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Jens Hüls Funder

Spiritus

Snedkeren lå på knæ med overkroppen nede i slagbænken. De fysiske besværligheder ved
denne skattejagt efter alkoholrester blev ledsaget af en prusten og stønnen, der fik præsten
til at le.
“Pas nu på, du ikke stiller træskoene, for så er vi lige vidt gamle jas.”
Snedkeren rejste sig tomhændet med den ene hånd støttende til bordet. Han kiggede på
præsten og frabad sig i en munter tone bekymringer på sine træskos vegne. Foran dem
stod den tomme plastdunk med kun mørkt bundfald tilbage og med det ubehjælpsomt
dekorerede mærkat på siden, som afbildede et menneskekranie. Denne tegning på
det gulnede klistermærke indfangede fortroligheden, hvormed de to venner styrtede
mod afgrunden én gang om ugen. Døden var den primære genstand for samtaler og
spøgefuldheder i det lille værksted. Præsten kunne fortælle, hvordan hans ene arm kunne
føles kold og fremmed imens det trykkede for brystet. Hvordan hans arm af egen vilje
svang ud efter oldfruens bagdel, når denne bukkede sig ned efter vasketøjet.
“Den kære arm. Den ene dag synger den af smerte, den næste dag synger den om
forladelse.”
De ville grine hinanden hæst ind i ansigtet med fastfrosne grimasser og blottet tandkød,
deres ansigts fuger trukket hårdt op under lysstofrørene og øjnene røde af hjemmebrændt,
tobaksrøg og træstøv.
Siden præsten på grund af sit embede ikke kunne vise sig nede på kroen, havde snedkeren
for seks år siden inviteret tilflytteren ned i sit værksted. De to var for første gang faldet i
snak under gravøllet til Mads Høeg, hvis omstridte arbejde i den lokale idrætshal havde
samlet det meste af byens indbyggere. Snedkeren havde bemærket, at den nye præst var
beruset, og at denne joviale mands fysiske fremtoning desuden vidnede om et langvarigt,
systematisk misbrug af alkohol. Denne sære præst havde tiltrukket sig det meste af
forsamlingens opmærksomhed, men i stedet for at tale om Vorherres lyse sti underholdt
præsten med muntre anekdoter fra Løgum sogn. Én af tilskuerne var snedkeren, som
forundret og nysgerrig efterfølgende inviterede den alkoholiserede præst ned i sit værksted.
Under påskud af at være en almen gestus, af den slags man byder en ensom tilflytter, havde
snedkeren tiltusket sig en drukkammerat og i denne handling lagt grundstenene til et
venskab, der i sin helhed holdt sig inden for rammerne af det støvede kælderværksted og
varede i 9 år.
Mange samtaler fødtes og døde på de aftener, hvor snedkeren og præsten fandt sammen.
Dog var der én samtale, der fik konsekvenser også uden for værkstedet. Det var snedkeren,
som udmattet efter at have kastet op i sin murerspand, tørrede sig om munden og spurgte
præsten, hvad han egentlig havde tænkt sig at sige til snedkerens begravelse når det en dag
skulle komme så vidt. Præsten var i færd med at snitte en træfigur, da han pointerede for
snedkeren, at præster jo ikke overlever byens indbyggere blot for at holde tale over deres
kister. Præster kunne jo sagtens stille træsko før snedkere.
“I så fald snitter jeg dig et overjordisk drøn af en ligkiste, kære præst.” Præsten
rejste sig fra sin taburet og pegede på snedkeren med sin træfigur.
“Kisten skal være med vindue. Et koøje lige over mit døde ansigt!” Præsten talte
afklaret imens han remsede op med fingrene på den anden hånd. “Rundt om koøjet skal
der indgraveres: DET EVIGE LIV KENDER INGEN INSTITUTION.”Præsten kiggede
på snedkeren med en selvhøjtidelig grimasse. Snedkeren, der sagtens bemærkede de
traditionsmæssige afvigelser i denne skitsering, satte sig tilrette og lod præsten fortsætte.
“Og hele kassen skal bejdses sort. Sort som asfalten og den drik du hjemmebrænder.
Og hvad du, kære snedker, ellers ønsker at vise frem af håndværksmæssige evner på min
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evighedskupé står dig frit for.”
“Jeg ved såmænd ikke,” svarede snedkeren med tydelige panderynker. “Hvad jeg
modtager af kollegiale skulderklap for mine snedkerevner, står jeg da til at miste tifoldigt
som ophavsmand til så heftig en uskik. Og så i kirken?!”
Præsten lo afslappet. “Men du sagde da overjordisk, snedker?”
“Jovist! Jeg havde nu tænkt på et par buttede engle og sådan. Det er jo præsten selv
som går i jorden. Desuden synes jeg at dit citat vidner om en tilflytter, der vil provokere et
gudfrygtigt samfund, snarere end en præst, der benytter en sidste anledning til at prædike.”
Der blev stille. Så fortsatte snedkeren: “Og et koøje? Jamen, du er da ingen sømand? Hvad
skal det betyde?” Præsten tog sin træfigur og forsøgte med rystende hænder at få den
til at flyde i overfladen af sit træbæger. Den vendte omgående bunden i vejret, hvorefter
præsten fiskede den op. Figuren, der ikke var højere end en håndryg, stod nu på bordet
og dryppede af. Præsten kiggede på den med løftede bryn og derefter op på snedkeren,
som om denne våde træmand svarede på snedkerens sidste spørgsmål. Snedkeren forstod
ingenting.
De få alvorsord, som præsten og snedkeren havde udvekslet gennem årene, de alvorsord,
som ikke ulmede i galgenhumorens latente mørke, indledtes ofte af snedkeren. Ligesom
dengang, hvor snedkeren havde bedt om tilskud til sin hjemmebrændtsvirksomhed,
indledte han denne snak med ryggen til præsten.
“Jeg er en mand af Gud. Det ved du da, præst, selvom jeg hverken kan citere fra
Matthæus eller Johannes. Jeg ved også godt, at den slags lektier ikke regnes for meget i din
bog.”
Snedkeren stod nu med siden til præsten og kiggede på ham. “Men hvis jeg skal snedkerere
den kiste du bad om forleden, vil jeg have at du reciterer følgende i din tale over min grav,
i det fald jeg skal i jorden før du skal.” Snedkeren rettede nu hele sit legeme mod præsten.
“Søren Vestergaard har viet sit virksomme liv til alt fra vinduessprosser til tøjklemmer.
Dog vil jeg som præst og nær ven fortælle jer om dedikationen denne håndværker har udvist
på vegne af Herrens ord og lov. På min embedsrejse gennem landet har jeg aldrig mødt en så
trofast og kyndig læser af de hellige skrifter, endsige så ydmyg en forstandighed, som jeg har
genkendt i vores afdøde snedker.”
Herefter tilføjede snedkeren, at det stod præsten frit for, hvordan han ønskede at bygge
talen op omkring det overleverede citat. Præsten bad snedkeren om en blyant og om at
gentage citatet, så han kunne skrive det ned. Han kom sedlen i sin brystlomme og kiggede
op på snedkeren, der stadig stod oprejst med hænderne på bordet. Så kiggede præsten
over på hjemmebrændtsbeholderen og tegningen på klistermærket og kom i tanke om at
snedkeren vistnok var ordblind. Præsten smilede overbærende tilbage mod sin ven.
Den stærke effekt spiritus har på de sociale følelser kan både samle og adskille mænd.
Adskillelsen kan ske pludseligt ved nævnelsen af et forkert ord i ophidset tilstand, eller
adskillelsen kan ske langsomt, som det var tilfældet mellem præsten og snedkeren. Over
en årrække blev samtalerne uvedkommende og usammenhængende, en udvikling for
hvilken snedkeren tavst anklagede præsten for at være ansvarlig. Snedkeren følte sig i
tiltagende grad som tilskuer til absurde optrin i det lille værksted. Han betragtede præsten,
som opførte monologer for hvad der virkede som usynlige menigheder. Præsten fægtede
med armene og henvendte den ene halvdel af sin maniske opmærksom mod et usynligt
punkt i loftet og den anden halvdel mod hjemmebrændtsbeholderen. Snart begyndte
præsten at banke på snedkerens dør i hverdagene, rød og udmattet, og snedkeren måtte
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se sit venskab til præsten fuldkomment afløst af spiritustørst. Deres venskab kom til en
afslutning, som snedkeren fra sin dør måtte minde præsten om flere gange om ugen. Når
han ikke viste sig i døråbningen, kunne snedkeren se den arbejdsløse præst tale til folk på
gaden. Han kunne se, hvordan folk i den lille by donerede penge og købmandsvarer til den
omstrejfende galning, der betalte tilbage i prædikener og underlige sømandsviser.
Da snedkeren ikke mange år senere døde blev han begravet som man begraver snedkere
i provinsen. Det var blevet kutyme at slå søndagsgudstjenesterne sammen med byens
bisættelser eftersom den støt stigende gennemsnitsalder havde givet den nuværende præst
overarbejde. Hver søndag befolkedes kirken af krumbøjede, gangbesværede mennesker
og hver især spekulerede de på, hvem som mon lå i kisten næste uge. Gravøllet blev holdt i
det gamle rådhus, som på grund af byens visnende tilstand i et stykke tid havde tjent som
selskabslokaler. Én gæst gjorde sig særligt bemærket blandt den mørkklædte forsamling.
Det var den gamle præst, som lydløst i lokalets hjørne havde taget plads ovenpå stablen
af tiloversværende stole. Ikke alle gæster kunne huske at denne mand havde været
præst i byen, men dem der kunne, rakte forlegent hånden op mod ham for at hilse. På
denne julidag havde præsten ikke iført sig andet end et par udslidte lærredsbukser. Hans
overkrop røbede et drastisk vægttab foruden blågrønne tatoveringer henover brystpartiet.
Hans blege øjne fulgte årvågent med fra stoletårnet mens forsamlingen tog plads ved de
dækkede borde. Efter de første taler var overstået og forsamlingen ikke længere syntes
at bemærke skikkelsen i hjørnet, gav den gamle præst lyd fra sig. Han klappede hårdt i
hænderne en enkelt gang og forsamlingen tav med et sæt, sænkede kaffekopperne og så
nervøst op på ham.
“Ikke mange af jer har set Søren Vestergaards værksted. I dette værksted har jeg
til gengæld holdt øje med mange af jer. Dér har jeg set købmandens disk få olie, så det
billige asketræ kunne forklæde sig som dyrt valnøddetræ. Jeg har set skolelærerens kateter
udformet som kirkens prædikestol. Eller kokkens grydeske! Den har jeg set så alvorligt
udsmykket, at man kunne tage fejl af den som forlæg til et episk træsnit eller ligefrem en
troldmands tryllestav. Disse træting har jeg set så nænsomt forarbejdet under snedkerens
flittige hænder og skarpe værktøj. Jeg har set en hel by dernede hos vores afdøde snedker.”
Præsten, der stadig sad oppe i hjørnet, lænede sig udover sit sæde og pegede med en
voldsom gestus direkte ned i jorden.
“Jeg har set en hel by blive til og jeg har set en hel by blive tilovers. Jeg har set hvordan
bordben bliver til stoleben og hvordan stoleben bliver til pindebrænde. I snedkerens
kirkegård af kasserede opgaver har jeg set aflejringerne af denne bys forfængelighed, som
snedkeren i ærefrygt var et medium for. Søren puttede ‘træl’ i ‘trælast’, hvis I spørger mig.
Han var ikke kun byens slave, han var byens logrende slædehund, der velvilligt forskønnede
en døende bys inventar, som var han den forlængede arm på en spøg mod fremtidens
arkæologer, der ville finde computerkabinetter og klunkemøbler i et og samme spadestik.”
På et tidspunkt var præsten hoppet ned på gulvet og gået over mod døren. Kun brudstykker
af præstens fortsatte tale kunne tydes fra det tilstødende rum. Af disse brudstykker kunne
man høre, at det stadig gjaldt den afdøde snedker. Man kunne høre præsten anstrenge sig
fysisk imens han råbte noget om Herrens ord og lov og trofast læser af de hellige skrifter.
Præsten vendte tilbage til forsamlingen med en firkantet træjolle, som han trak efter sig
hen over plankegulvet.
“Inden jeg rejser bort, og det gør jeg nemlig i dag, vil jeg donere dette skib til byens
kirke. Det skal hænge frit i luften med stævnen vendt mod alteret. Sådan én har alle gode
kirker i provinsen. Skibet hedder Freja!”
7

Præsten stod med hænderne i siden og kiggede ud over den trætte forsamling. Gæsterne
kiggede rundt på hinanden for at udpege den person, der var bedst egnet som repræsentant
for byen og som derfor skulle tage imod gaven. Alle øjne hvilede til sidst på den nuværende
præst, som nikkede, tog en dyb indånding og rejste sig. Til den tid var den halvnøgne
mand forsvundet ud af rummet.

Louise Harbo

Et par uger senere blev jollen hejst op i kirken. Man havde brugt lang tid på at finde
den rette type snor til ophænget, hvilket man til sidst fandt passende skulle være sejlgarn
indkøbt hos det lokale byggemarked. Man havde ligeledes brugt lang tid på at diskutere
om dødningehovedet på masteflaget nu var i orden, men var blevet enige om at lade
det hænge, da det ikke ville blæse i kirken og motivet derfor heller ikke ville vise sig for
kirkegængerne. Det var en besynderlig jolle. Den ville aldrig kunne sejle, sagde man. Den
ville kæntre på grund af den flade bund og manglende køl. Den var alt for kantet og for
lille til at have en mast. Jollen havde desuden et lille dæk i stævnen, som kun organisten
fra sin høje position i rummet kunne se. Derfra skulle man til gengæld bruge kikkert, hvis
man ville læse, hvad der stod rundt om det koøje, som sad i midten.

Poppeltræer
Oilskinsjakken
En bolle til Poul
Stepperne over ud
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Poppeltræer

vi lejer en bil

vi holder en ghettoblaster op til mikrofonen

vi kører ikke i retning af lufthavnen

pigen spiller et klaverstykke

vi graver efter noget i en skov

vi befinder os ude i den gyldne kornmark

vi finder stof fra en vadsæk foldet som en konvolut

vi gemmer os i lysets bølger

vi holder tørklædet op foran os

vi er optaget af hjulspor

vi prøver at finde ud af hvem der har plantet rønnebærtræet

vi modtager tørrede blomster på blanke ark

vi forstår at den tamme ravn lokker den vilde ravn til

vi hægter os med det yderste af fingrene fast til kanterne

vi kaster de udstoppede fugle ud af huset

vi har detaljer under neglene

vi ser flammerne fortære det tiloversblevne

vi er i chok

vi drikker earl grey med mælk

vi låser os inde i vores biler

vi fører dagbog

vi trykker hornet i bund

vi siger ikke alt

vi har to tusind pund i bagagerummet

vi ombestemmer os

vi ser mudderet på støvlerne

vi vil godt sælge grunden alligevel

vi er ude af os selv

den gamle dame vender sig sikkert i sin grav

vi kan ikke få svar på vores spørgsmål

vi tager navneforandring

vi planter poppeltræer

vi er nogle andres børn

vi gentager denne information for os selv

vi finder manuskriptet

vi planter poppeltræer

den gamle mand viser sig at kunne tale
drengen ligger i et vandløbs måneklare vand
vi kører i land rovers
vi drikker gin
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Oilskinsjakken

Hvad skændtes jeg om?

Tog jeg til Canada eller Skotland?

- Jeg koblede ud.
- Automatgear. Automatgear. Automatgear.

- Jeg kan kun tale på vegne af mig selv.
- Jeg har hele tiden været på mit værelse.

Hvordan har jeg virket de sidste par uger?

Er det min oilskinsjakke?

- Jeg kan huske, at jeg skulle tage tryllepasta med hjem.
- Jeg havde hårdt brug for pengene.

- Jeg forstår ikke spørgsmålet.
- Det er ikke en oilskinsjakke.

Hvad skete der i går aftes?
- Jeg prøvede at få et ord indført.
- Jeg ville bestemme alt.

Hvor er jeg?
- Jeg er lige dér på overvågningskameraet i Glasgow city.
- Jeg vendte mig om og gik. Nu nyder jeg livet i Canada. Hver tirsdag drikker jeg min
vægt i smoothies.

Er jeg social?
- Jeg og nogle andre hoveder spiller bingo om tirsdagen.
- Jeg tror ikke nogen over en dørtærskel.

Slog det klik for mig?
- Jeg har et vidne, der siger, at jeg besøgte mig selv i går.
- Intet tyder på, at det var planlagt.
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En bolle til Poul

Stepperne over ud

Han vil gerne fælde træerne, der hælder ind over vores eng.
Jeg siger oprevet til Karsten, at hans navnefælle ikke skal gå og mærke på mig.
Jeg sidder i endelige tanker på en lille skrænt ved skellet mellem skov og mark.
Landskabet forholder sig upåvirket, og himlen er uden intentioner.
Kan det menneskelige ildsted bære mig gennem min ensomhed.
En ny lyd af tomgang holder mig vågen.
Lars aner ikke sine levende råd.
Det er ikke let for kærligheden at finde mig.
Jeg har ellers gået langt.
Hver dag har jeg bagt et lille brød af hvede til Poul.
Henrik Henriksen står med sin motorsav i hænderne.
Hans kompakte krop gror op af den milde vinterjord; sten og ild springer fra hans
tunge mave.
Jeg flyder som kølig bæk gennem gulvmandens hule af hvidt ler.
Jordens mægtige indre er hørbart.
Brædderne af ask har mærker fra slibemaskiner og kløer.
Lerjorden klistrer til mine støvler.
Jeg behøver ikke vende samtlige sten.
Her er lys inden i træerne.

billedet af ud helt nu du forsvinder halmballe funklende som plastik sort i emballering af
form i halm til ændringen og venstre til retningen i ben og støvler strå faldne mark høstet
nyligt enkeltelementerne på ind zoome kan du sig gentager sekvensen dig fra pusten tager
trykket brænder du stepperne over ud fart supersonisk i tyngde komponeret stramt du
er venstre til ude længst halm er du dig mindre del hel en og halm komprimeret mere
des dig bevæger halmen billedet i venstre til længere jo sig indeni dig med afsted hamrer
halmen bevægelse halmens i mere og mere indkapsles du tornado halm af mængder
roterende på afsted vælter du jorden længere ikke rammer fødder dine kontrol af tab et
alt af mest er løb dit benene på vidt så dig holder du kræfter fornyede får du tid vinder
og vind den ved dig varmer du varm er den vinden mærker og gult ser du det se ikke kan
du du græder øjenkrogene i ud vandre at til lortet få at for blinker du øjnene i skidt får
du op blæser støvet sig indeni løb private dit med amokløb halmens ser du strå gule med
hvirvler det skridt næste dit mod frem kastes du fortsættelse din i sig blander halmen
men bevægelse uafhængige din fortsætte at forsøger du blik dit i halm har du ansigt til
stiger hals til stiger bryst til stiger hofter til stiger knæ til stiger halm den al tiden i tilbage
dig skubber den billedet af ud dig presse vil den kind din mærke arme dine kradse sig
til ind dig suge levende dig begrave dig destruere vil den nej jorden på gang din hjælpe
vil den løb dit forstærke vil den op svulmer halmen halm af regn en i frem farer du øges
farten skvatløber du sig rejser halmen retning venstregående i ulogisk er fremad fremad
løb artikuleret dårligt et i retning din forfølger du bevægelsen fortsætter og benene på dig
holder du mark høstet en på skridt snublende dine ser du stepperne over ud kommer du

Jeg betragter borebillen inspicere min overflade.
I lommen holder jeg en lys bolle.
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Nina Toudal Jessen

“If you liked this book, you might find these
interesting”

På min ferie læste jeg Anna Tsings The Mushroom at the End of the World. Bogen handler
om matsutakesvampe og deres forbindelser til de fyrretræer, de lever i symbiose med.
Samtidig handler den også om de mennesker, der lever af at plukke svampene, som især i
Japan er en luksusvare. Tsings hovedpointe er: man skal lægge mærke til forbindelser, man
skal lede efter sammenhænge i forskellig skala. Den undseelige svamp, der lever under
jorden og udsender en efter sigende karakteristisk lugt, som man enten elsker eller hader,
skal forstås i forbindelse med den internationale handel, der gør den lille svamp til en vare
i et kapitalistisk kredsløb af import og eksport.
Matsutake bliver plukket under prekære arbejdsforhold, som Tsings informanter i USA
(Oregon) kalder frihed. I Oregon er det en blanding af sydøstasiatiske immigranter,
mexicanere og krigsveteraner, der tjener deres levebrød ved at plukke matsutake i
statsskovene. Her bliver matsutake levegrundlag for folk, der ellers holder sig under
radaren. I denne første del af matsutakens forvandling fra skovsvamp til luksusvare
foregår handlen udelukkende med kontanter, hvilket ifølge Tsing understreger svampenes
forbindelse med det prekære.
Matsutake gror også i Cambodia og i Yunnanprovinsen i Kina, hvor den ofte bliver plukket
af laoter. For laoterne giver livet i skovene mindelser om det traditionelle landsbyliv. I
Japan er svampen forbundet til traditionel skovdrift og gavegivning. Og i øvrigt en vare,
der pludselig steg i værdi, da den blev sjælden.
Alle steder er den afhængig af modertræer, som regel fyrretræer, men nogle gange også
egetræer. Matsutake indgår i relationer til menneskelige og ikke-menneskelige organismer.
Matsutake lever bedst i skove, der har været forstyrret af menneskelig aktivitet, eller skove
hvor jordlagene er tynde og næringsfattige. Derfor er udpinte fyrreskove det ideelle levested.
Svampen kan ikke dyrkes, eller det er ikke lykkedes nogen at dyrke svampen endnu. Man
skal derimod være heldig eller dygtig for at finde dem. En rigtig svampejæger! Svampen
indgår altså i en lang række forskellige relationer, fra den plukkes under de overvejende
prekære forhold, til den lander i japanske delikatesseforretninger.
Bogen har været på min læseliste i nogle år. Lige pludselig begyndte venner og bekendte
at tale om svampebogen. De begyndte at sammenligne ting med matsutake-svampen:
internettet, menneskelige relationer, dyr, sygdomme. Pludselig blev denne svamp en
metafor for alle mulige slags relationer og gensidige afhængighedsforhold. Skal vi være en
matsutake-træ-relation? Skal vi være indbyrdes afhængige?
Jeg læste bogen på min kærestes Kindle. I nederste venstre hjørne kan man se sidetal,
men også den procentdel af bogen, man har læst. Jeg blev ekstremt fokuseret på at få
procenterne til at stige. Desværre svarer en bogside på en Kindle ikke helt til en bogside i
en bog. Det er den første bog, jeg har læst på en Kindle, og jeg blev efterhånden begejstret
for Kindlen. Noteapparatet kan klikkes frem ved at klikke på noten, så popper noten
frem i et lille vindue, så man ikke behøver bladre om bag i bogen. Normalt, når jeg læser
fagbøger eller bøger med noter, har jeg busbilletter, togbilletter, billetter fra museer eller
biografer siddende ved slutnoterne. En billet som bogmærke og en som notemærke, så jeg
ikke hele tiden skal holde en finger omme ved noteapparatet.
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På en Kindle har man altså denne blanding mellem fodnoter og slutnoter. Den umiddelbare
note, der springer frem, når man har behov for det. I det hele taget blev jeg mere og mere
fokuseret på alt det tekniske, denne Kindle kunne frem for Anna Tsings bog. I takt med at
jeg ville have procenterne til at stige, begyndte jeg at blive frustreret over, hvor langsomt
det gik med at læse bogen. Ikke blot gentager hun sig selv og sine pointer så rigeligt, at man
kan nøjes med at læse halvdelen af bogen. Hendes begejstring for matsutakesvampen og
de mange måder, man kan forstå verden gennem denne svamp, gjorde mig også kontrær
og stædig. Fandme nej, om jeg vil acceptere, at denne svamp er det vigtigste i hele verden
(til Anna Tsings forsvar: det er vist min vrangvillige læsning af hendes bog i meget varme
og fugtige tog ned gennem Polen og til Slovenien). Jeg følte dog, at det ville være at snyde,
hvis jeg blot klikkede gennem bogen – på en Kindle klikker man i højre side af skærmen
for at komme frem i bogen og venstre side for at bladre tilbage. Men jeg kunne principielt
set bare klikke mig igennem og opnå de ønskede hundrede procent.
Heldigvis for min oplevelse med at læse på en Kindle, var The Mushroom at the End of the
World lige så springende i sit fokus, som min koncentration. Det er en bog, hvor man får
fornemmelsen af, at forfatteren har glemt, at hun allerede har skrevet ti kapitler. Hun giver
de samme oplysninger igen og igen: matsutake er afhængig af forstyrret skov. Jeg tror, det
er meningen, at det skal virke som et netværk, en ikke-lineær samling af tekster. Måske
skal de kunne læses uafhængigt af hinanden, men jeg er alligevel ikke overbevist om, at
det ville kunne lade sige gøre. Man ville ikke fange sammenhængen mellem de forskellige
steder, hun bevæger sig imellem.
The Mushroom at the End of the World (eller for kendere: Mushroom) har affødt en hel
subgenre af tekster, der tager udgangspunkt i en enkelt organisme, fx svampe eller planter.
Der er en bog med titlen Hemlock (skarntydegran). Den handler om dette stedsegrønne
træ, der er truet af manglende afbrændinger i de nordamerikanske skove. Træet kan
blive meget gammelt, og skaber en mørk og (ifølge forfatterne) temmelig ubehagelig
skov set med menneskeøjne. De mange forfattere har skrevet i fællesskab for at opnå en
anden stemme, end hvis de havde skrevet artikler hver for sig. Det er en praksis, der skal
understøtte de multifacetterede opfattelser og tolkninger af træet. I Danmark har heden
været omdrejningspunkt for interessen – se f.eks. FOE-udgivelsen lidt mere om Heden, samt
nylige artikler af antropologerne Frida Hastrup og Nathalia Brichet, ligesom kollektivet/
forlaget Laboratory of Aesthetics and Ecology også arbejder med fokus på multispecies
ontologies eller det mangeartede◊. Jeg er ikke sikker på, om multispecies ontology lader sig
oversætte til mangeartet verdensopfattelse, men jeg synes, det er vigtigt i det mindste at
prøve at oversætte nogle af begreberne for at blive klogere på, hvordan man kan bruge
dem. For mig har de ovennævnte læseteknikken til fælles. Det er samme mekanisme, der
er på spil: man retter blikket og fokus mod en planteart for at opdage, at planten ikke lever
alene, ofte er påvirket af menneskelige aktiviteter og bliver plejet, fordrevet eller opelsket
af mennesker, der har en relation til arten. Planten indgår her aktivt i relationen, den
er medskaber af forbindelsen mellem plante og menneske og andre aktører (jord, luft
etc.). Men forbindelserne skal udvides, for forbindelserne mellem plante og jord er ikke
løsrevne fra markedsøkonomi, menneskers (spise-)vaner eller klimaet. Det hele er blandet
og flettet sammen.

Disse sammenfletninger, som også ofte kaldes entanglements, bliver altså det vigtigste.
Alt er foldet ind i hinanden i nærmest uendelige kæder af relationer på kryds og tværs. I
Mushroom er matsutaken det, der ledes efter. Andre tekster har andre planter, andre varer
og andet fokus. Jeg er grundlæggende positivt indstillet over for alle disse sammenfletninger. Enhver, der har set på myretuer, trærødder eller har gravet kartofler op og set en
helt ny plante komme fra en gammel kartoffel, der bliver ved med at være der, mens de
nye kartofler vokser rundt om den, vil kunne forstå, at der findes forbindelser på kryds og
tværs. Jeg tror også, at den såkaldte natur reagerer kraftigere på vores indblanding, end
vi kan forestille os. Jeg kan forstå, hvorfor vi er nødt til at beskæftige os med andre arter
og tale deres sag, forstå deres liv. Jeg ved, at rådyrene kan kende forskel på en landmand i
kedeldragt og en jæger i grønt. De er mindre bange for en traktor end for en gående. Det
er forbudt at jage fra en traktor, ellers ville de sikkert også hurtigt lære at frygte traktoren.
Der, hvor jeg bliver usikker, er, hvordan man kan afgøre, hvem der handler. Er det virkelig
svampen, der skriger på at blive gravet op? Er den ikke temmelig ligeglad med overgangen
til luksusvare og til symbolsk gave blandt japanske forretningsmænd? Og måske er disse
spørgsmål irrelevante, fordi det slet ikke handler om aktiv handlen, men om relationerne.
Selvfølgelig siger svampen ikke selv, at den vil graves op, men der er alligevel en snert
af, at dens lugt på en eller anden måde påbyder det. Man kan diskutere, om forskellen
mellem menneskelige og ikke-menneskelige aktører ligger i intentionen. Om der sker
noget på baggrund af en aktiv intention, eller om handlinger sker som reaktioner på ydre
omstændigheder.
Anna Tsing skriver, at svampejagt er en øvelse i at iagttage omverdenen. Ved at fokusere på
en plante kan man forsøge at skrive menneskene ud af historien, men alligevel er det dem,
der står tilbage som hovedaktører. Det er prekariatet i Oregon, der plukker svampene.
Det er de stærkeste “bosses” i Yunnan, der vinder svampeauktionerne, når svampene
skal sælges videre ud i det kapitalistiske kredsløb. I løbet af bogen finder Anna Tsing ud
af, at svampene muligvis har spredt sig på den nordlige halvkugle gennem atmosfæriske
luftstrømme. Uanset hvor Tsing møder matsutaken, er den et symbol. I Finland er den en
eventuel mulighed for økoturisme, i Oregon er den frihed fra staten, frihed fra et lønjob
og frihed i form af flere penge, end lønjobbet kunne have skaffet. I Japan er den nostalgi
og frihed fra et bysamfund.
Der er to ting, jeg har så svært ved at forstå. For det første, hvordan kommer man ud
over, at noget er en metafor og kommer til at fungere som et symbol? Matsutaken bliver
brugt som en form for prisme, der kan belyse alle relationer og fortælle noget om både
kapitalisme, sociale forhold mellem mennesker og træers biologi. Sammenfletningen af det
hele godtgøres af svampens tilstedeværelse, og på den måde bliver svampene ledemotiver
og udgangspunkt for at bevise tænkningen, ikke en interesse i sig selv.
Dernæst: hvordan kommer man ud over det privilegie, man har som menneske, at man
kan tale, skrive og kommunikere på en langt mere varig vis end svampene, rådyrene,
mimoserne og træerne? Magtforholdet mellem mennesker og alle de andre levende
organismer er svært at få styr på, hvis alle tildeles lige meget magt og evne. Uanset hvor
mange planter, bakterier og mikrober man finder at tage udgangspunkt i, er det

◊

F.eks.: Brichet, Nathalia Sofie; Hastrup, Frida, Industrious Landscaping. The Making and Managing of Natural
Resources at Søby Brown Coal Beds. Journal of Ethnobiology, Bind 38, Nr. 1, 2018, s. 8-23.
Ibid; Antropocæne monstre og vidundere. Kartofler, samarbejdsformer og globale forbindelser i et dansk ruinlandskab.
Tidsskriftet Kulturstudier, Bind 2016, Nr. 1, 2016
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mennesket, der taler, skriver og kommunikerer. Den svenske geograf Andreas Malm
kritiserer i sin nyeste bog, The Progress of this Storm, ny-materialismen for at lede al kritik
af kapitalismen på afveje. Han advarer mod, at kritikken bliver retningsløs og svag, når
man beskæftiger sig med at beskrive relationerne mellem objekter. Beskrivelserne bliver
øvelser i iagttagelser fremfor at finde de skyldige. Endeløse beskrivelser af relationer,
netværk og forbindelser forandrer ikke noget, de ændrer ikke de prekære arbejdsforhold
for svampesamlerne eller sørger for, at skovdriften i Japan forandres, så matsutaken kan
trives. Måske er problemet med entanglements og forgreninger, at når man først er begyndt
at forstå og opfatte verden på den måde, er det svært at forestille sig det anderledes. Det
bliver svimlende, fordi det aldrig stopper. Det lader til, at relationerne kan føres videre
i det uendelige, der er altid flere elementer, der indgår i netværket. Hvad skal med i en
kritik, og hvad skal holdes udenfor? Hvis man ikke kan finde et sted at kritisere fra, bliver
det svært at adskille tingene, og det bliver svært at få den fornødne distance.

Jonas Georg Christensen

Samtidig kan det virke, som om det efterhånden er gået op for os (igen), at det er en
grundpræmis for livet, at man indgår i netværk, og at man netop ikke kan adskille sig
selv eller sit liv fra omgivelserne. Da de fleste var bønder og levede i et kredsløb med de
umiddelbare omgivelser, var man også forbundet og en del af et netværk. I dag er langt
de fleste ikke fysisk afhængige af omgivelserne, men af elektroniske netværk i form af
banker, hævekort, Rejsekort og smartphones. Vi bliver konstant konfronteret med vores
afhængighed af netværk, hver gang man leder efter et password til caféens WiFi.

Affotograferede collager; papir og diverse
materialer på opslagstavle

I sprogets vrid
Billedserie med fire modaliteter – kontingent,
umulig, mulig og nødvendig

På en Kindle kan man ikke se eller mærke, hvor meget man har tilbage af bogen, som man
kan med en trykt bog. Sidetallene er misvisende, og jeg kan ikke fornemme, om jeg er nået
halvvejs. Jeg når til side 288, og bogen er slut. Procenttallet står stadig kun på halvfjerds.
Den tæller noteapparatet med, der til min overraskelse findes i bagerst i bogen som vanligt.
Den tæller også stikordsregisteret med. Jeg er derfor nødt til at sidde og klikke i højre side
for at nå op på de hundrede procent. Nogle gange rammer jeg et ord i stikordsregisteret.
Ordene er links til de sider, de optræder på. Så ryger jeg til side 31, så til side 175. Jeg skal
ramme uden om ordene. Det minder mig om et spil, som en venindes kæreste spiller.
Spillet går ud på at klikke meget hurtigt, jo hurtigere man klikker, desto flere småkager får
man. Da jeg rammer de hundrede procent, sendes jeg via denne Amazon Kindle videre til
en side med boganbefalinger: If you liked this book, you might find these interesting.
Noterne i bogen har holdt mig i forbindelse med andre bøger undervejs. Det er jo det,
de gør. Noter skal minde forfatteren om, at det hele ikke er grebet ud af den blå luft. Det
skal minde læseren om, at der er mere ude i verden. På en Kindle kan man nemt gå videre
til det næste. Det er Netflix i bogform, og Amazon ved lige så meget om mig nu, som
Netflix gjorde, da jeg havde en profil – og hvem ved, måske de informationer stadig er
registrerede. Mine data bliver internationale handelsvarer med min accept, for jeg læser
aldrig teksten i boksen med vilkår og betingelser, inden jeg klikker acceptér til det hele.
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Elegi til den uforfærdede stemme
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Unscrew the locks from the doors!
Unscrew the doors themselves from their jambs!

Da Walt Whitmans samlede digte udkom i 1946, skrev forfatter og journalist Langston
Hughes i forordet: “In this atomic age of ours, when the ceaseless rings are multiplied
a millionfold, the Whitman spiral is upward and outward toward a freer, better life for
all, not narrowing downward toward death and destruction. Singing the greatness of the
individual, Whitman also sings the greatness of unity, cooperation, and understanding.”
ÅH! Denne whitmanske spiral. Et antistof. Et stof mod kosmologiske
katastrofebevidstheder og -tilstande. Og et antistof mod meningsløshed og
handlingsløshed. At se skønhed. At have handlekraft i atomtider såvel som i
klimakrisetider. Jeg ønsker mig en sådan uforfærdet stemme, der kan besynge, være

kritisk og tilstede og har derfor nærlæst Walt Whitmans Leaves of Grass, som jeg her vil
sammenblande med min egen klagesang.

Leaves of Grass er en portal til Whitmans syn uden synspunkter. Hvor skalaer og størrelser
er bevægelige. Hvor stemmen er ubesværet og kan råbe ud over hele verden. Hvor
fremtiden findes. Hvor tilliden til egen kropslig erfaring findes. Hvor kroppen er varm
og sund. Hvor alt skal nævnes, fordi det findes og er en mulig erfaring. Hvor ulighed kan
udlignes af menneskets vilje og kærlighed.
Jeg’et hos Whitman er i tid og rum forbundet med alt. Med lyst og overlegenhed
finder det ligheder og laver spejlinger mellem krop og verden, samtidig med at det altid er
allertættest på kroppen.
Clear and sweet is my soul … and clear and sweet is all that is not my soul.
Jeg finder trøst i denne sætning. Trøst er træthedens moder. Så blød som luft at være
i.
Når jeg nu i 2019 genlæser starten af Leaves of Grass undrer det mig, at jeg ikke før
nu har set, hvor direkte den udtrykker sin egen poetik. Se selv:
Have you reckon’d a thousand acres much? Have you reckon’d the earth much?
Have you practis’d so long to learn to read?
Have you felt so proud to get at the meaning of poems?
Stop this day and night with me and you shall possess the origin of all poems,
You shall possess the good of the earth and sun … there are millions of suns left,
You shall no longer take things at second or third hand … nor look through the eyes of the
dead … nor feed on the spectres in books,
You shall not look through my eyes either, nor take things from me,
You shall listen to all sides and filter them from your self.

Walt Whitman var uforfærdet. Stemmen, der er fyldt med potentialitet og ikke begrænser
sig til tekstens rum, afgiver et løfte til læseren. Han peger fremad, uendeligt udad, mod et
punkt, et stop, hvor vi kan mødes og absolut tilegne os verden:
34

Stop this day and night with me and you shall possess the origin of all poems,
You shall possess the good of the earth and the sun … there are millions of suns left.
Sådan et løfte kræver en fremtid og et mulighedsrum, hvori det kan indfries. Der er masser
af sol og liv tilbage: Der findes en fremtid. Der findes en fremtid med egen indsigt og dyb
viden.
All goes onwards and outwards … nothing collapses.
Store jordklumper hviler i mine hænder
hvad tænker du jordklump?
hvordan bliver du til fremtid i mine hænder?
inden du mister hukommelsen om andet end raps
og ikke vil tro på regnorm
ikke vil tro på kornblomst
masserer jeg dig til støv
i min hånd og spørger
hvordan er du fremtid i mine hænder?

Walt Whitman var positiv
Jeg ville, som Whitman, gerne besynge og glædes over mig selv og mine omgivelser. Men
det ligner, at fremtiden (hvis den findes) er ladet med undergangsbilleder, og at min
krop og mine omgivelser er fyldt med miljøkatastrofer og skyld. Det giver mig en rastløs
stemme. I mit forsøg på at skabe noget skønt omkring mig, synes jeg at blive endnu mere
romantisk, end den romantik jeg kunne tillægge Whitman. En hjemløs romantik.
Naturen må ikke, for at være skøn — ifølge Kants definition af det skønne — påtvinge
mig praktiske konsekvenser. Da naturen gør netop dette, på grund af klimaforandringer
og rovdrift, er den trådt ud af det skønnes område. (Jeg kan ikke se en skov uden at tænke,
at den er en lille oase klemt inde af ørkenmarker.) Da romantikeren ikke kan gå ud i
naturen, går hun ind i sig selv. Alle rum bliver psykologiske rum, hvor alle ydre indtryk
peger tilbage på romantikerens sindstilstand. (Vi mærker alt med vores nerver. Poesien
er fyldt med nervetråde.) Den iranske digter Forugh Farrokhzad siger i et interview
fra 1964: “Poesien udspringer af livet. Lige så vel som alt andet der er smukt og som
kan vokse. Så jeg tror ikke på at sidde i et aflåst rum og se indad. Jeg siger at den
indre verden nødvendigvis må være resultatet af vedvarende kontakt med den ydre
verden.” Jeg forsøger at komme ud og finde noget at besynge for at hele, hvad det moderne

samfund har ødelagt. Men midt i denne lovsang ser jeg, at naturen (hvis den findes) er
grumset og underlig. Eller endnu værre, at den virkelig er skøn og altid er sløret af min
bevidsthed om dens status som truet. Eller at det moderne samfund, ligesom naturen, er
skønt og kvalmende samtidig (en form for altings sammenhæng: naturen og samfundet
ligner hinanden i deres grumsethed). Selv det, jeg skriver her, er grumset. Alt skønt
er kapitaliseret og forførende. Æstetik er udvandet i glimmer, kontrol og katastrofe. Det
skønne bliver grimt. Det grimme bliver det virkelige. Det virkelige bliver mode. Alt, hvad
der er afslappende og behageligt, bliver mistænkeligt. At være henført eller forført er at
være naiv eller offer for markedsmekanismer. At være negativ er at være oprigtig. Men
savnet? Savnet bliver det, man kan besynge, altså en sang om noget tabt. Men fortiden kan
jeg ikke besynge. I europæisk sammenhæng er denne idealisering af fortiden et fascistisk
projekt, som jeg ikke kan give stemme. (Skal jeg da synge om urmennesket?) Så hvilken
stemme er der at tale med? Ikke længsel, den bliver til nostalgi, romantik,
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naivitet, idealisme, fascisme. Ikke dystopi, der bliver til romantik, nostalgi, angst. Ikke
ironi, der bliver ligegyldig, afstandstagende, sepererende, håbløst, hysterisk. Alle stemmer
på én gang, hele tiden afbrydende hinanden? Walt Whitman siger:
Do I contradict myself?
Very well then … I contradict myself;
I am large … I contain multitudes.
Jeg orker ikke at være skizoid. At rumstere rundt imellem stemmer og bevidstheder
konstant modsigende mig selv, den anden. Jeg vil gerne synke længere ind og ned.
Måske hen til Whitman på hans græsmark og nynne:
Loafe with me on the grass, loose the stop from your throat,
Not words, not music or rhyme I want, not custom or lecture, not even the best,
Only the lull I like, the hum of your valvèd voice.
Måske er jeg virkelig bange og forfærdet og bange. Måske kan jeg ikke nynne. Måske
burde jeg øve mig i at turde nynne. Jeg er bange for at blive oversvømmet. Jeg er
bange på vegne af de oversvømmede. Hvordan skal jeg forklare min søn, at imens
isen smeltede, og verden fuldstændig ændrede sig, lå jeg på græsset og ledte efter
min egen stemme? Og jeg er fuld af had til græs. Dette menneskestyrede dække.
Og jeg er fyldt af had, når jeg kigger ud på markerne. Fyldt af had til det, der fra
barndommen var det almindelige landskab. Det skærer i mine øjne, det skærer i
min bevidsthed. Så ensrettede – de marker er fascistiske. Og så læser jeg Whitman:
I have heard what the talkers were talking, the talk of the beginning and the end
But I do not talk of the beginning or the end.
There was never any more inception than there is now,
Nor any more youth or age than there is now,
And will never be any more perfection than there is now,
Nor any more heaven or hell than there is now.
Og så bliver jeg så forbandet vred. For er vi ikke truet på vores liv? Og så kunne han
sige, var slaverne ikke også det, og de unge mænd i Borgerkrigen? Og jeg ville sige,
du havde sommerfuglens, græssets, havets ukrænkelighed, det har vi ikke mere. Vi
har krænket alt. Og the talkers ved, at kragerne har følelser og tænker som børn, og
alligevel føler de ikke reelt ansvar. Magthavere afgiver aldrig magt og territorie gratis
eller friviligt. Whitman kunne så sige:

Alligevel elsker vi ikke vores omgivelser nok til at tåle konsekvensen på vores
egne kroppe. Du, Whitman, kunne ikke forestille dig denne tilstand, du har ikke en
stemme, der kan tale om denne vores tid. Mennesket udsletter ikkun mennesket,
mennesket udslætter alt. Ikke med atombomben, ikke ved én vanvittig persons
handling eller ét regimes vanvid, men ved blot at være. Ved blot at køre, købe, skabe.
Måske ville du sige:
The pleasures of heaven are with me, and the pains of hell are with me,
The first I graft and increase upon myself . . . the latter I translate into a new
tongue.
Jeg så et billede af en flod fyldt med plastik og fik brækfornemmelse. Så beskidte vi
er. — Er dette, Whitman, en ny tunge? Er dette et helvede? Hvordan ville du oversætte
denne klimakrise til et nyt sprog, og hvilken forskel kunne det gøre? Hvilken forskel
kan sproget og digtet gøre? Ville du relativere, gøre all inclusive, en af dine ofte
anvendte metoder til at folde teksten ud. Altså — alt er en del af mig, og alt, hvad
der ikke er end del af mig, er en del af mig. Al plastik er en del af havet. Alt, hvad der
kan være i et digt, kan være i mig.
Jeg kan ikke forvente, at jeg kan strække din stemme ud over denne tid, så
enorm er din krop ikke, at den kan tale om dette nu, og alligevel er den en trøst og
et antistof.

The loafer and the talker
I have heard what the talkers were talking … the talk of the beginning and the end,
But I do not talk of the beginning or the end.
The talkers er en figur, der som det eneste ikke er en del af Whitmans store krop. Han
vender flere gange tilbage til den. Trippers and askers surround me, […] But they are not
the Me myself. Og igen: While they discuss I am silent, and go bathe and admire myself. De
taler om opfindelser, nyheder, opdagelser. The talkers er også begivenheder: mangel på
penge, business, komplimenter, en summen af byliv. Som fluer der kommer og går. Han
bader dem af sig. Han stryger det uvigtige og uvedkommende bort. Og loafer.
Timothy Morton skriver i sin bog Ecology Without Nature fra 2007, at kroppen er standin, for det, vi tror, vi har mistet. Kroppen bliver en lille verden, en flydende ø. Modsat
Whitman, hvor det ikke er et negativt eller ekskluderende valg at tage ophold i sin egen
krop. Alt er hos Whitman inkluderet i kroppen og sammmenhængende med den, fordi
kroppen giver adgang til nydelse og erkendelse.

How beautiful and perfect are the animals!
How perfect the earth, and the minutest thing upon it!
What is called good is perfect, and what is called bad is just as perfect,
The vegetables and minerals are all perfect … and the imponderable fluids perfect;
Slowly and surely they have pass’d on to this, and slowly and surely
they yet pass on.

I celebrate myself.
And what I assume you shall assume,
For every atom belonging to me as good belongs to you.

(Er det trøst, jeg søger i dine ord?)

Whitmans loafing — altså hans lediggang — gennem Leaves of Grass er desværre meget
svær for mig at gennemføre (selvom jeg virkelig øver mig). For the talkers tripping and
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I loafe and invite my soul,
I lean and loafe at my ease … observing a spear of summer grass.
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asking er inde i min krop og fylder mig med snak om de funktioner, jeg burde varetage.
Og min væren, der er tæt forbundet med mit forbrug, og det pres på verdens resurser,
som forbruget forårsager, skaber mere snak og analyse, der laver mere skyld og stress. At
slappe af og være uproduktiv er noget, vi må genlære. At ikke-lue så der er mad til
sommerfugle og orme. En anden æstetik og en forståelse af altings sammenhæng.
(At vi ikke kan eller skal styre og ordne vores omgivelser, som var de vores private
rum. De er ikke vores.) At gå nænsomt og opmærksomt på jorden med vores forbrug
og komposteringer som synlige attributter. Og jeg ser så mig selv i butiksvinduet, en

lille skyldbetynget forbruger, der søger skønhed og forførelse men kun har blik for disses
bagsider. Min vindueskrop er en ambivalent krop med et hyperaktivt analyseapparat.
Kroppen er fanget i vinduet. Her er der ingen stemme tilbage.

Kilder:
Whitman, Walt (2007). Leaves of Grass, The Original
1855 Edition. Mineola, New York: Dover Thrift Editions.
Whitman omskrev og skrev videre på Leaves
of Grass gennem hele sit liv. Den første udgave, som
jeg citerer fra her, indeholder 12 digte, den sidste over
400.
Morton, Timothy (2007). Ecology Without Nature.
Cambridge, Massachusetts, and London, England:
Harvard University Press.
Bazeghi, Shadi Angelina; Moestrup, Mette (2013).
Forugh Farrokhzad, Kun stemmen bliver tilbage.
Gyldendal.

Skammen er tavs.
Nydelsen prekær.

Jeg er ikke på afstand af verden. Jeg må holde fast i, at jeg er lige midt i den. Jeg vil, at hele
verden kommer endnu tættere på, skøn eller ej. Jeg ved ikke, med hvilken stemme den så
kan beskrives?
Timothy Morton skriver: “Environmentalism worries that we are disconnected from
the world. But what if one of the problems were this idea itself.” Det er denne følelse af
hjemløshed eller kropslig ø-tilstand, der gør det muligt at isolere stemmerne og det, de
fortæller, i jeg-erfaringer, der ikke overskrider private kroppe og aldrig bliver til fælles
erfaring og handlerum.
Men det må være muligt at besynge verden, som den er nu, ved at være verden.
Som Morton skriver: “We are the world, unfortunately. One solution to the paradoxes
of the body is thus to turn it into the environment itself, reconciled as a kind of inverted
deity, a form of natural supernaturalism.”
Med Whitmans sammenhængsvilje er jeg allerede verden:
There was a child who went forth every day,
And the first object he looked upon and received with wonder or pity or love or dread, that
object he became,
And that object became part of him for a day or a certain part of the day …
or for many years or stretching cycles of years…
Jeg vil bade med Whitman og besynge vores kroppe. Min krop er ikke et argument.
Min krop er forurenet, og jeg elsker den. Jeg besynger min forurenede krop. Midt i mit
vandforbrug bader jeg, som mange før mig med Whitman på læberne. Løsner min hals
og skråler: stemmerne findes, vandet, isen, Whitman, solen findes endnu. Alle fluerne og
grisene. Vi ved slet ikke, hvad vi findes i. Og jeg er nysgerrig.
O my soul! If I realize you I have satisfaction,
Animals and vegetables! If I realize you I have satisfaction,
Laws of the earth and air! If I realize you I have satisfaction.
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Steffen på Heden
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Steffen på Heden Steffen gik med Hænderne i Lommerne på en Vej der ikke var større end
en Sti. Han fløjtede ikke. Det kan man ikke sige. Steffen gik med Hænderne i Lommerne
og fløjtede ikke på en Vej der ikke var større end en Sti. På Heden. Der gik Steffen. Ikke et
Øje. Ikke et Øje så langt Øjet rakte. Der gik Steffen så og fløjtede ikke. Overhovedet. Over
Hovedet var kun Gud. Så langt Øjet rakte: ikke et Øje. Steffen havde brunt Tøj på: brune
Bukser brun Jakke. Brunt Tøj i Stil med Tæppe. Han gik ude på Heden på en Vej der ikke
var større end en Sti med kun Gud over Hovedet. Man kan ikke sige han fløjtede og
Hænderne var i Lommerne på Bukserne der var brune og mest af alt mindede om
Gulvtæppe i Samspil med Jakken eller Gardinet. Væg til Væg. Han var derude under Gud
og han var alene. Der var med andre Ord brugt tidligere ikke et Øje. Stille var der ikke. Der
var ikke en Lyd men det larmede. Larmende Stilhed var Steffen ude i. Med Hænderne i
Lommerne på Heden i Støj. Sat til Vægs i Støj og Ro. Stilheden som larmede var over ham.
Den var i Vinden så langt Tøjet rakte. Den var rundt om ham fra Væg til Væg. Der gik
Steffen på Stivejen med Hænderne i Lommerne som var han taget ud af en Stue med
Lænestole Sofa og Kabel-TV Væg til Væg og Trailer. Larmende Stilhed så langt Øjet rakte
var i ham. Han fløjtede ikke. Han knipsede. Heller ikke. Fingrene bevægede sig bare
tydeligt i Lommerne som Resultat af vi kiggede. Steffen var alene ude i det hvor man kan
tale om at være ude. Han var tørstig og han var flad ud til Kanten hvor ingen andre kom
hverken før eller senere. Hevet ud af Stuen. Sat til Vægs med Tømmermænd og Fuldmåne
bag Skyerne om Natten hvor den er og du ikke ville ønske du var Steffen ude midt i
ingenting med Snapsen dryppende fra Næsen ned i Fløjten hvor Fingrene sprang som
Resultat af vi så dig lukkede Øjnene slukkede Lyset tændte igen og dyttede. Det var bare
os der lod dig alene. Det var os i den brune Stationcar. Steffen gik med Hænderne i
Lommerne på en Vej der ikke var større end en Sti. Han fløjtede ikke. Det kan man ikke
sige. Steffen gik med Hænderne i Lommerne og fløjtede ikke på en Vej der ikke var større
end en Sti. På Heden. Der gik Steffen. Ikke et Øje. Ikke et Øje så langt Øjet rakte. Der gik
Steffen så og fløjtede ikke. Overhovedet. Over Hovedet var kun Gud. Så langt Øjet rakte:
ikke et Øje. Steffen havde brunt Tøj på: brune Bukser brun Jakke. Brunt Tøj i stil med
Tæppe. Han gik ude på Heden på en Vej der ikke var større end en Sti med kun Gud over
Hovedet. Man kan ikke sige han fløjtede og Hænderne var i Lommerne på Bukserne der
var brune og mest af alt mindede om Gulvtæppe i Samspil med Jakken eller Gardinet. Væg
til Væg. Han var derude under Gud og han var alene. Der var med andre Ord brugt
tidligere ikke et Øje. Stille var der ikke. Der var ikke en Lyd men det larmede. Larmende
Stilhed var Steffen ude i. Med Hænderne i Lommerne på Heden i Støj. Sat til Vægs i Støj
og Ro. Stilheden som larmede var over ham. Den var i Vinden så langt Øjet rakte. Den var
rundt om ham fra Væg til Væg. Der gik Steffen på Stivejen med Hænderne i Lommerne
som var han taget ud af en Stue med Lænestole Sofa Kaffe og Kabel-TV Væg til Væg mere
Kaffe og Trailere. Larmende Stilhed så langt Øjet rakte var i ham. Han fløjtede ikke. Han
knipsede heller ikke. Fingrene bevægede sig bare tydeligt i Lommerne som Resultat af vi
kiggede og Kaffe. Steffen var alene ude i det hvor man kan tale om at være ude. Han var
tørstig og han var flad ud til Kanten hvor ingen andre kom hverken før eller senere. Måske
siden. Hevet ud af Stuen. Sat til Vægs med Tømmermænd og Kaffeabstinenser og Fuldmåne
bag Skyerne om Natten hvor den er og du ikke ville ønske du var Steffen ude midt i
ingenting med Kaffepunchen dryppende fra Næsen ned i Fløjten hvor Fingrene sprang
som Resultat af vi så dig lukkede Øjnene slukkede Lyset tændte igen og dyttede. Det var
bare os der lod dig alene. Det var os i den kaffebrune Stationcar. Kaffen gik med Hænderne
i Lommerne på en Vej der ikke var større end en Sti. Hun fløjtede ikke. Det kan man ikke
sige. Kaffen gik med Hænderne i Lommerne og fløjtede ikke på en Vej der ikke var større
end en Sti. På Heden. Der gik Kaffen. Ikke et Øje. Ikke et Øje så langt Øjet rakte. Der gik
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Kaffen så og fløjtede ikke. Overhovedet. Over Hovedet var kun Gud så langt Øjet rakte
ikke et Øje. Kaffen havde brunt Tøj på: brune Bukser brun Jakke. Brunt Tøj i Stil med
Tæppe. Hun gik ude på Heden på en Vej der ikke var større end en Sti med kun Gud over
Hovedet. Man kan ikke sige hun fløjtede og Hænderne var i Lommerne på Bukserne der
var brune og mest af alt mindede om Gulvtæppe i Samspil med Jakken eller Gardinet og
Kaffen. Væg til Væg-Kaffe. Hun var derude under Gud og hun var alene. Der var med
andre Ord brugt tidligere ikke et Øje. Stille var der ikke. Der var ikke en Lyd men det
larmede. Larmende Stilhed var Kaffen ude i. Med Hænderne i Lommerne på Heden i Støj.
Sat til Vægs i Støj og Ro. Stilheden som larmede var over hende. Den var i Vinden så langt
Tøjet rakte. Den var rundt om hende fra Væg til Væg. Der gik Kaffen på Stivejen med
Hænderne i Lommerne som var hun taget ud af en Kaffestue med Lænestole Kaffebord
Sofa Kaffe og Kabel-TV Væg til Væg-Kaffedrop og Trailer på Trailer. Larmende Stilhed så
langt Øjet rakte var i hende. Hun fløjtede ikke. Hun knipsede heller ikke. Fingrene
bevægede sig bare tydeligt i Lommerne som Resultat af Kaffe og at vi kiggede. Kaffen var
ikke alene ude i det hvor man kan tale om at være ude. Hun var kaffetørstig og hun var flad
ud til Kanten som så mange andre både før og efter. Hevet ud af Kaffestuen. Sat til Vægs
med Hovedpiner og fulde Måner bag Skyerne om Natten hvor de er og du ikke ville ønske
du var ude midt i alt med Kaffen plaskende fra gamle Sår Gardinet tungt og gennemblødt
Væg til Væg-Droppet blandt Masserne ”Heden som Hovedstad”-Flag over Hovedet hvor
ellers kun Gud var i Station og Fingrene sprang som Resultat af vi så dig tog Del i dig
slukkede Lyset tændte igen og dyttede så genkendeligt. Vi var her for dig med Kaffe og
Kage Varmestuer på Hjul Cirkusbyen Menneskeheden opskød Rekord på Rekord i alt ud
af intet. Steffen gik med Hænderne fri på en Vej i Menneskeheden der engang ikke var
større end en Tue. Han fløjtede. Han fløjtede som en fløjtende Tønde. Steffen gik på en Vej
i Menneskeheden der engang ikke var større end en Tue. Han fløjtede i Heden. Der gik
Steffen. Øjne på Stilke. Øjne på Stilke bag Gardiner så langt Øjet rakte. Der gik Steffen så
og fløjtede. Over Hovedet var kun Flag. Så langt Øjet rakte: Øjne på Stilke bag Gardiner
og Flag på Flag over Hovedet. ”Menneskeheden som Hovedstad.” Steffen havde brunt
Trætøj på. En Tønde. Han gik midt i Menneskeheden på en Vej der ikke havde været noget
særligt men som nu bar Præg af den særlige Kaffehede. Tungt Præg. Gennemblødte
Gardiner til alle Sider så langt Stilkeøjne rakte. Man kan sige Steffen fløjtede for det gjorde
han. Som en fløjtende brun Tønde begav han sig af Sted igennem Byheden blandt Øjne på
Stilke i Vaser bag Gardiner og med Flag over Hovedet. Jamrende Katte i blinde Gyder
(sorte Huller i Gardinsfæren) overtog Steffens Lyd. Steffen fløjtede ikke mere. Han gik
med et fløjtende Udtryk men der kom ingen Lyd ud. Den hang i Kattene i Gardinernes
Folder. Den hang i Flagene. Den sad på Tønden. Når Teltet trak Vejret blev Pladsen trang.
Når det åndede ud var der Rum igen. Sådan gik bølgende Gang som Tønden bar ham
igennem. Ind og ud mellem Øjne på Stilke og andre Tønder kom til. Junger med Mælk
stablet i Gyder med jamrende Katte Tønder i Gaden som Hedemodens Sommerkollektion
rullede sig ud med Steffen i Spidsen og Kaffen til Dels hans højre Hånd. Fra Cirkusbyens
Tag dryppede en varm Klister. Vimplernes Beskaffenhed var ikke af den flagvenlige.
Gummihimlen åbnede sig ned mod Sandheden. Gardiner faldt. Grise og Gæs i Teateret.
En Hånd ned fra oven pillede Steffen ud. Strafbar Færdsel i Sigte. En Skærm for Guds
Skyld. En Skærm. Steffen. Stille. Uden Bryg. Steffen gik med Hænderne i Lommerne på en
Vej der ikke var større end en Sti. Han fløjtede ikke. Det kan man ikke sige. Steffen gik med
Hænderne i Lommerne og fløjtede ikke på en Vej der ikke var større end en Sti. På Heden.
Der gik Steffen. Ikke et Øje. Ikke et Øje så langt Øjet rakte. Der gik Steffen så og fløjtede
ikke. Overhovedet. Over Hovedet var kun Gud. Så langt Øjet rakte: ikke et Øje. Steffen
havde brunt Tøj på: brune Bukser brun Jakke. Brunt Tøj i stil med Tæppe. Han gik ude på
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Heden på en Vej der ikke var større end en Sti med kun Gud over Hovedet. Man kan ikke
sige han fløjtede og Hænderne var i Lommerne på Bukserne der var brune og mest af alt
mindede om Gulvtæppe i Samspil med Jakken eller Gardinet. Væg til Væg. Han var derude
under Gud og han var alene. Der var med andre Ord brugt tidligere ikke et Øje. Stille var
der ikke. Der var ikke en Lyd men det larmede. Larmende Stilhed var Steffen ude i. Med
Hænderne i Lommerne på Heden i Støj. Sat til Vægs i Støj og Ro. Stilheden som larmede
var over ham. Den var i Vinden så langt Tøjet rakte. Den var rundt om ham fra Væg til
Væg. Der gik Steffen på Stivejen med Hænderne i Lommerne som var han taget ud af en
Stue med Lænestole Sofa og Kabel-TV Væg til Væg og Trailer. Larmende Stilhed så langt
Øjet rakte var i ham. Han fløjtede ikke. Han knipsede. Heller ikke. Fingrene bevægede
sig bare tydeligt i Lommerne som Resultat af vi kiggede. Steffen var alene ude i det hvor
man kan tale om at være ude. Han var tørstig og han var flad ud til Kanten hvor ingen
andre kom hverken før eller senere. Hevet ud af Stuen. Sat til Vægs med Tømmermænd
og Fuldmåne bag Skyerne om Natten hvor den er og du ikke ville ønske du var Steffen ude
midt i ingenting med Snapsen dryppende fra Næsen ned i Fløjten hvor Fingrene sprang
som Resultat af vi så dig lukkede Øjnene slukkede Lyset tændte igen og dyttede. Det var
bare os der lod dig alene. Det var os i den brune Stationcar.
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