolleret og
villet i ambitionen, der på den ene side ikke tillader
dem at knalde fuldstændig ud i det syrede, og på
den anden side heller ikke tillader dem bare at være
til som historier med deres prægnante iagttagelser af
mennesker og natur, in casu menneskenaturen.
Med andre ord: Hanus Kamban er egentlig bedst,
når han skriver sig tættest ind under virkeligheden
og forholder sig mest realistisk til sine historier. Som
i den smukke åbningsnovelle »Saxifraga nivalis«,
der beskriver en ung mand på Færøerne, der en
sommerferie forføres af en sømandsenke og indvies
i erotikkens mysterier, ansigt til ansigt, som der står
hos Paulus.
Samme forførende kraft er der over »Den vrede
skrift«, en lang novelle om en mands (krigs-)forbrydelse, skyld og umulige længsel efter nåde og
udsoning med fortiden. Også han søger indvielse
og udfrielse igennem et forhold til en kvinde, der på
en gang er forførerske og skytsengel. I begge disse
historier brænder en lidenskab igennem, der får
handlingen til at stå med prægnans.
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Erotik. At læse Anaïs Nins noveller er som at åbne en æske med fyldte chokolader. Man skal tage
ét stykke ad gangen, lade det smelte i munden og bare nyde. Men et par af dem skal man helt
springe over. Her er indholdet harskt.

Ligeværd og leg på lagenet
Af ANN MARIAGER

Anaïs Nin: Venusdeltaet. Oversat af Merete
von Eyben. 376 sider. 200 kr. Rosinante.
Anaïs Nin: De små fugle. Oversat af Merete
von Eyben. 160 sider. 200 kr. Rosinante.

F

orfatteren Anaïs Nin blev en
inspiration for mange kvinder i
slutningen af 70erne. Hun dukkede op midt i kønsdebatten med
sine tynde, plukkede bryn, sorte kohlstreger
rundt om øjnene, hun var klædt i kniplinger, sjaler og figursyet tøj, og hun viste i sine
noveller, hvad det var, kvinder også ville
have: Erotik. Sanselighed. Frække aftaler.
Sex og saftspændte, sitrende orgasmer.
Berøring. Leg på lagenet.
Det var i samme tidsånd, Suzanne
Brøgger udgav Creme Fraiche og Fri os fra
kærligheden, som også inspirerede kvinder
til at folde deres seksualitet ud, stå ved den.
Og Erica Jong skrev om det gnidningsløse knald i Luft under vingerne. Midt i halvfjerdserne var Bente Clods bidrag om »Det
autoriserede danske samleje« blevet nr. to i
Politikens kronikkonkurrence. (Vinderen
var Lisbeth Bendixens »Cykelturen« om to
midaldrende kvinder, der tager til kvindelejr på Femø, men vender om, fordi de
alligevel ikke tør. Men det er Clods kronik,
der huskes. I hvert fald af mig). Så der var
altså eroter i luften, selv om eftertidens unge
revisionister helst vil have det til at fremstå, som om alle feminister dengang gik
frådende rundt i overalls.
Den kokette, kosmopolitiske og promiskuøse Nin indledte i 1931 en affære med
kollegaen Henry Miller. Forholdet strakte
sig over syv år, og de to havde så store, erotiske oplevelser sammen, at Nin blev inspireret til at skrive sine frimodige dagbøger og
en række noveller om kvinder, der slipper
lysten fri.
Også finanserne inspirerede hende –
sådan som pengemangel har drevet andre
skribenter til tastaturet igennem tiden.
Ikke mindst Henry Millers elendige
økonomi fik hende til skrivemaskinen.
Nin fortæller i forordet, at elskeren stod
og skulle bruge penge til en rejse, og derfor
begyndte hun at skrive de frække noveller til
en »ejendommelig mæcen«, en bogsamler,
der ikke nævnes ved navn. Han betalte en
dollar per side og satte selv betingelserne.
En af hans tilbagemeldinger lød: »Det er
glimrende. Men udelad de lyriske passager
og beskrivelser af andet end sex. Koncentrer
Dem om det.«
»Jeg var overbevist om, at den gamle
mand intet kendte til skønheden, ekstasen
og den åndeløse samhørighed, der er en del
af en erotisk oplevelse,« skriver Nin i forordet. »Udelad poesien var hans budskab.
Klinisk sex berøvet al kærlighedens
varme – alle sansernes orkestrering, følelse, hørelse, syn, smag;
hele det euforiske akkompagnement, baggrundsmusikken,
atmosfæren, variationerne –
tvang ham til at ty til litterære
elskovsmidler.«
Men Anaïs Nin rettede
sig ikke efter bogsamlerens
anvisninger – hendes »litterære

horehus«, som hun kalder det, har en udtalt
kvindelig tone og leder os til boheme- og
overklassemiljøer i Paris, London, New
York og Sydamerika. Det er svært at skrive
seksuelle scener – mest tydeligt udtrykt i en
passage i en dansk roman for nogle år siden,
hvor der stod »derefter havde de sex«. Så
kunne man selv tænke sig til resten.
Anaïs Nin gør det så godt. »Begæret, der
hidtil havde været på overfladen af huden
som en irritation, forsvandt nu dybt ned i
hendes krop. Det sank ned og ulmede og
blev til en ild, som ventede på at flamme op,
når han vækkede det med sin rytme. Hans
berøringer var som en dans, der formede
deres kroppe på nye måder. Nu lå de i ske,
med hans penis mellem hendes balder, mens
hendes bryster bølgede under hans hænder
med smerteblandet følsomhed.«

»Der bliver gnedet og
mast og løftet og sukket
og suttet i tokanter og
trekanter, mellem kvinder
og kvinder og kvinder
og mænd.«

Der er »kærtegn som et vildt dyrs«,
»ulveskarpe tænder bed i de mest kødfulde
dele af hende« og øjne, der er »slørede af
ophidselse«. Der bliver gnedet og mast
og løftet og sukket og suttet i tokanter og
trekanter, mellem kvinder og kvinder og
kvinder og mænd.
Bøgerne er netop blevet genudsendt, og
jeg kan sagtens forestille mig nye læsere,
unge kvinder, der tager dem til sig for
Nins forføreriske og frække historier. Til
fælles læsning med veninderne før en sjov
tur i byen, eller som godnæstennat-læsning
med kæresten.
Venusdeltaet og De små fugle skal fortæres i små bidder, præcis som en æske fyldte
chokolader. Man bliver mæt, hvis man
indtager for mange ad gangen.
Jeg var spændt på, om novellerne tålte
genlæsning. Det gør de. Dog med undtagelser. Jeg kan ikke klare at læse om
incest og pædofili. En af de indledende
noveller fortæller om en mand, der går
i seng med sine egne døtre. Det foregår
godt nok i Lima i Peru i et kunstnermiljø.
Men det kunne lige så godt være hos en
plejefamilie i Brønderslev eller Tønder.
Og det er ikke rart. Netop på det punkt
har tiden overhalet novellerne, præcis som
tiden har overhalet Lille sorte Sambo
og den »negerdreng«, der kan
bruges som »rangle« i Elefantens
vuggevise. Ordet »skamlæber«
dukker jævnligt op i Merete von
Eybens oversættelse fra dengang.
Men det ord er nærmest udgået
af dansk, siden bøgerne udkom
første gang. Takket være Anaïs
Nin og de andre, der ændrede synet
på kvinders seksualitet dengang,
hedder de »kønslæber« i dag.
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