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følelsen med frygtens og hadets licens til
at dræbe.

Der er et spørgsmål, som både Breivik
og Balkan rejser. Hvor længe kan et sam-
fund dyrke hadets og frygtens grammatik,
før det ender med at bryde sammen i
kaos og vold? 

Modgiften er ikke censur
»Professionel og rutineret, fri og ofte pro-
vokerende,« skrev Berlingske Tidendes
chefredaktion i et forsvar for præst i den
danske folkekirke, Sørine Gotfredsen, kæ-
lent kaldet Sørine, da hun i en kronik i
avisen hyldede massemorderen Breiviks
»lysende rationalitet«. 

Er ord virkelig så harmløse? Er me-
ninger ikke andet end en uansvarlig tan-
keleg, og kan og skal alt siges? 
»Ord fører til noget,« står der manende
på døren til hver eneste døgnkiosk i Kø-
benhavn. Det er en reklame for Berling-
ske Tidende. Jo, de kender godt ordenes
virkninger i medierne, men somme tider
finder de mere bekvemt at lade, som om
de ikke gør det. 

Og hvis de så virkelig skulle være så

uvidende, at de ikke kender deres egen
metier, kan de altid læse den tyske jøde
og sprogforsker Victor Klemperers ana-
lyse af den iboende vold i nazismens
sprogbrug i bogen LTI. »Ord kan virke
som bittesmå doser arsenik,« skriver
Klemperer. »De sluges ubemærket, de sy-
nes ikke at have nogen virkning, men ef-
ter nogen tid viser giftens virkning sig
alligevel.« 

Ghettoer bygges først i sproget. Po-
gromer begynder i grammatikken. 

Modgiften er ikke censur. Modgiften
er at overdøve frygtens og hadets forta-
lere. 

Der er et tøvende forår på vej i Dan-
mark. En enkelt krokus, et par vinter-
gækker er spiret frem. Men de kan hurtigt

gå til, hvis frosten vender tilbage. Og det
gør den i disse betrængte, belejrede tider,
hvis vi ikke vover at forsvare de ydmy-
gede og trængte, uanset hvor de kommer
fra, og i stedet kun søger spejlets nemme
selvbekræftelse. 

Et håb om sommer
Vi har et skæbnefællesskab også med
dem, der ikke ligner os selv, og hvis vi
duknakkede undlader generøsitetens al-
tid storladne, altid krævende gestus, re-
ducerer vi i sidste ende os selv til en-
somme overlevelsesrobotter, til alle sider
omgivet af virkelige og indbildte fjender. 

Og så er det Danmark og demokratiet,
der har tabt. 

Lad foråret fortsætte. Lad det blive
politisk sommer i Danmark. 

modernetider@information.dk

Drifter og
driftsafkald

Indlevelse. Nogen har gjort sig
den anstrengelse at forestille
sig, hvordan det er at sidde bag
asylcentrets hegn i de 1.195
dage, en sagsbehandling
gennemsnitligt varer.
Foto: Sigrid Nygaard

Freuds ’Kulturens
byrde’ er blandt de
bøger, som har haft
størst betydning for
digteren Søren Ulrik
Thomsen

Læser du bøger?
AF RASMUS BO SØRENSEN

— Hvilken bog ville du ønske, alle
ville læse? 

»Stefan Zweigs Verden af i går,
der er en hyldest til det rige kultur-
liv i Wien i det multietniske Østrig-
Ungarn og en advarsel imod natio-
nalismen, der udløste Første  Ver-
 denskrig og var et frygteligt anslag
mod europæisk civilisation. En bog,
der har gjort mig til tilhænger af de-
mokratiet, det borgerlige samfunds
institutioner og af det overnationale
EU.«

— Hvilken bog har haft størst
betydning for dig?

»Hvis jeg nu sætter parentes om
Bibelen, Den Danske Salmebog og al
den poesi, jeg har læst, så lander jeg
på en bog af Zweigs gode ven Sig-
mund Freud, Kulturens byrde fra
1930. Som argumenterer for en ba-
lance mellem driftstilfredsstillelse
og det nødvendige driftsafkald, så
livet på samme tid kan blive så glæ-
desfyldt og så lidt destruktivt som
muligt: For der findes jo også ag-
gressive drifter. Freuds essay er et
smukt forsvar for civilisation. Illu-
sionsløst, men ikke desillusioneret.
Realistisk, men ikke uden idealer.«

— Den værste bog du har læst? !!
»Dén kan jeg slet ikke huske, for

det er nok én, jeg har købt i en luft-
havn og smidt fra mig ved ankom-
sten. Men jeg må indrømme, at Cer-
vantes’ Don Quijote, som jeg læste
for min dannelses skyld, kedede mig
noget så nederdrægtigt, og det
samme gjorde de Sades Justine – det
sjoveste ved dén var undertitlen:
’Ulykkerne følger den dydige’«.

— Hvilken type læser er du?
»Som ung var jeg typen, der ofte

lagde bøgerne væk efter 20 sider,
for ’det var ikke lige mig’. Nej, for
det var netop bare mig selv, jeg ledte
efter. Og da dét på et tidspunkt blev
for magert, besluttede jeg 1) altid at
læse en påbegyndt bog helt færdig,
og 2) ikke først og fremmest at
spejde efter mig selv i teksten, men
at konfrontere mig med andre men-
neskers liv og tankegange og erfa-
ringer andre steder på kloden og i
andre epoker end min egen.«

— Hvornår læser du?
»Aviser: First thing in the mor-

ning hos mine kioskmænd Habib og
Asif i Frederiksborggade. Digte: Ét
ad gangen, nårsomhelst og hvor-
somhelst. Prosa: I kurvestolen først
på dagen, når jeg er friskest. Dag ef-
ter dag. Sammenbidt. Indtil bogen
er læst færdig.«
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