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Familien kan som bekendt være hjemsted for magt-
kampe og konflikter, men også være det kit, der hol-
der tilværelsen sammen og giver mening. I Christine 
Tjalves debutroman afdækkes det net af forventnin-
ger, drømme og begær, der ligger under overfladen 
og holder familiemedlemmerne fast, nogle vil mene 
for fast.

Edward og Therese er overhoveder for en stor fami-
lie og dyrker faste, fælles traditioner. En af dem er 
sankthansmiddag for børn og børnebørn på Mindet, 

familiens sommerhus, der har 
været i dens eje i generationer. 
Mens ægteparret, tre sønner, 
to svigerdøtre og barnebarnet 
deltager i forberedelserne til 
den årlige fest, afsløres deres 
indbyrdes relationer og den 
fortid, der har været med til at 
præge dem. Og det er ikke alt 
sammen lige pænt.

Thereses og Edwards ægte-
skab er fuldt af fortielser og 
forankret i traditionelle køns-

roller: Han helliger sig arkæologien og taler så lidt 
som muligt om følelser, hun styrer det huslige, her-
under forholdet til familien, og holder selvbevidst si-
ne værdier og hus mor evner i hævd. Det går ud over 
svigerdøtrene, der ikke evner at leve op til husførel-
sens standard og det regulerede familieliv. Ikke 
mindst Ellinor, der er rastløs og impulsiv og har 
svært ved sin rolle som mor.

Blandt sønnerne er det Eskild, der føler sig mest på 
afstand af familielivet. Hans modvilje stammer fra 
barndommen, hvor moderen var sengeliggende et år 
med psykiske problemer, mens faderen med skrappe 
sanktioner holdt sønnerne væk fra hendes sengeleje. 
Portrættet af familien rummer fine nuancer. Der er 
meget indsigt i beskrivelsen af Therese, hvis danne-
de, gennemreflekterede dyrkelse af den traditionelle 
familie og dens tætte bånd ses som et bolværk mod 
den smerte, hun har oplevet. Og også i hendes mod-
sætning, Ellinor, der netop er retningsløs i sit liv 
uden familiens faste struktur. Sprogligt må man af 
og til efterspørge større fokus, mere knaphed, men 
viljen til den solide, seriøse og fordomsfrie person-
tegning giver bonus. Familierelationer, både de mør-
ke og lyse, lægges blot, og det sidste ord får barnet 
med modet til at overskride grænser.
Vibeke Blaksteen
4 Christine Tjalve: Ræven har sin hule. 244 sider. 249 kroner.
Forlaget Mellemgaard.

”Jeg er fluen” hedder en samling koncentrerede bil-
leddigte begået af Thomas Krogsbøl. Der er, som tit-
len antyder, gang i de finurlige og originale metafo-
rer, og man mindes under læsningen tendensen i 
dansk lyrik fra slutningen af 1980’erne, hvor digtere 
som Simon Grotrian, Lars Bukdahl og Carsten René 

Nielsen dannede en oppositi-
on til den mere patos ladede 
digtning fra begyndelsen af 
det samme tiår. Blandt de 
yngre digtere var der således 
tale om en brug af et vildt og 
fabulerende billedsprog med 
rod i absurdismen og surrea-
lismen. Og Krogsbøl er 
mindst lige så original, sjov 
og elegant i sin stil som de 
bedste værker fra senfirser-
nes digtergeneration. 

Lad mig give to eksempler på, hvor velturneret 
Krogsbøls billedsprogslyrik er. Det første blander 
melankoli med barok humor og lyder: ”Sæt dig/ i tus-
mørkets møbler// tag de nedfaldne formler/ op fra 
græsset// dæk dig med træernes/ broderede matema-
tik”. Det andet er en satire over attituderelativismen 
som mareridt: ” i dag vil jeg være en hest/ og spise 
udsigten// i dag vil jeg være helt nøgen/ og smøre mig 
ind i creme// i dag vil jeg være meningsløs/ for sådan 
blev jeg født// i dag vil jeg være en sjakal/ og hente 
mad nede i grillen”. ”Jeg er fluen” er en elegant cock-
tail af raffineret humor, billedsproglig slagkraft og 
eksistentielle temaer. 
Peter Stein Larsen
4 Thomas Krogsbøl: Jeg er fluen. 58 sider. 125 kroner. 
Forlaget Kronstork.

Der findes bøger, der er litteratur, og der findes litte-
ratur, der ikke udkommer som bøger. Der findes og-
så bøger, der udgives som romaner, men som ikke er 
litteratur. Dette sidste gælder i nogen grad for bogen 
”Vinhandleren fra rue Vauban”, der er skrevet af Jør-
gen Helkiær.

Bogen beskriver en fransk slægt i omegnen af den 
sydfranske by Perpignan og begynder i 1919, da bar-

net André fødes af Caroline, der 
er gift med den succesfulde vin-
handler Philippe Durand. Bo-
gen slutter på et tidspunkt om-
kring 1960, da en efterkommer 
af slægten, Leonard , som vok-
sen opsøger den nu nedlagte 
vinhandel. Igennem bogen mø-
des læseren af en sand vrimmel 
af hoved- og bipersoner, og fa-
milien forøges, spredes, og for-
skellige konstellationer tegner 

sig op igennem årene med omdrejningspunkt i mel-
lemkrigstiden og Anden Verdenskrig. Drengen An-
dré er forudbestemt til at føre vinhandelen videre, 
men gør voldsomt oprør mod sin stædige far. Allige-
vel kommer han i lære hos en vinproducent – og fal-
der til ro. 

Der er bestemt ansatser til spændende personer i 
bogen, der er af en skribent, der har stor kærlighed 
til, viden om og indlevelse i fransk kultur og historie. 
Men de allerfleste figurer er syltet ind i flade fraser 
om fjollede bedstefædre, forelskede ægtepar og for-
ventelige handlingsmønstre. Man kan have stor re-
spekt for skribenten for hans vilje til at fortælle en 
slægtshistorie fra Frankrig. Men litteratur bliver det 
ikke. Man savner ganske simpelt den kunstneriske 
nødvendighed. 
Maria Sjøqvist
4 Jørgen Helkiær: Vinhandleren fra rue Vauban. 448 sider. 
299,95 kroner. Forlaget La France.
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Kort om nye bøger

AF Anders juhl rAsmussen

Islandsk litteratur er inde i en vold-
somt god periode. Nordisk Råds Lit-
teraturpris gik i 2011 til Gyrdir Elias-
son, og nu præsenterer forlaget Tor-
gard en anden og velskrivende islæn-
ding, nemlig Sölvi Björn Sigurdsson. 
Sigurdsson er født i 1978 og dermed 
næsten en generation yngre end Eli-
asson. Han har skrevet både poesi og 
prosa og oversat flere betydningsful-
de værker, men han er endnu ikke på 
højde med sin ældre kollega.

Sölvi Björn Sigurdssons roman har 
titlen ”Min mors sidste dage” og 
indledes med sætningen: ”Jeg havde 
besluttet at følge Mor til Amsterdam 
for at dø.” Den nøgterne åbning ind-
kredser med få ord, hvad romanens 

emne er. Hermann Willyson, roma-
nens jegfortæller, har besluttet sig 
for at følge sin mor på hendes sidste 
rejse til Amsterdam. Moderen har af 
en islandsk læge fået konstateret en 
aggressiv form for kræft, og da hun 
ikke ønsker at udsætte sig for en op-
slidende behandling, finder Her-
mann på, at de kan rejse til et alter-
nativt behandlingscenter i Amster-
dam. Her viser der sig at være liv og 
glade dage trods patienternes dystre 
fremtidsudsigter. 

Hermann og hans mor, der på Is-
land fordrev tiden med at drikke 
sherry og lægge tarotkort, drikker nu 
endnu mere alkohol og nyder godt af 
den liberale holdning til hashryg-
ning i Holland. I små sprogligt tætte 
situationer fortæller Sigurdsson, 

hvordan mor og søn lader sig føre ud 
på uforudsigelige eventyr i den hol-
landske hovedstad, mens nyhederne 
fra Island tegner konturerne af en 
bankerot. 

Relationen mellem Hermann og 
hans mor er mere nær og hjertelig, 
end man almindeligvis er vant til. 
Det ligner efterhånden et særligt is-
landsk træk. Efter at være blevet for-
ladt af en kæreste er den ulykkelige 
Hermann flyttet hjem til sin mor 
igen for at finde trøst, og han omta-
ler hende konsekvent som Mor. Hun 
tager sig omvendt kærligt af sin ene-
ste søn og benytter samtidig enhver 
lejlighed til opdrage på ham. 

Eva Briem Thorarinsdottir frem-
stilles som en belæst, åndrig og 
handlekraftig dame midt i 60’erne, 

der aldrig står stille. Hvis hun kun 
har få måneder tilbage at leve i, skal 
hun i hvert fald have mest muligt ud 
af tiden. Undervejs træffer hun en 
jævnaldrende og ligeledes dødssyg 
mand, Duncan, hvis udseende min-
der hende om Milan Kundera, hen-
des yndlingsforfatter. Eva og Duncan 
bliver så glade for hinanden, at de til 
sidst beslutter sig for at blive gift.

”Min mors sidste dage” rummer en 
flerhed af poetiske stemninger, fine 
refleksioner over vanskelige spørgs-
mål og en grotesk humor, der er ty-
pisk for ny islandsk litteratur. Allige-
vel lykkes det ikke forfatteren for al-
vor at puste liv i bogens karakterer. 
Den nærhed og intensitet, som Her-
mann og Eva sammen oplever i Am-

sterdams hektiske byliv, er ikke at 
genfinde i læseoplevelsen. I al fald 
ikke for mit vedkommende. 

Desuden må det afslutningsvis an-
føres, at forlaget har svigtet oversæt-
teren og ikke mindst forfatteren ved 
at udsende en bog med flere småfejl, 
end godt er.
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4 Sölvi Björn 
Sigurdsson: Min mors 
sidste dage. Oversat af 
Birgir Thor-Møller. 224 
sider. 249 kroner. 
Forlaget Torgard.

Et langt farvel
lIVsmod  Sölvi Björn Sigurdssons roman om dødelig sygdom og utrætteligt livsmod er en hektisk rejse ind i Amsterdams byliv

AF lArs 
hAndesten

I sidste uge kom der igen 
gang i kanondebatten. Det 
skete, da det her i avisen kom 
frem, at overordentlig mange 
lærere ikke underviser i den 
kanon, som Folketinget har 
bestemt, at de skal. Politikere 
fra De Konservative og Dansk 
Folkeparti var med det samme 
ude at lufte deres forargelse 
over lærerne. Den forhenvæ-
rende undervisningsminister 
Ulla Tørnæs (V) var desuden 
skuffet over, at lærerne ikke 
vil være med til at undervise i 
den obligatoriske kanon. Og 
vores nuværende undervis-
ningsminister, Christine An-
torini (S), var overrasket over, 
at flere lærere ikke underviser 
efter de bindende mål. 

Men politikerne burde være 
forargede over sig selv. Og mi-
nistrene burde hverken være 
skuffede eller undre sig. For 
denne misere var til at forud-
se, fordi der aldrig var politisk 
vilje til at gøre, hvad der var 
nødvendigt, for at de gode 
hensigter om at give vores fi-
neste litteratur videre til nye 
generationer kunne føres ud i 
livet. 

Hvis man troede, at det bare 
ville ske af sig selv, fordi man 
nu engang havde besluttet det 
i Folketinget, så har man væ-
ret mere end tilladeligt blå-
øjet. 

Der var – og er – en indædt 
modstand mod hele kanon-
projektet blandt både lærerne 
i folkeskolen, på seminarierne 
og på universiteterne. Der var 
– og er – adskillige, som sta-
digvæk ikke har forstået, at de 
bindende krav til tekstvalget 
ikke er ensbetydende med, at 
lærerne har fået frataget deres 
metodefrihed. Lærerne må 
undervise i tekster af de kano-
niske forfattere, præcis som 
de finder fagligt forsvarligt og 
givende. 

Desuden var – og er – der 
stadigvæk en udbredt uviden-
hed om det stof, der skal un-
dervises i. Og det er her, at det 
helt store problem er at finde. 
Der er lærere, der muligvis ved 
noget om, hvordan man kan 
undervise i litteratur, men de 
aner i bund og grund intet om 
Holberg eller Seeberg, eller 
hvem det nu måtte være. De 
kan have gået igennem hele 
deres skolegang og semina-
rietid uden så meget som at 
have læst en linje af dem. 

Der er desuden mange 
dansklærere, som ikke af egen 
drift har læst noget af dem. Vi 
må nemlig regne med, at de 
seneste årgange af lærerstu-
derende tilhører en generati-
on, for hvem litteratur ikke 
spiller nogen særlig rolle. De 
har haft andre medier at for-

nøje sig med end bogen. Og vi 
må også regne med, at der er 
en del lærere, som underviser 
i dansk uden at være specielt 
godt uddannede til det. De 
kan være udmærkede til nogle 
af danskfagets faglige områ-
der, men lige præcist det med 
litteraturen behøver ikke høre 
til deres spidskompetencer.
 
Hvis man overbevisende skal 
undervise i de kanoniske for-
fattere, bliver man nødt til at 
have en førstehåndserfaring 
med deres værker. Man bliver 
nødt til at tilegne sig traditio-
nens tekster, hvis man skal 
være formidler af dem. Har 
man dem ikke i sig og føler, at 
de taler til én og har en værdi, 
som man synes, andre skal 
indvies i, så kommer man ik-
ke langt. Så kan man gøre 

som en lærer, jeg netop har 
hørt om: Hun begyndte skole-
året med en måneds undervis-
ning i kanonlitteraturen, så 
var det ligesom overstået. Hun 
havde sin ryg fri, og så kunne 
hun ellers give sig til at under-
vise i det, hun mente var væ-
sentligt. Hvis det er sådan, der 
undervises i kanonlitteratu-
ren, måtte eleverne hellere væ-
re det foruden. Det kan ikke 
blive til meget andet end sur 
pligt, som ikke tjener nogen. 

Der er ingen vej uden om at 
læse noget af de forfattere, 
som man skal undervise i. El-
lers kan man jo heller ikke 
vælge i stoffet, sådan som der 
er lagt op til i bekendtgørel-
sen. Der er netop ikke udpe-
get nogen konkrete værker af 
Blicher og Nexø og alle de an-
dre, fordi det skal være op til 

læreren selv at afgøre, hvad 
der er relevant for klassen lige 
nu. Og så må man selvfølgelig 
også læse disse forfattere og 
en hel del andre forfattere for 
overhovedet at kunne diskute-
re den konkrete kanons rime-
lighed – eller urimelighed. 

I store dele af vores uddan-
nelsessystem diskuteres det, 
om vi skal lægge vægt på me-
toden eller stoffet. På visse na-
turvidenskabelige og sam-
fundsvidenskabelige områ-
der, hvor der til stadighed 
kommer nyt stof, kan det være 
på sin plads at koncentrere sig 
om de metodiske discipliner, 
men når det gælder litteratur 
og kunst, så forældes stoffet 
netop ikke på samme måde. 
Holbergs ”Jean de France” 
holder stadigvæk, hvis man 
prøver at skifte det franske 

sprog ud med det engelske. Så 
er vores egen tid præcis lige så 
latterlig som Holbergs.

At tilegne sig litteratur kræver 
lyst og engagement. At sætte 
sig ind i et stof kræver tid og 
uddannelse. Og det er lige 
præcis det, som politikerne 
har undladt at give lærerne i 
form af tid på seminariet og 
tid til efteruddannelse. Derfor 
har en masse af de besværgel-
ser, hvormed de har forsøgt at 
fastholde forestillingen om de 
såkaldt umistelige værdier og-
så mest af alt haft karakter af 
store ord og fedt flæsk. Politi-
kerne har simpelthen ikke 
gjort deres politiske arbejde 
færdigt. Og nu skal man så 
oven i købet høre dem brøle 
op i hellig forargelse!

Kunst og litteratur koster. 

Hvis ikke man vil betale for 
den, så mister man den, sådan 
som det sker lige nu. Og så 
kan man råbe nok så meget 
op om, at det er lærernes 
skyld – det er også så let, fordi 
de i forvejen får skyld for alt 
det, vi ikke selv gider tage an-
svaret for. Hvad vi har brug for 
er, at al den snak om vores 
fantastiske nationale litteratur 
følges op af en politisk vilje til 
at betale, hvad det koster at 
holde den i live. Ellers ender vi 
med ikke bare at være for lille 
et sprogområde til at have en 
ballet, som fremskridtspoliti-
keren Kristen Poulsgaard en-
gang påpegede, men også for 
lille til at have en levende litte-
rær tradition.
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Litteraturkanon med løst krudt
KommentAr  Danske lærere kan gå igennem hele deres skole- og seminarietid uden at læse en linje af 
Holberg eller Peter Seeberg. Derfor er der så stor modstand mod den danske litteraturkanon, der igen er til debat

2 Forhenværende undervis-
ningsminister Ulla Tørnæs (V), 
øverst, og nuværende under-
visningsminister Christine 
Antorini (S), nederst, er begge 
meget overraskede over, at 
flere lærere ikke underviser 
efter de bindende mål. Men de 
burde vide, at modstanden 
mod hele kanontankegangen 
er massiv i undervisningssek-
toren, skriver Lars Handesten. 
– Foto: Scanpix.


