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Anne-Cathrine Rieb-
nitzsky: Kvindernes 
krig. En dansk soldats 
møde med Afghanistans 
kvinder. 288 sider, far-
veill. 250 kr. Politikens 
Forlag.
Kvinderne i Helmand 
er ikke en forsamling 
formørkede fl okdyr. De 
griber enhver chance 
for at skabe sig et 

bedre liv – og danske soldater er deres for-
svarere mod Taleban. De kan glæde Dem; 
det er simpelthen smukt.

Laurence Rees: Stalin, 
nazisterne og Vesten. 
Anden Verdenskrig bag 
lukkede døre. Oversat af 
Peter Tudvad. 441 sider. 
350 kr. Jyllands-Postens 
Forlag.
Churchill og Roosevelt 
var klar over, at Stalin 
var en brutal diktator. 
Alligevel samarbejdede 
de med ham under An-

den Verdenskrig og fi k efterhånden bildt sig 
selv ind, at han nok ikke var så slem endda. 
De tog fejl.

Marilynne Robinson: 
Hjemme. Oversat af 
Hanne Richardt Beck. 
352 sider. 299 kr. 
Gyldendal.
Marilynne Robinson 
skriver sig lige ind i 
hjertet på sin læser 
med denne livskloge 
roman om den fortabte 
søns hjemkomst, og be-
viser endnu en gang, at 

hun er en af amerikansk litteraturs bedste 
stemmer p.t.

Klaus Rifbjerg: 
Skiftespor. 120 sider. 
149 kr. Gyldendal.
I stedet for endnu en 
jovial-vrissen kronik 
om at cykle med 
illegale blade over 
Langebro, har Rifbjerg 
skrevet en perfekt 
sørgmunter romanette 
om to hemmeligt og 
så godt som lykkeligt 

forelskede bøsser i et surmulende 30’er-
København. Godt valg!  

Mikael Josephsen: 
Neden under. 304 sider. 
299 kr. Gyldendal. 
Mikael Josephsens 
seriøst gode Neden 
under om narkomaner 
og småborgere i en 
dansk provinsby, er 
nært beslægtet med 
to af de seneste tiårs 
skarpest profi lerede 
portrætter af det un-

derprivilegerede Danmark, nemlig Jakob 
Ejersbos Nordkraft og Jonas T. Bengtssons 
Submarino – uden dog at have et vingefang 
og en potens, der kan matche. Men mindre 
kan også gøre det.

Pejk Malinowski: Den 
store danske drømme-
bog. 233 sider. 200 kr. 
Basilisk.
Et pligtskyldigt ocea-
nisk katalog over dan-
skernes drømme, som 
de dagligt ophobes i 
internettets papirkurv, 
lige så uskyldige som 
uhyrlige: »Jeg drømte 
at jeg gik ind i en gal 

sværm af små fl uer i nat./ Jeg drømte at jeg 
stod på et højhus, da jeg så en dreng med 
gule øjne. Jeg spurgte, hvad han lavede, 
men han sagde ingenting./ Jeg drømte at 
juletræet var dekoreret med fi sser.«

Katrine Grünfeld: 
Sommerferie. 122 sider. 
149 kr. Gyldendal. 
Katrine Grünfeld 
skriver med sproglig 
ømhed og psykologisk 
begavelse om dér, hvor 
kærligheden stopper og 
realismen – og Lalandia 
– tager over.

Harald Voetmann: 
Vågen. 160 sider. 199 
kr. Gyldendal.
Ved siden af at være 
et skrift-fantasmago-
risk freak show og en 
traktat om og for ky-
nismen som livsfi losofi  
er Harald Voetmanns 
debutroman også bare 
en glimrende, diskret 
troværdig historisk 

roman om en rig embedsmand og skribent 
i det gamle Rom, der selv bliver et offer for 
den dekadence og meningsløshed, han så il-
lusionsløst besværger i sine værker. 

Christian Dahl: 
Tragedie og bystat. Om 
fællesskab og konfl ikt i 
Athens dramatiske 
kultur.  343 sider. 
248 kr. Museum 
Tusculanums Forlag.
Politik er teater og 
omvendt. Inspirerende 
analyser af en række 
centrale attiske dra-
maer viser, hvordan 

athenienserne vægtede de konstant lurende 
spændinger i verdens første demokrati og 
skabte verdenslitteratur på det. Også her er 
kvinderne de sværeste at styre.

Sigurd Barrett & 
Jeanette Brandt (ill.): 
Sigurd fortæller bibel-
historier. 296 sider. 
300 kr. inkl. 2 dvd’er. 
Politikens forlag.
Sigurd har på misundel-
sesværdig vis formået 
at bevare evnen til at 
være barnlig. En bør-
nebibel med et sprog, 
der er fyldt med pud-

sige indfald, der giver de 24 historier spræl. 
Den er forfriskende og velgørende ligetil.

Kritikerlisten

litterære fantasier over døde m/k’er, Anden 
Verdenskrigs-exposéer og kortprosadigtning 
med rod i Forfatterskolen. Disse former vidner 
da om noget om, at alle forfattere skriver inden 
for en litterær tradition med særlige kunstkri-
terier. Et faktum, der giver værkerne udpræ-
get stilistiske og indholdsmæssige ligheder 
med hinanden. Ikke, at der er noget galt i det.

Konklusionen må bare være, at al litteratur 
er genrelitteratur og alle forfattere genrefor-
fattere. Selv, hvis vi leger med genrerne eller 
forsøger at gøre op med dem, er det en særlig 
genre, som forfatterskolefolkets litterære 
frembringelser så smukt illustrerer. Man kan 
bortforklare det eller tie det ihjel. Men for mig 
at se er der ingen tvivl om, at en lille gruppe 
mennesker med kongruent litteratursyn i 
utrolig lang tid har haft magt til at defi nere, 
hvilken litteratur der er værd at opskrive og 
statsstøtte, og hvilken der er værd at dæmo-
nisere og udsulte. Det er, hvad buzzwordet 
genrelitteratur i virkeligheden handler om.

Er man i tvivl om dæmoniseringen, kan
 man lytte til Forfatterskolens rektor, Pablo 
Henrik Llambias, der blandt andet udtalte sig 
om krimilitteraturen her i avisen sidste år: 
»Genren er ikke i sig selv en hindring. Men 
en del af udfordringen til kunstnerisk kvali-
tet er, om der bliver brugt klicheer. Klicheer 
forudsætter en indforståethed med læseren 
om, hvordan verden ser ud. Og kunstskoler 
som Forfatterskolen fi nder deres legitimitet i 
udviklingen af kunsten. Desuden er der fl ere 
af skolens lærere, der har erfaringer med 
genrelitteratur. Herunder mig selv.«

Ja, forhåbentlig! Det ville næppe være 
frugtbart for Formand Pablos kunstskole, hvis 
han kun havde indforståede klicheer som 
»udviklingen af kunsten« i ærmet. Til gengæld 
må man spørge sig selv, om udviklingen af 
kunsten er andet og mere end varmluftig snak. 
Selv har jeg i hvert fald utrolig svært ved at 
se, hvordan det udvikler kunsten at genrelit-
teratur-stemple og dermed bortdømme alle, 
hvis litterære projekt adskiller sig fra statslit-
teraturens – for en sådan vil jeg mene, at der er 
tale om. Jeg tror næppe heller, at det er befor-
drende for den frie kreativitet i et lille land som 

Danmark, at der hersker så rigide forestillinger 
om, hvad der er stor kunst, og hvad der er gen-
relitteratur med pil til kommercielt lort. Hvor-
for i himlens navn er det mest suspekte, en 
forfatter kan foretage sig, eksempelvis at ville 
underholde sin læser med et solidt, gennem-
ført plot? Og hvorfor er det langt, langt større 
kunst at lege med genrerne end at skrive sig 
ind i én? Man kan vel godt være både fuldt gen-
rebevidst og nytænkende på én gang, uden at 
det strider mod naturens orden.

Vor egen Lars Bukdahl nærmede sig et 
svar for et par år siden: »I 2008 er både fi nere 
lødig og fi nere underlødig, såkaldt genrelitte-
ratur /../ plotnedbøjede; det er vel simpelthen 
defi nitionen på en eksperimenterende roman, 
at den er foruden plot: Plottet er det vækst-
hormon, der kan forvandle en smal roman til 
en bred roman,« skrev han her i spalterne, 
så man dårligt kan være i tvivl om, at »un-
derholdning« og »underlødigt« for længst er 
smeltet sammen. Arbejder man med plots, 
arbejder man kort sagt med ikke-eksperimen-
terende, ufi n og hårdt pumpet bøfl itteratur.

Bukdahl får delvist medhold af de syv sven-
ske forfattere, der publicerede »Manifest for 
et nyt litterært årti« i Dagens Nyheter sidste 
år. Deres første bud lød: »Vi vil generobre 
fortællekunsten fra genrelitteraturen .. Vi 
lover aldrig at skrive bøger om unge shopping-
kvinder i et storbymiljø, hvor de ikke går op i 
andet end kærlighedsaffærer og mærkevarer. 
Vi lover også aldrig – ikke engang under pseu-
donym – at skrive romaner om kommissærer 
eller journalister, som løser mordgåder på 
Öland eller Gotland.«

Så er vi tilbage, hvor vi begyndte. Nemlig 
ved krimimessen i Horsens og det faktum, at 
alle forfattere efter min bedste overbevisning 
er genreforfattere, selv om det kun er de kom-
mercielle, der skal høre for det. En ting er jeg 
dog helt enig i. Ganske som mine svenske kol-
leger mener jeg nemlig, at det er på høje tid at 
generobre fortællekunsten. Jeg tror bare ikke, 
at det er kriminalromanerne og chick-littera-
turen, der har stjålet den. Snarere gætter jeg 
på, at det herskende kunstsyn har gjort sit til 
at kvæle den under et massivt lag støv.

Den danske statslitteratur

FORTSAT FRA FORSIDEN

Af LARS BUKDAHL

Eske K. Mathiesen/Seppo Mattinen: Vinterfl u-
en. 28 sider, 100 kr. Clausens Kunsthandel.

Eske K. Mathiesen/Den Fynske Forårsudstil-
ling 2010: Rust på hejrer hører ingen steder 
hjemme. 49 sider, 100 kr. (= 1 års medlem-
skab, villyp@youmail.dk )

DA en digtsamling af Eske K. Mathiesen, 
 sidste års Bonjour monsieur Satie, for en 

gang skyld stod stille og stabilt længe nok til at 
blive identifi ceret som et VÆRK, fi k den fl uks 
Kritikerprisen.

Som dobbelt pant på, at vor digter ikke der-
med betragter sig som domesticeret, udsendte 
han straks efter prisoverrækkelsen to bevinget 
betitlede samlinger i udstillingskatalog-ham: 
Vinterfl uen, der også er et katalog til en udstil-
ling med Seppo Mattinen (stemningsfulde 
sorttryk), og Rust på hejrer hører ingen steder 
hjemme, der også er katalog til Den Fynske 
Forårsudstilling 2010 (sympatisk billedvirvar) 
– begge fuldt vitale og egentlig pænt enheds-
lige miniatureværker i deres egen ret, 17 digte 
i det ene katalog, 30 i det andet, og ingen nitter, 
lutter vindere. Jf. bare digtet her fra hejre-kata-
loget, der også er en fræk miniaturepoetik:

»Du bruger det gamle trick, kan jeg se,/ 
sagde pigen i skydeteltet på syngende fynsk,/ 
mens hun ladede bøssen igen:/ Sigter på blom-
sterne og skyder pin-upperne ned.«

Vinterfl uen er rimeligt nok en vinterdigtsam-
ling, lettere jordstrygende melankolsk, mens 
Rust på hejrer hører ingen steder hjemme klart 
nok er en forårsdigtsamling, raskt og rastløst 
boblende. Paradoksalt nok er så vintersamlingen 
genremæssigt den rigeste og mest varierede 
af de to: Der er både fabler, humoresker, non-
sensvers, naturidyller og – som altid! – fugle- og 
insektportrætter, men så godt som alle er mærk-
bart i mol, også titeldigtet »Trip, trip«:

»Trip, trip/ den gamle vinterfl ue/ lufter sin 
skygge i/ den lune vindueskram./ Slikker mid-
dagssol./ Nyder en krumme./ Og en til.// Men, 
sukker vinterfl uen:/ Hvor er den dog/ blevet 
længe om alting/ på det sidste,/ den skygge.«

Digtene i forårssamlingen er titelløse og som 
fl est småbitte og pointe-rapt epigrammatiske, 
poetiske pointer for pointens egen skyld sna-
rere end for den virkelighedens poesi, der oftest 
er udgangspunktet, men I hører ikke mig klage 
over knaldperler som denne: »‘Grib‘ råber hy-
benbuksen./ Men den kan ikke beslutte sig til,/ 
hvilken af de røde bolde den skal kaste først.«

Og så hører vi nyt om, hvad der blev af Erik 
Satie, hovedperson i Mathiesens vinderværk, 
efter af han døde mæt af noder i tyvernes Paris:

»Traf Erik Satie/ på vejen til Helnæs, hånd/ i 
hånd med en viol./ Han var blevet noget/ min-
dre end dengang,/ nærmest på størrelse med 
en mus./ Jeg kunne dog let genkende ham: På 
bowleren,/ på paraplyen, på klaveret/ han trak 
efter sig i en snor./ Og på den rørende omsorg 
for pauserne.«

Eskelighed. Velkommen til Mathiesens undergrund: 
Et refugium for vinterfl uer i et udstillingskatalogs mølædte indre.

I rødkælkens land uden 
visum


