
Søren Ulrik
Thomsen
Hver lørdag fortæller en forfatter om 
sit forhold til ord – de bedste og de værste.
Dagens forfatter er Søren Ulrik Thomsen.

Giv et eksempel på et smukt ord?
»Ordet ’vuggende’ er vakkert. Og det er
’vakker’ også. Det vugger«.

Giv et eksempel på et grimt ord?
»Tja, hvad skal jeg vælge? Bolleveninde,
spaghettigudstjeneste, proceskonsulent
eller indvoldsorm?«.

Har dit forhold til ord ændret sig over årene?
»Nej, for mig er ordene stadig magiske,
som huse der lyser langt ude i natten. Set
fra et tog«.

Beskriv dine ungdomsdigte med ét ord?
»Oktoberboulevard«.

Beskriv dine nyeste digte med ét ord
»Ligesom jeg snød lidt i det forrige svar
ved at skrive to ord sammen til ét, må jeg
her snyde ved åbenlyst at bruge to (eller
er det tre?) ord: små højhuse«.

’Rystet spejl’ er din første digtsamling i ni år.
Hvilke to ord beskriver bedst dine følelser i
forbindelse med udgivelsen?
»Glæde og lettelse. Jeg fejrede udgivelsen
med den klassiske tretrinsraket for herrer
i min alder: mixed grill på Restaurant Du-
brovnik, drikke sig fuld i fadøl på Under
Uret og så hjem og spille luftguitar til ’De-
ep Purple In Rock’«.

Hvilke ord beskriver bedst din måde at skrive
på?
»Det må blive ordene: Nu og her. Jeg forsø-
ger nemlig altid at skrive dét, der presser
sig allermest på nu og her, for på dén må-
de bliver der mest elektricitet i teksten«.

Hvilket ord vil du forære til Ords læsere?
»Miskundhed«.
»Miskundhed kan udlægges som: mang-
lende (mis) kundskab (kundhed). Som
jeg forstår ordet, betyder det Guds vilje til
at se bort fra vores synder ved at lade, som
om han ikke har kendskab til dem. I dag
er dette smukke, gamle ord i de fleste
sammenhænge erstattet af ’barmhjertig-
hed’. Som også er smukt«.
boger@pol.dk
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Søren Ulrik Thomsen er aktuel med digt-
samlingen ’Rystet spejl’. Foto: Lærke
Posselt
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get grundigt pulveriseret tusch som for-
nødent og en kamelhårspensel svarende
til mellemrummet imellem disse linjer«,
»brug altid et ottekantet penneskaft af
agat med en Waverly-pen«. Buñuel fore-

trak barer, Kipling
fortrak klubber:
»Mit liv har med-
ført, at jeg er slemt
afhængig af klub-
ber, hvad angår
min åndelige kom-
fort«, hedder det,
idet Kipling samti-
digt roser englæn-
derne for deres ta-
lent for at snakke
»ærlig, frodig, fin-
tende sniksnak«,
»amerikanerne er
alt for forfaldne til

anekdoter, franskmændene alt for orato-
riske til dette luftige spil og ingen af disse
racer hengiver sig så uforbeholdent til
den rene moro som vi«. 

Selvbiografien rummer otte kapitler og
går kronologisk frem. Kipling er meget
tilbageholdende med oplysninger om sit
privatliv, men man lades ikke i tvivl om, at
han havde et pragtfuldt ægteskab. Man
fornemmer, sådan lidt i udkanten af tek-
stens fokus, at hans liv efterhånden blev
den verdensberømte forfatters, men den
gamle gentleman namedropper ikke og
kunne ikke et sekund finde på at gratule-
re sig selv med indsatsen.

George Orwell omtalte ham som »den
britisk imperialismes profet«, og der er
fortsat debat om, hvor Kipling egentlig
stod. Ikke mindst digtet ’Den hvide
mands byrde’ er – trods sin tvetydighed –
blevet læst som en hyldest til den hvide
mand og hans pligt til at civilisere andre
racer. Kipling henviser ganske kort til sine
»imperialistiske misgerninger«, men for-
holder sig ikke direkte til beskyldninger-
ne mod ham, formentlig fordi han ikke
kan tage dem alvorligt. Af selvbiografien
fremstår han som en yderst ræsonnabel
herre, der ikke tager parti, når det gælder

udbuddet af ideologiske systemer, uden
at han af den grund fremstår holdnings-
løs. Kipling levede og arbejdede på et tids-
punkt i historien, hvor englænderne, på
samme måde som vor tids amerikanske
supermagt – og deres grusomheder til
trods – sagtens kunne opfattes som for-
kæmpere for samfundstiltag af civilise-
rende karakter.

Kipling var først og fremmest en suve-
ræn sprogkunstner og historiefortæller,
han hadede med garanti sprogligt sjusk.
Det er der en del af i denne danske udgi-
velse, som når kapitel seks kaldes ’Syd-
amerika’, selv om det handler om Sydafri-
ka. Den var ikke gået med Kipling som
korrekturlæser.
boger@pol.dk

HJEM KÆRE HJEM. Rudyard Kipling
fulgte med sin amerikanske kone, 
Caroline Balestier, til USA, hvor de byg-
gede huset ’Naulakha’ nær Brattleboro
i Vermont. Foto fra cirka 1892: The
Granger Collection 
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