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Weekendavisen

Kunstnerroman. Døden skal have en årsag. Hos den islandske forfatter og modtager af Nordisk Råds
Litteraturpris Gyrdir Eliasson er den årsag lettere vanvittig.

Helt ude i skoven

Gyrdir Eliasson formår
ligesom sin hovedperson
at få næsten alt ud af
ingenting.
ILLUSTRATION: AKVAREL
AF SIGURLAUGUR ELIASSON
FRA BOGFORSIDE

Af HENRIK WIVEL

Gyrdir Eliasson: Ved Sandåen. Pastoralsonate.
Oversat efter den islandske original
»Sandarbokin« (2007) af Erik Skyum-Nielsen.
140 sider. 179 kr. Forlaget Torgaard.

D

er er den gamle danskervittighed,
at hvis man farer vild i en islandsk
skov, så skal man bare rejse sig op.
Men det kan være svært for en
mand, der ligger ned. Som nu hovedpersonen
i Gyrdir Eliassons roman Ved Sandåen. Han
er mentalt langt ude, ja, helt ude i skoven, hvor
han har bosat sig i to campingvogne mellem
fjeldene ved den å, som giver navn til romanen.
Nu er der faktisk en del skov på Island, ja,
landet har engang før landnamstiden været
dækket af skov, og romantikere på øen ønsker
skoven tilbage, og der foretages af samme
grund intensive beplantninger, hvor naturen
tillader det. Dels i et forsøg på naturgenopretning, og dels i netop et ønske om at kunne
komme ind, væk og bort i de store skove
som en anden Henry David Thoreau, der i
Walden (1854) fandt udfrielsen i den store
natur. Der refereres flittigt til Walden og andre
naturromantiske klassikere i Gyrdir Eliassons
roman, som forfatteren tillige har kaldt for en
»pastoralsonate« for at understrege den enkle
klangfulde naturidyl i bogen.
Reelt er romanen naturligvis noget andet,
ellers havde det ikke været en bog af Gyrdir
Eliasson. Han kan fremkalde uhyggen,
fortvivlelsen, ensomheden og det genstandsløse
begær i selv det mest ligefremme sprog og den
mest pittoreske idyl. Således også her i Ved
Sandåen. Der er tale om en kunstnerroman.

Jeg-fortælleren er maler, og han er søgt ud i naturen for at kunne afbilde den sandt og skabe
kunstværker, der forholder sig til virkeligheden
i stedet for at være abstraktioner over en syg
psyke.
Han vil leve det enkle liv i pagt med

årstiderne og leve det simple liv i pagt med de
elementære behov. Og han vil skabe billeder,
der er eksistentielt gyldige og rent faktisk ligner
verden, som den tager sig ud derinde i skoven.
Men man kan ikke leve det enkle liv, når man
selv er dybt kompliceret, og man kan ikke male

sande billeder, når man selv er fuld af løgn.
Billederne bliver i stedet en slags hallucinationer, og livet en række meningsløse besværgelser.
Fortælleren fisker med flue i en å, hvor der ikke
er vand, endsige fisk nok, han læser Chagalls
selvbiografi, van Goghs breve og Jean Renoirs
bog om sin far og namedropper kunstnere, han
gerne vil måle sig med: Sjisjkin, Hill, Kjarval.
Og han fremmaner erotiske muligheder,
skæbnesvangre fataliteter og dramatiske eventyrligheder i skoven omkring ham, endskønt
der reelt ikke sker noget som helst af interesse.
Og de mennesker, der rent faktisk viser ham
interesse, hans egen søn, hans kunstmæcen og
den stedlige skovbetjent, viser han fra sig.
Tilbage er ensomheden, og et eller andet sted
i skovens metaforiske mørke og affortryllede
øde, døden. Og det er den, romanen igennem
sine to satser, Sommer og Efterår, uvægerligt
nærmer sig.
Lyder det trist?! Det er det ikke. Det er
stedvis højst fascinerende. For Gyrdir Eliasson
besidder nogle af de samme egenskaber, som
jeg-fortælleren i Ved Sandåen. Han kan få
næsten alt ud af ingenting. Hans sprog er
enkelt, men med disse pludselige skred i sig
– af betydning, uhygge og indsigt, hvor lag i
personligheden afdækkes, og læseren kikker
ind lige dér, hvor det gør ondt.
Denne lille roman fra 2007 har således
meget tilfælles med novellesamlingen fra
2010, Mellem træerne, som forfatteren sidste
år fik Nordisk Råds Litteraturpris for. Gyrdir
Eliasson bevæger sig i denne roman ikke blot
mellem træerne, men dybt ind i skoven, selv
om det ikke burde være muligt i Island. Dette
sigende paradoks og denne udtalte ironi er en
del af Gyrdir Eliassons talent.

Uskyldstab. David Vann skærer ind til benet og længere endnu, når han tager livet af den amerikanske drøm og dens drømmere.

Selvmordets musik
Af LARS BONNEVIE

David Vann: Fortælling om et selvmord. Oversat
fra amerikansk af Kristian Bang Foss. 272 sider.
250 kr. Gyldendal.

D

er er mange sorte huller og uudforskede kroge i den hellige amerikanske familie, og landets litteratur
handler i forbløffende grad om
udforskningen af disse.
Det vil kræve mere spalteplads end jeg her
har til rådighed blot at nævne de vigtigste i forbindelse med David Vanns debutbog, Fortælling
om selvmord. Men både her og i hans tidligere
udgivne Caribou Island kombineres patologiske familierelationer med en ideologi, der går
tilbage til De Forenede Staters grundlæggelse:
fascinationen af den vilde natur, som former og
udvikler de hvide, angelsaksiske og protestantiske amerikanere.
Den vildmark David Vann lader læseren
møde i det nordøstlige Alaska, et af de få steder
på kloden hvor store dele af landet ligger hen
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som før menneskenes ankomst, er i hvert fald
ikke et egnet sted til at filosofere eller skrive
digte, selv om Jim, falleret tandlæge, falleret
havfisker og falleret menneske i det hele taget,
forsøger på det, mens han med en stædig og
morderisk kluntethed trækker sig selv og sønnen Roy længere og længere ind i katastrofen.
Noget tyder på, at Vann har ladet sin novellefigur Jim læse og blive fascineret af Thoreaus
Walden eller livet i skovene fra 1854, et standardværk for naturelskere som gerne vil være
selvberoende og leve det enkle liv i naturen.
Trenden er atter blevet moderne og går sin
sejrsgang under etiketten simple living. Thoreau
fik forsyninger hver uge fra familien, der boede
i en by tre kilometer borte, hvilket hans læsere
ikke vidste. Jim og Roy er derimod på Herrens
mark, Jim med ti tommelfingre på hver hånd,
Roy med et uforløst faderkompleks.
Herved bringes vi frem til Hemingways
selvbiografiske noveller om Nick Adams, som
han skrev i 20rne og 30rne. Nick og hans
lægefar går på jagt sammen og lever undertiden
ude i vildmarken i Michigan, hvor Nick lærer

at skyde og får sin første erotiske erfaring med
en indianerpige, uden at komme sin far blot en
millimeter nærmere. Den sorg og de tab, der er
basgangen i disse historier, kompenserer mere
end rigeligt for mandehørmen, selv om man i
dag næppe skal komme alt for tæt på.
Hvis Jim ikke havde været den taber, han er,
rådden og løgnagtig helt ind i knoglemarven,
og hvis Roy ikke havde været forført af hans
komediespil og gennemskuet ham på samme
tid, så havde Nick Adams måske også været på
spil her. Dog aner man påvirkningen, ligesom
efterlyden fra en dør som er smækket i.
Siden har et enormt uskyldstab nemlig
fundet sted i forholdet mellem den amerikanske
litteraturs fædre og sønner på oplevelse i naturen, så jeg springer hurtigt videre til Norman
Mailers Hvorfor er vi i Vietnam? fra 1967, der
af alle steder også foregår i Alaska. Her har en
stenrig fabrikant af cigaretmundstykker inviteret sin søn på bjørnejagt, og under faderens
brækfremkaldende enetaler om amerikanske
dyder, herunder glæden ved at være en mand
og slå ihjel, spørger sønnen sig selv, hvad han i

grunden skal i Vietnam, som han lige er blevet
indkaldt til; og på samme vis spekulerer Roy
over, hvad pokker han har at gøre oppe i ødemarken med en idiot til far.
DET ovenstående er mit bedste bud på,
hvordan man også kan læse David Vann i lyset
af en tradition for netop derved at lade hans
indsigter og hans gestaltning af såvel mennesker
som natur fremtræde som de originale bidrag til
fortællingen om Amerika, de er.
Man vil bemærke, at der ligesom i de tre
forbilleder ikke siges et ord – i hvert fald meget
få – om politik. Men historierne – der har
udgangspunkt i David Vanns egen fars selvmord
– kan også anskues som en flerstemmig fortælling om et uskyldstab, der ikke blot involverer
forfatteren og hans personer, men en hel kultur,
hvor drømmen om beherskelse, herredømme og
dominans er blevet et mareridt, serveret som en
orkestersuite hvis midterste sats, Sukkwan Island,
svulmer op og forvandler sig til en af de mest
fortættet tragiske romaner, jeg har læst i lange
tider. Den bør ingen, uanset køn, gå glip af.
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