
Af ANNA LIBAK

Kirsten Hammann: Se på mig. 460 sider. 
299 kr. Gyldendal.

H
vad gør man, hvis ens livs kærlig-
hed en dag skrider med beskeden 
om, at han tager et halvt år til 
Goa, fordi han bliver nødt til at 

være hundrede procent sikker, før han binder 
sig?

Hvad gør man, når han tilsyneladende er 
ligeglad med, at man ikke kan betale huslejen 
i lejligheden alene, og ligeglad med sine løfter 
om bryllup, børn og bolig nord for Køben-
havn?

Ja, vi ved jo godt, hvad man burde gøre. 
Man burde hanke op i sig selv og komme 
videre: For hvis stodderen behandler én sådan, 
så er det sgu da godt, at man ikke nåede at 
blive gift med ham.

Gør man det så? Næh, ikke hvis man hedder 
Julie og er hovedpersonen i en Kirsten Ham-
mann-roman. Så gør man alt det, som man 
ikke burde gøre, men som kvinder alligevel 
bare gør hele tiden: Man går i benægtelse og 
beslutter, at det er nu, man skal holde ud og 
holde fast, fordi man holder af. Så i stedet går 
man ned til fotografen med de lykkeligste 
billeder af ham og sig selv og får dem forstørret 
og sat i glas og ramme og hængt op derhjem-
me; og i stedet trøster man sig med fjern-
synsudsendelser om vanskabte dværge eller 
om folk, der sidder i spjældet på livstid i USA 
– for sammenlignet med dem, er man faktisk 
heldig. Og fordi man er kvinde, så giver man 
også sig selv hele skylden for kærestens afrejse 
og skynder sig at købe en masse sexlegetøj, så 
man kan få orgasme hver dag, for det siges 

nemlig, at det kan ses på en kvindes glød og 
teint, om hun får sex eller ej.

Lyder det tragisk? Det ville være tra-
gisk, hvis det ikke var så umådelig 
morsomt. Lyder det morsomt? 
Det ville være morsomt, hvis 
det ikke var så umådelig 
tragisk.

For det er Kirsten Ham-
manns kernekompetence 
som forfatter: Fortrykte 
kvinder, der har hovedet 
fuldt af programerklæringer 
om, at »Man ikke elsker 
for at få, men for at give« 
eller »Man skal få manden 
til at føle, at det er ham, der 
erobrer kvinden og ikke om-
vendt,« som kun robotter kan leve 
op til. Jeg kender læsere, der af samme grund 
får pip af Hammanns selvbedrageriske ho-
vedpersoner: Hvorfor kan de ikke udvikle sig? 
Hvorfor skal de absolut indvikle og forvikle sig 
dybere og dybere til det punkt, hvor læseren 
– som i 35-årige snart post-fertile! Julies til-
fælde – faktisk ikke aner, om hun overhovedet 
elsker sin bortrejste kæreste eller bare er skruk 
som en liggehøne.

MEN i den nye roman stopper det ikke ved 
kvinderne: Vi får i tilgift et fuldt udfoldet 
portræt af en mand.

For Julie kan ikke betale huslejen og må 
derfor modvilligt finde sig en lejer. Og ind 
flytter novelleforfatteren Sune, der har planer 
om at skrive en rigtig roman og få et litterært 
gennembrud. Han har meget til fælles med 
Julie. Mens hun storhader de ufattelig mange 
gravide kvinder omkring sig, misunder han de 

lige så ufattelig mange succesfulde forfattere, 
herunder sin bedste ven Lars.

Som to skibbrudne flyder de rundt i drøm-
menes hav: Hun mangler en mand og et barn, 
han mangler en historie, og de synes lige langt 
fra kysten. Hvis det ikke var, fordi han faktisk 
er en mand, og hun er en god historie... Snart 
har de to de vildeste planer med hinanden, og 
planerne overlapper ikke.

DER er rigtig meget sex i bogen. Ofte måles 
kvaliteten af sexbeskrivelser på, om de giver 
læseren lyst til sex eller får ham til at krumme 
tæer. (Jf. f.eks. Literary Review’s bad sex in 
fiction award.)

Hammann er en af de få, der kan skrive 
overbevisende om sex, så man virkelig mister 
lysten til det, og det er da en kunst i en kultur, 
hvor det er lige så vigtigt at kunne lide sex, 
som det engang var at tro på Gud. 

Hør bare: »(...) men når den har været inde 
og ude et par gange, vænner man sig til det. 
Det er ligesom at få strøget sin arm det samme 
sted igen og igen, det er også rart, men det 
bliver irriterende i længden. Julie har godt nok 
ligget mange gange med Casper som et stem-
pel i sig og tænkt, så bliv dog færdig.«

Men rolig nu: I denne bog beviser Ham-
mann (så vidt jeg husker for første gang), at 
hun også kan skrive om sex, så man forstår, 
hvorfor der bliver syv mia. mennesker på 
kloden i år.

Er det så en god bog, Kirsten Hammann 
har skrevet? Ja, hvis man som jeg elsker Julie 
for at vælge den billigste vase fra Ikea, da hun 
endelig tager sig sammen til at kyle noget efter 
en mand, så er det en vidunderlig bog. Og hvis 
man læser den inden sit næste forhold – vir-
kelig læser den – vil jeg tro, at man kan spare 
parterapeuten. 

Af LARS BUKDAHL 

Peter Laugesen og Jóanes Nielsen: Smukke fejlta-
gelser. 62 sider, 129 kr. Forlaget Torgard.

P
roblemet med at være en forfatter 
bosat i Aarhus er, at man er forpligtet 
til også at være en Aarhus-forfatter. 

Jeg synes jo, at fx Svend Åge 
Madsen (der modsat Aarhus har beholdt sit 
bolle-å!) og Peter Laugesen primært er kosmiske 
forfattere, men i Aarhus er de primært Aarhus-
forfattere. 

Og når man er Aarhus-forfatter, er man også 
forpligtet til at være Aarhus Festuge-forfatter og 
mere eller mindre grinende, i skægget og med 

piben, repræsentere smilets by ved den årlige 
festivitas. 

Det et lidt uklart præcist hvordan, inspira-
tions- og bestillingsmæssigt, den lille digtbog 
Smukke fejltagelser, er kommet i stand. Den 
mest udfoldede forklaring finder man på fest-
ugens hjemmeside: »Forfatterne Peter Laugesen 
fra Aarhus og Jóanes Nielsen fra Tórshavn blev 
en aften – i marts i Aarhus (!) – enige om at 
lade sig inspirere af temaet for Aarhus Festuge 
2011 [der begynder denne weekend], Beautiful 
Mistakes.«

Men der er sgu mere Tórshavn i dobbeltskrif-
ten end Aarhus; hvis der er noget Aarhus, er 
det Brabrand, der er, som ikke uden videre er 
Aarhus, fx i denne elegi af Laugesen: »tungsind/ 

rejser sig// skinner/gennem/ skoven// om lidt/ 
kommer der et tog// og kører/ mine tanker 
over.« Og smukke fejltagelser kan man jo kalde 
al god poesi. Med andre ord er Aarhus og 
Festuge som sædvanlig bare en god dårlig und-
skyldning for at hytte sit eget – i dette tilfælde 
kollektive – trip.

Bogen starter med en sværm kortdigte af Lau-
gesen, hvoraf det skarpest SEENDE (og gerne 
et Aarhus-digt) er dette: »Bilerne ligner/ alle 
sammen/smarte sko.« Derefter følger en række 
oprømt skrumlede digte af Jóanes Nielsen, 
der skrumler mindre uforudsigeligt syret end 
Laugesen, når han skrumler, men sgu skrumler 
meget solidt: »Alligevel skruer jeg pærer i nye 
eventyr/strammer reb om og gabet på falske for-

håbninger/ hvad enten fartøjet kører, sejler eller 
flyver/ jeg er ligeglad/ alle veje er antændelige.«

De bedste Nielsen-digte fabulerer på dig-
terens mostre, og det spor tager Laugesen op 
i en lynhurtig serie, »helt alene stod jeg/ i den 
mosterløse ørken.« Sidste afdelings digte er dob-
beltsignerede og dobbeltsprogede. Jeg er sikker 
på, at jeg godt kan læse forskel på sodet vanille 
og god vilje, men hvis der rent faktisk blev kryd-
set kragetæer en våd aften i Skolegade, må dette 
monster-mosterdigt være resultatet, »Sufi«:

»Moster står i en anden tids pragt./ Hun ser 
sneglenes æg./ De ligger under stenen og ryster/ i 
anarkiets lange vinter.// Hvorfor bygge kirker, si-
ger moster,/ på den flotte sten du finder./ Lad den 
ligge./ Lad den splitte sandets strøm i vinden.« 

Festugeoriginaler. Peter Laugesen og hans færøske kollega Jóanes Nielsen snubler livfuldt over hinanden og deres respektive mostre.
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”Erik Valeurs gribende og dramatiske debutroman (...) Det er bragende flot!”

DET SYVENDE BARN af Erik Valeur

Fås også som e-bog

Niels Houkjær, Berlingske Tidende

★★★★★
★★★★★

”Sjældent har jeg læst en bog med en så fint afstemt mosaikkunst som denne romandebut.”
Jens Henneberg, Nordjyske Stiftstidende

”Årets positive overraskelse”
René Gummer, Weekendavisen
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Selvbedragets kunst. Man kan spare parterapeuten ved at læse Hammanns nye ærlighedsroman.

Misundelse er en grim ting


