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ROMAN
Sólrún Michelsen: ”På den anden side er 
marts”.
# # # # ¤ ¤ 

Færøske Sólrún Michelsens nyover-
satte roman ”På den anden side er 
marts” var i 2015 nomineret til Nor-
disk Råds Litteraturpris. Men selvom 
bogen unægtelig har sine kvaliteter, 
så er det også til at få øje på, hvorfor 
den ikke løb af med prisen.

I den selvbiografiske roman skil-
drer Sólrún Michelsen den sidste 
svære tid med sin mor, som forsvin-
der mere og mere ind i demensens 
jerngreb. Sólrún reflekterer selv som 
en kvinde først i tresserne over det at 
befinde sig et underligt sted i livet, 
hvor hun ikke længere er hverken 
karrierekvinde eller husmor med 
hjemmeboende børn. 

Midt i en frihed, der førhen lovede 
tid til alt det, hun ikke nåede, kan li-
vet pludselig synes alt for stille, nu 
hvor freden har sænket sig. 

Hun konfronteres med den indsigt, 
at ”den korteste del af vejen er tilba-
ge”, og det leder til tanker om livet og 
døden, om hvad der var vigtigt, og 
hvad der med tiden blegnede i erin-
dringen, og om eftermælet, og hvad 
der er tilbage, når vi er taget herfra.

Sólrún er kone, mor og bedstemor, 
men bliver nu også sin mors mor. En 
smertefuld omvending, der samtidig 
er et af de første skridt mod en lang-
varig afsked med en mor, som har 
båret hende meget mere end de ni 
måneder i maven, som der står et 
sted.

Det er en meget nænsom beretning 
om at bevare værdigheden, både sin 
egen og moderens, i disse måneder, 

hvor den gamle forsvinder mere og 
mere ind i sin egen verden og bliver 
mindre og mindre mor – og mere 
barn.

Moderskabets dobbelthed mellem 
en altomfattende, fuldkommen kær-
lighed til barnet og en menneskelig 
træthed af praktiske besværligheder 
og evig selvopofrelse spejles i forhol-
det mellem den gamle og Sólrún og 
mellem Sólrún og hendes egne børn 
og børnebørn.

Det er meget smukke og universel-
le temaer, der tages op i ”På den an-
den side er marts”, men bogen lider 
under jeg-fortællerens konstante re-
flekterende slør, der kastes over det 
meste af fortællingen. 

Det hele væves ind i en næsten ve-
getativ metaforisk tankestrøm blan-
det med naturbeskrivelser og erin-
dringsglimt, som gør, at man ind-
imellem med skam i livet begynder 
at kede sig lidt, fordi det simpelthen 
bliver for vagt og ukonkret i sit for-
mål, hvis det da ikke hælder faretru-
ende mod det klichéfulde.

Allerstærkest står fortællingen i de 
nøgne, nedpillede scener hos mode-
ren. 

Det er befriende, når teksten ende-
lig forlader sit kranie-begrænsede 
tankespind og finder et holdepunkt i 
de konkrete, praktiske gøremål og 
dialogerne med moderen, der veks-
ler mellem nærværende klarhed og 
fortvivlende åndsfraværelse. Her er 
til gengæld relevant læsning for alle.
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 { Sólrún Michelsen:
”På den anden side er marts”
146 sider, 199 kr., Forlaget Torgard.

Mindre og
mindre mor

Forfatter Sólrún Michelsen.
Visse steder hælder hendes

roman faretruende mod det
klichéfyldte, stærkest står de 

nøgne scene hos den
demente moder.

Og efter at de to er gået fra hinanden og 
tilbage igen, i hvad der synes som en uende-
lighed, bemærker fortælleren drillende: ”Ja, 
nu er det vist på tide at komme med en und-
skyldning overfor læseren, som for længst 
har fået nok, og som på hver anden side har 
spurgt sig selv, hvad i hele hule helvede vil 
hun med den umulius af en stodder.” Ja tak, 
tænker man så, men så let går det naturlig-
vis ikke, og helvede fortsætter yderligere 
100 sider: ”jeg ville ikke springe over. Jeg 
ville gå hele vejen […] jeg var jo ikke færdig-
lavet og prøvede derfor at forholde mig 
åbent for det, livet ville mig.”

Det er denne åbenhed og impulsdrevne 
eksistentielle søgen og leven livet fuldt ud, 
der i sidste ende binder den store skrummel-

roman sammen til en kurv med fortællinger 
og erfaringer, som tilsammen danner men-
nesket – med alle de emotionelle og moral-
ske skift og omvæltninger, det gennemgår i 
løbet af et liv. 

”Livet har sit eget virke i os”, skriver Brøg-
ger, der mod slutningen bevæger sig i ret-
ning af en livsfilosofi, der handler om at ta-
ge det hele med: om at leve skånselsløst 
stærkt og hypersensitivt, så tæt på virkelig-
heden, som den åndelige tilstand tillader.
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Suzanne Brøgger bevæger sig hjemmevant i et univers, hvor det er vanskeligt -
men også ligegyldigt -  at skelne mellem virkelighed og digt.
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Forfatter Woetmann skriver skarpt og kritisk om danskhed, selvforståelse og flytningenes udsathed.


