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Andetkammeret: Det rene liv

Hvad de dog siger ...
De er heller 
ikke så kønne
Afghanere demonstrerede
for nyligt i Mazir-i-Sharif
nord for hovedstaden Kabul
mod genoptrykningen af
Muhammed-tegnere. 
Information

Læg jer ned
Det er altså et tilbud til par,
der går og arbejder på at blive
gravide.
Radio Midtvest

De hænger ikke 
på træerne
Klimaudfordringen skal ned
på jorden.
Information

En spændende graf
Det er en generation af rodlø-
se unge, hvor recepten på af-
sky til de vestlige værdier er
ligefrem proportionelt med
deres indre psykiske og so-
ciale opløsning.
Manu Sareen i Amager Bladet

Chokerende 
indsats
Frankrigs regering til kamp
mod prischok på camem-
bert.
Politiken 

Bidrag til ’Hvad de dog siger...’
sendes til
hvad@information.dk.
Eksempler på interessante
sprogfejl, voldsom metaforik
eller lignende gengives i direkte
citat og med kilde og dato

Trangen til renhed og
perfektion er mildest talt
ikke ny. Men i dag er den
forestilling distribueret på
markedet

af Stefan Hermann

Den seneste tid
har budt på
jævnlige beret-
ninger om navn-
lig piger, der er

kommet galt af sted med af-
giftningskure – såkaldt de-
tox, der som et modefæno-
men peger på en måde, hvor-
på det frie valg udøves med
kroppen og identiteten som
mål. Gennem behandlinger,
kure, diæter mv. skal kroppen
renses for urenheder påført
af livsstil og omverden. Vor
tids eksorcisme. 

Trangen til renhed og per-
fektion er mildest talt ikke ny.
Kunsthistorien har kroppen
som sit måske mest eftertrag-
tede objekt og er rig på fore-
stillinger om idealiseringer
og afbildninger af menneske-
kroppen i dens mange skik-
kelser. Kristendommen og
siden hen psykoanalysen
som det 20. århundredes
selvforståelse placerede
sandheden i kødet, i seksuali-
teten. I kristne udlægninger
fandtes renheden og vejen til
frelse gennem kontrol med
kroppens lyster, for Freud via
sublimeringen og formning
af begæret som en kulturens
byrde, en civilisationens pris.
Medicinen har i årtusinder
jagtet sandheden om krop-
pen som funktionalitet og
stiller os med fremkomsten
af nye teknikker til biotekno-
logisk manipulation over for
etiske valg af evolutionær
rækkevidde, ligesom valgfrie
medicineringer af raske
mennesker vidner om et
sundhedsbegreb, der har
sluppet fortøjningerne til fo-
restillingen om sygdom. 

Det normale
Udviklingen har mindst to
bemærkelsesværdige effek-
ter. For det første at den dri-
ves af såkaldt frie valg, der ik-
ke er forankrede i eller hol-

des i ave af traditionsbundne
forestillinger eller fællesska-
ber af forpligtende karakter.
Udviklingen formidles med
andre ord over et marked, der
har et stigende udbud af tek-
nikker og produkter, der kan
fremme renhed og perfek-
tion. Tidlig svangerskabsaf-
brydelse formidlet over nye
scanninger, der leverer risi-
koprofiler, der må reageres
på i jagten på det rene, nor-
male liv, plastickirurgiske
indgreb af enhver slags eller
livsstilsbaserede tilbud om
træning, afgiftningskure som
de-tox, der fremmer følelse
og opnåelse af renhed og lige-
vægt; evt. bistået af en body-
coach. 

For det andet at udviklin-
gen ikke har politisk mæle
what so ever; ja den er nær-
mest kendetegnet ved at kun-
ne skrives ud af den politiske
diskurs, den politiske stil-
lingtagen og i stedet gjort
etisk; et valg for den enkelte.
Således stilles medlemmer af
Folketinget frit, når der skal
tages stilling til såkaldte eti-
ske spørgsmål om grænserne
for teknologisk fremmet be-
frugtning eller tilladelser til
nye typer af bioteknologiske
indgreb. Her er ingen for-
dring på et sammenhængen-
de syn, der kan gøres gælden-
de på artens vegne. 

Ikke desto mindre har ud-
viklingen potentielt kolossa-
le sociale og politiske effek-
ter. De har blot ikke mæle i
den politiske offentlighed.
Markedet er blevet vor tids
bærer af en ny eugenik. Vi har
ikke brug for et Medizinische
Polizei, et politi som det, der
opstod i det kontinentale Eu-
ropa i det 18. århundrede for
at rense og fremme livet selv.
Som idéhistorikerne Lars-
Henrik Schmidt og Jens Erik
Kristensen beskrev i deres
fremragende bog Lys, luft og
renlighed fra 1986 har den
moderne social-hygiejne væ-
ret båret af en forestilling om
renhed, der ikke blot kom til
at dominere hjemmets ind-
retning, husmoderens rolle,
boligområder, etablering af
badeanstalter, skolebadning
etc., men som også med den
senere sociale reformator

K.K. Steincke indebar
tvangssteriliseringskampag-
ner for at undgå deformerin-
ger af arten og arvemassen.
Det er den tidlige velfærds-
stat i det 20. århundrede, der
også som demonstreret af hi-
storikere som Lene Koch og
Birgit Kirkebæk ikke alene
havde racehygiejniske pro-
grammer, men også særlige
interneringer i særforsorgen,
hvor det ørige Danmark langt
op i det 20. århundrede fandt
isolerede områder til at ud-
grænse urene elementer. Det
var ingenlunde det samme
som nazismens veltilrette-
lagte pogrom mod jøderne,
men båret af den samme ra-
tionalitet; nemlig en funde-
ring af politik og samfunds-
udvikling i en forestilling om
renhed. 

Nye sygdomme
I dag er den forestilling dis-
tribueret på markedet. Vi
fremmer usentimentalt – og
her konstateret uden intel-
lektuel nedvurdering – euge-
nikken, når vi vælger aborter
eller tidligere indgreb af
frygt for at få et barn med
Downs syndrom eller en
dværg eller måske blot et
barn med det forkerte køn.

Det frie valg er mediet for
en konformering, der spejler
sig i det forhold, at vi heller
ikke længere kan definere
potente politikker for udvik-
lingshæmmede eller handi-
cappede; her er ingen ambi-
tioner om verdens bedste, in-
gen OECD-ranglister. Højst
væmmelsen når pressen gra-
ver behandlingsformer frem,
der vidner om despekt. 

Vor jagt på renhed synes
ikke at kende til en plurali-
stisk besindelse, men ledsa-
ges i sin skygge af nye vanske-
ligheder, nye sygdomme, nye
problemer med arvemassen.
Den sidste nadver er titlen på
13 serigrafier af den britiske
kunstner Damien Hirst. Det
består af mærkater af medi-
cin. 

refleks@information.dk

De-tox! Om hangen til
renhed og perfektion …

nen, sad aftenens vært, ildrød i hovedet og
med våde øjne og forsøgte at undertrykke sin
egen latter til digtet Alfa Åmega:

»Hva faen ka man lave på månen, bål?
Ka man på få håndsafstande nå Babelstårnet,
alså når man var taet sålangt fra alle mål
(…) Alt hva Kravlegårdens kåde fråds af tåbe-
tale,
gåder, vås på dåse, åndssvage råb på gågader,
sår på alfarvej af lavmålt attrå må man tåle,« 

Og videre i samme dur … Eller rettere: Vi-
dere i mol. For aftenens næstsidste indslag,
Nicolaj Stochholm, havde medbragt sin sene-
ste digtsamling, Aldrig mere, der udkom sid-
ste år. Digtsamlingen har Odysseus-myten
som gennemgående motiv, men består i et øv-
rigt af nutidigt stof, der både rummer referen-
cer til »Anders Fogh« og »friværdi«. Søren
Ulrik Thomsen bed dog først og fremmest
mærke i en ganske anden reference, da Stoch-
holm læste højt af digtet Fantombor, som
starter således: 

»Michael, jeg må tale med
dig, tag mig ombord. Jeg lader
mig styre hvorhen du vil … « 

»Hvis jeg ikke tager meget
fejl, var det en hilsen til en
digter, som af gode grunde ik-
ke kunne være her i aften,
nemlig Michael Strunge,«
sagde Søren Ulrik Thomsen,
inden han lagde op til Niels
Lyngsø (f. 1968). Han var
klædt i armygrønt fra top til
tå og stod dermed i skarp
kontrast til aftenens vært, der
var klædt i hvid skjorte, sil-
keslips og en lidt for stor grå-

meleret blazer, der »gør min knusende uro
mulig at bære«, som han selv har beskrevet
det i digtsamlingen Det værste og det bedste
fra 2002. Og Thomsen lod forstå, at det ikke
kun er i tøjstilen, at han og Lyngsø adskiller
sig fra hinanden:

»Niels Lyngsø tilhører, ligesom Pia Juul,
den generation af digtere, der kommer umid-
delbart efter min egen. Han har selv formule-
ret forskellen på 1980’ernes og sin egen poesi
i sloganet: Mindre jeg, mere verden,« sagde Ul-
rik Thomsen.

Digte fra andedammen
Uden for vinduerne kunne man fra andedam-
men bag Frederiksberg Rådhus høre ænder-
ne snakke med, da Lyngsø gik frem til mikro-
fonen. Han reciterede fra sin seneste digt-
samling 39 digte til det brændende bibliotek,
som udkom sidste år på hans egen 39 års fød-
selsdag: 

»Her står jeg midt i marts og får øje
på mit eget sure fjæs i et vindue, jeg

holder for rødt, inde ved Nør-
report jager
skyerne forbi hinanden, og de
dør af kræft
ovre på Rigshospitalet.« 

Niels Lyngsøs alt andet
end udbrændte digte blev
sidste indtryk på en debataf-
ten, der ikke rummede nogen
debat, men til gengæld digte
– masser af digte – at blive
klogere på.

rbs@information.dk
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Ugens debat: Poesi

af Rasmus Bo Sørensen

Der går længere og længere tid imellem, at
man ser hende. Danmarks måske mest re-
spekterede og anerkendte nulevende digter,
Inger Christensen (f. 1935), viser sig kun sjæl-
dent offentligt – og endnu sjældnere får man
lov at høre hendes egen drevne diktion, når
hun reciterer fra sit imponerende forfatter-
skab. 

Men der er undtagelser. Torsdag aften var
hun sammen med digterkollegerne Pia Juul,
Erik Stinus, Morten Søkilde, Nicolaj Stoch-
holm og Niels Lyngsø inviteret til et oplæs-
ningsarrangement i Møstings Hus på Frede-
riksberg med digteren Søren Ulrik Thomsen
som vært. 

»Jeg har fået lov til at invitere de lyrikere,
som jeg allerhelst vil høre. Men jeg har be-
grænset mig, for hvis jeg skulle have inviteret
dem alle, ville vi blive mindst 30,« fortalte af-
tenens vært det fremmødte publikum, der
mest bestod af kvinder i den tænksomme al-
der, iklædt rullekravebluser med brocher og
tilhørende sjal. Det var der ikke noget i vejen
med. Til gengæld var der noget i vejen med
annonceringen af arrangementet, beklagede
Søren Ulrik Thomsen: 

»Det har stået i programmet, at vi skulle
føre en samtale om den litterære scene i dag.
Men det har aldrig været på tale,« korrigere-
de han.

Til gengæld for den manglende debat, hav-
de Søren Ulrik Thomsen forberedt en række
små personlige præsentationer til hver af sine
gæster – også til dem, der ikke behøvede yder-
ligere præsentation:

»Som ung besad jeg en frimodighed, som
gav sig udslag i, at jeg bankede på døren hos en
af mine medbeboere på et af klubværelserne

og gav mig til at læse et digt op, jeg selv havde
skrevet,« begyndte han:

»Men jeg kunne også finde på at sætte mig
ind til Inger Christensen, når jeg mødte hen-
de på Gyldendal, og forklare hende, hvad hen-
des poesi gik ud på. Det var selvfølgelig for
galt. Men når jeg tænker tilbage, synes jeg
egentlig ikke, at det, jeg sagde, var så tosset,«
sagde han – og benyttede lejligheden til at
gentage det. 

En kosmologi
Ifølge Thomsen er det grundlæggende for In-
ger Christensen, at hun skriver på et univer-
selt princip, »en kosmologi«.

»Men en kosmologi implicerer ikke nød-
vendigvis religiøsitet. Og Inger Christensens
poesi har ikke teologien som samtalepartner,
men matematikken og naturvidenskaben,
hvis kølighed er kongenial med digtenes mu-
sikalske og billedmæssige skønhed,« forkla-
rede han.

På de ord trådte Inger Christensen ud på
gulvet, iklædt sort kjole og en gråmeleret jak-
ke:

»Godaften!,« sagde hun
med en sart og vinterplaget
stemme.

»Jeg vil ikke læse op fra Al-
fabet, som jeg ellers havde
regnet med. Jeg var så hæs i
morges, at jeg tænkte, det al-
drig ville gå. I stedet læser jeg
lidt fra Sommerfugledalen,«
sagde hun, mens et billigende
suk sank ned igennem publi-
kum.

Sommerfugledalen (1991)
er med sin stramme sonet-
form allerede blevet en klas-

siker i nyere dansk poesi – og læst op med In-
ger Christensens egen messende stemme bli-
ver alting godt – selv døden:

»Hvem er det der fortryller dette møde
med et strejf af sjælefred og søde løgne
og sommersyner af forsvunde døde?
Mit øre svarer med sin døve ringen:
Det er døden som med egne øjne
ser dig an fra sommerfuglevingen.«

Forinden Inger Christensen havde Erik
Stinus (f. 1934), der senest har bidraget til
Connie Hedegaards klimadigtsamling Hallo,
jeg er vejret, været på scenen – samt Pia Juul (f.
1962), der fik følgende præsentation med på
vejen af Søren Ulrik Thomsen:

»Jeg har spillet med i et af Pia Juuls radio-
dramaer – jeg brillerede i rollen som en forbi-
passerende,« oplyste han publikum, der kvit-
terede med en rungende latter, der fik gehej-
mestatsminister Møstings gamle lystgård i
svingninger. 

I 17 år, fra 1959 til 1976, var der for øvrigt slet
ikke noget Møstings Hus på
Frederiksberg. Det blev pak-
ket ned – sten for sten – da
grunden skulle huse den nu-
værende Rialtobygning over
for Frederiksberg Rådhus. I
1976 valgte man i stedet at
placere huset på den anden
side af gaden, så det i dag lig-
ger op ad Frederiksberg Ha-
ve. Det kunne man mene var
»Helt i skoven«, i hvert fald
var det den digtsamling, Pia
Juul havde valgt at læse op af:

»Skoven ligner en katedral! 

Næh, er det sandt? Har 
andre sagt det før, 
jamen, hvad skal jeg så sige? 
Skoven ligner – en skov
Det gør den, grangiveligt
(undskyld)
Lugten her er umiskendeligt
skov
den ligner ingen anden lugt
Skoven lugter af skov
Den ligner en katedral.«

Alfa Åmega
Efter pausen var det ‘den yngre generations’
tur til at betræde de skrå brædder. På sin vis
bekræfter digteren Morten Søkilde (f. 1974) 
– der også er kendt for sin rolle som butler og
chauffør i Den 11. timepå DR2 – Pia Juuls poin-
te om, at det ikke er alting, der er, hvad det lig-
ner. For eksempel ligner det et håbløst pro-
jekt, når Søkilde forbyder sig selv at gøre brug
af vokalerne O og E i sine såkaldte vokalfono-
kromer. Men resultatet er ikke håbløst, så
langt fra, mente Søren Ulrik Thomsen:

»Man skulle tro, digtene ville blive stive og
kedelige og meget begrænsede i deres mulig-
heder for overhovedet at sige noget. Men på
forbløffende vis sker det stik modsatte,« sag-
de han:

»Netop på grund af den formelle stramhed
dukker de mest uventede og henrivende glo-
ser op, og ikke nok med det. De virker langt fra
søgte. Tværtimod bliver det takket være hele
den tekniske coolness muligt at tale om em-
ner så store og alvorlige, at de ville have været
helt umulige at nærme sig i såkaldt frie vers.« 

Hvad Søren Ulrik Thomsen glemte at sige
var, at digtene samtidig er ustyrligt morsom-
me. Kort efter, at Morten Søkilde gik på sce-

Vært for en aften
Et sjældent gensyn med Inger Christensen samt en håndfuld personlige anekdoter var nogle af højdepunkterne, da
Søren Ulrik Thomsen torsdag aften var vært for et digtoplæsningsarrangement i Møstings Hus på Frederiksberg

Jeg kunne også finde på
at sætte mig ind til Inger
Christensen, når jeg
mødte hende på
Gyldendal, og forklare
hende, hvad hendes poesi
gik ud på. Det var
selvfølgelig for galt
Søren Ulrik Thomsen

Niels Lyngsø tilhører,
ligesom Pia Juul, den
generation af digtere, der
kommer umiddelbart
efter min egen. Han har
selv formuleret forskellen
på 1980’ernes og sin egen
poesi i sloganet: Mindre
jeg, mere verden
Søren Ulrik Thomsen

Digtoplæsning. »Jeg har fået lov til at invitere de lyrikere, som jeg
allerhelst vil høre. Men jeg har begrænset mig, for hvis jeg skulle

have inviteret dem alle, ville vi blive mindst 30,« sagde Søren Ulrik
Thomsen (t.h.), der havde inviteret til digtoplæsning i Møstings Hus

på Frederiksberg. En af dem var Inger Christensen (tv.). Fotos:
Rasmus Bo Sørensen


