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Henriette Bonde-Hansen er en varm,
modent og velklingende Elvira i
Den Jyske Operas virkningsfulde
opsætning af operaen ’Puritanerne’.
Anmeldelse . Bagsiden

KRITIK DEBAT NAVNE

Vi ved godt, det er perverst
Fra i dag kan man tage en sejltur med en flygtningebåd
styret af mennesker, der selv har taget turen over
Middelhavet. Kunstnerduoen bag synes ikke, det er
etisk forkert at udstille flygtninge på den måde.
Kunst

B

landt de mange højmastede
lystbåde, ﬂotte speedbåde og
blå bølgeskvulp ligger en
slidt ﬁskerbåd i træ. Dens
rustne rødbrune side vipper
stille op og ned i havnens små dønninger.
Kanten slår dovent
mod molen med et bildæk.
Båden er omkring 4
SIMON
meter bred og 11 meter
ROLIGGAARD
lang. På siden af stæv-

nen fortæller falmet hvid maling bådens
navn på arabisk: ’Alhadj Djumaa’. På
dansk noget i retning af: ’Den pilgrimsrejsende hr. Fredag’.
I 2013 sejlede netop denne båd 282 ﬂygtninge fra Etiopien og Eritrea over Middelhavet. 24 timer var den på havet, før den
italienske kystvagt samlede de mange
mænd, kvinder og børn op ud for øen
Lampedusa. Nu ligger den her. Ved en kajplads i Lynettens Sejlklub i det indre København og er ved at blive gjort i stand,
før den skal sejle med passagerer.
På fast grund står Bashir, Mahmoud, Jahandar og Frank og kigger lidt skeptisk
på båden. De skal være en del af bådens
mandskab, og alle har de selv taget den fa-

refulde tur over Middelhavet. I lignende
både eller nogle, der var mindre. De er
ﬂygtet fra krig, fattigdom og forfølgelse.

»Dont worry. We have lifewests«
»Kommer I ikke om bord«, spørger Tue Bierin, den ene del af kunstnerduoen Fix&Foxy, der sammen med Jeppe Kristensen
har brugt de sidste tre år på at få båden
hertil og nu står på dækket og kigger forventningsfuldt op på dem.
»Don’t worry. We have lifewests, so we
won’t drown«, siger han med et grin og tager en redningsvest over hovedet, mens
han holder en anden op i luften.
Frank er med et smil tilbage den første
til at bryde den sigende tavshed. Som
med et er en grænse brudt, og Jahandar
følger Frank ned på båden, der gynger relativt meget i det stille vand. Også Mahmoud hopper om bord.
Bashir bliver stående. Hans hænder
strammer stille deres greb om stropperne på den rygsæk, han har på.

Det er Tue Biering og Jeppe Kristensen,
der har søsat projektet, hvor ﬂygtninge
skal sejle københavnere og turister fra Københavns inderhavn og ud til populære
danske badestrande. De starter i dag og
sejler frem til 2. september.
Ambitionen lyder, at de vil give alle om
bord mulighed for at nyde livet så meget
som muligt i de tre timer, sejladsen varer.
Selv kalder de turen for en »lille ﬂugt fra
vores hverdagsproblemer«.
Er det ikke bare at stille de her ﬂygtninge
unødigt til skue?
»Jeg synes ikke, der er nogen, der er sat
til skue, men omvendt er de her jo, og folk
kigger. Det er der mange, der har gjort,
men vi vil jo også gerne gøre det synligt.
Personligt forestiller jeg mig, at det at blive gemt væk i en eller anden ﬂygtningelejr er en langt større hån end at være
med her og kunne forsvare sig selv og sin
historie«, siger Jeppe Kristensen.
Ifølge Fix&Foxys hjemmeside har hver
sejltur plads til mellem 1 og 182 passage-

rer, og der vil være både musik og forplejning. Selv med kun 12 mand på båden virker den relativt fyldt.
Selv vil de ikke kalde projektet for et politisk statement. De erkender dog, at der
selvfølgelig sættes tanker i gang, når man
stiger om bord på båden.
»Vi elsker bare begge to både«, forklarer
Jeppe Kristensen.

Noget, kun helte gør
»For os er det at tage ud med en båd noget, man gør for at hygge sig, have det
godt og nyde vejret. For at have det fedt
med sine venner, men for de her mennesker er både noget helt andet. Noget livsnødvendigt, farligt og usikkert«, siger
han. »Herhjemme virker det urealistisk
med alle de billeder med uforståeligt
mange mennesker i virkelig små både«.
Han kigger kortvarigt op mod den skyfri himmel, før han lader blikket vandre
hen over båden.
»Og det her er en dejlig båd. Der er no-

FLYGTNINGE. Der er væsentligt færre
ﬂygtninge på den nordafrikanske ﬁskerbåd, end da den krydsede Middelhavet i
2013. Alle er de kommet for at hjælpe
Lampedusa Cruises med at lave ture for
københavnerne. Foto: Peter Hove Olesen

get særligt over træbåde, og jeg glæder
mig meget til, at vi skal ud og sejle. Vi ved
godt, det er perverst at gøre det her, men
omvendt er hele ﬂygtningesituationen
også pervers«, siger han.
Flygtningene selv mener heller ikke,
der er noget problem i, at de er med på båden. Mahmoud, der egentlig er ﬁlmklipper, men var nødt til at ﬂygte fra militæret
i Syrien, synes tværtimod, det er en kompliment, hvis folk ser ham som ’ﬂygtning’.
»Jeg synes ikke, der noget dårligt i at blive kaldt ﬂygtning. Jeg er rejst mere end
3.000 km og har reddet mit eget liv for at
Fortsættes side 4
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Ravnens hvide rose

Interview:
Det urene
sprog

Man tryllebindes af Olga
Ravns nye digte. Af
deres minimalisme og
maksimale billedkraft.

I sin nye digtsamling
skriver Olga Ravn i den
hjerteknustes hjerte.
BIRGITTE KJÆR

bøger

O

og ’betændelsens mælk’ er en værdig hilsen til lyrikhistoriens mest berømte oxymoron (dvs. paradoksale ordsammensætninger): ’sort mælk’, som stammer fra
Celans sørgedigt
over
kz-lejrens
ofre, ’Todesfuge’.
Fra starten er der
Hjertet drypper hos Ravn den sorte
fedt, og rosen er mælks paradoksale
sammenfald
et anus
mellem hvid og
sort; man kan
drukne i hvide roser som i sort vand.
’Betændelsens mælk’ er en paradoksal
kombination af det rene og det klamme,
også den karakteristisk for Ravns digte.
Hjertet drypper fedt, og rosen er et anus:
»Mit hjerte falder/ som en fedtdråbe/ og
forsvinder/ hvide roseanus/ mit hjerte«.
Bogstaverne, der udgør ordene ’Den hvide rose’ på titelbladet, er optegnet med
dryppende kontur og varsler således allerede den slimgørelse af rosens hvide
skønhed, som skal foregå i digtene.
I kraft af kombinatorikken og den mo-

numentale isolation står ordenes enkelte
og enkle elementer og glitrer som prismer (som de ’diamanter’, der overraskende kastes ind i billedforrådet, eller som
dugvåde roser). ’Rosen’ er både blomst og
sygdom. ’Løftet’ er både et løfte og et løft.
De små enkeltstående x’er, der jævnligt
erstatter verselinjerne (når et digt er på
mindre end fem), synes både at stå for
ubekendte, kys og korssting: »Rosen er
skrift/ over dit ansigt/ betændelsens
sting/x/x«.
Ravns digte er blændende skønne, dybt
bevægende og fuldstændig magiske;
man bliver tryllebundet af gentagelsens
besyngende rytme og den voldsomme
billedkraft; man bliver sorgstemt og tudevorn af sygdom, tab og skønhed; man
ﬁnder melankolsk ro i de bestandige ﬂuktueringer. »Mit hjerte er en klud/ det ønsker at prostituere sig«, skriver Ravn. Hendes digte udstråler for mig med trøsterig
melankoli, at mennesket er det mærkelige væsen, der ønsker at dvæle i en døende
verden.

lga Ravns nye digtsamling
handler om at være i et
kærlighedsforhold til en,
der er alvorligt syg, og om, hvordan
det forhold går i stykker. Skrevet på
forfatterens egne erfaringer. Samtidig er det en undersøgelse af sprogets romantiske klicheer.
Digtene har titlen ’Den hvide rose’.
Hvad betyder en hvid rose for dig?
»Rosen har ﬂere betydninger i bogen. Hvis jeg skal forsøge at sige noget om den, bliver rosen det sted,
hvor den ulykkelige kærlighed og
poesien mødes, en slags krydsfelt.
Rosen er meget slidt som billede.
Der er blevet skrevet sindssygt mange digte om den. Her er det ikke en
rød rose, men en hvid. Rosen har
tabt sin farve, det er ikke den passionens røde rose længere«.
»Det er også en bog, der forsøger
at tage den hjerteknustes sprog på
sig. Det sprog er lige så slidt og klichefyldt som rosen er det. ’Hvorfor
gik du fra mig’, ’jeg er ulykkelig’. I
det sprog er der en magtesløshed,
som spejler den magtesløshed,
man føler, når man bliver forladt.
Det er et klaustrofobisk sted at være
hjerteknust«.
Forsiden er slående. På en sart lysegrøn baggrund står bogens titel i bogstaver, der drypper af blod, sved, tårer
eller smeltet fedt. Hvorfor det?
»Det var vigtigt for mig, at omslaget signalerede noget lidt poppet.
Digtene arbejder med så klassisk inventar, at man let kunne pakke det
ind i en smagfuld hardback. Men
det ville jeg ikke. Omslaget skulle
signalere, at det her var nye digte,
digte til nu, ikke tidløse digte.
Du er lige blevet mor. Hvordan er du
kommet i stemning til så triste digte?
»Det handler om erfaringer fra
før, jeg overhovedet mødte barnets
far. Nogle bøger tager bare lang tid.
Jeg syntes, det var ulækkert, at jeg
havde skrevet om det, jeg oplevede.
Det var for banalt. Når man er så tæt
på egne erfaringer, kan man ikke se
dem udefra. Så jeg havde brug for at
komme på afstand af det sprog, før
jeg kunne redigere det«.

kultur@pol.dk

birgitte.kjaer@pol.dk

dar er også kommet videre og siger, at
han i dag svømmer meget. Lige nu kigger
han interesseret med, mens to fra holdet
er i gang med at få slam op fra bunden af
skroget, så de kan få motoren i gang.
Tue Biering og Jeppe Kristensen håber
næsten på et motorstop. Bare for at sætte
tingene i perspektiv. Her tager de blot en
walkie-talkie og kalder en slæbebåd. Sådan var det ikke gået, hvis man rent faktisk havde ligget i Middelhavet.
Mahmoud er overrasket over, at båden
er så ﬂot. Han har set både, der var meget
værre, og den her har endda ligget på
land det meste af tiden siden 2013.
Oppe foran i stævnen er et lille rum under dækket. Ifølge logbogen fra de italienske myndigheder var det her, de ﬂeste
kvinder og børn befandt sig. Lugen i dækket er lidt mindre end 1 m2 og man skal
dukke sig for at komme helt ned og sidde.
Der er måske 1 meter i højden, og her lugter af gammelt træ og saltvand. Indelukket. Man kan høre bølgerne slå mod
skroget, og hver gang de tager et skridt
oppe på dækket, knirker brædderne, hvis
distance til ens hoved umuliggør andet

end en krumbøjet stilling. Det er planen,
der skal puder herned for at gøre det hyggeligt under turen her i Danmark.

Den hvide rose. Olga Ravn. Gyldendal, 352
sider, 195,95 kroner. Har du Pluskort, får du 15
procent rabat på lagerførte bøger i Boghallen
eller fri levering hos Saxo.com. Læs mere på
politiken.dk/plus



M

inimalisme kan man vel med
en vis ret kalde det. Man tager
en håndfuld elementer (hvid
rose, sort vand, olie, cigaret, ansigt, hænder, handske, jeg, du, vi, den syge, plejeren) og kombinerer dem i seriel gentagelse og variation. Men billedkraften i Olga
Ravn nye digtsamling er ikke minimal,
den er maksimal. Og den stramme kombinatoriske komposition isprænges fra starten krasse farver og vilde metaforer. Den indledende, besyngende,
smerteligt smukke og
LILIAN MUNK
helt enkle strofe gentaRÖSING
ges trefold: »Alt/ hvad
jeg/ har gjort for at/ beholde dig/ blomstrer«.
Herefter får vi intet mindre end pink på
banen og en på én gang plat, original og
rørende metafor for coitus: »Hvorfor er vi
ikke/ en cigaret der møder/ en kugle af
pink papir/ skod dig i mig som døden«.
Uden egentlig at forlade billedet af den
hvide rose, som med titlen hviler over hele samlingen (den pink papirkugle ligner
rosen i formen, cigaretten i farven), får
digtet foldet nye, overraskende billeder
ud af det.
Der er 160 strofer eller digte a 5 verselinjer, de er nummererede, og mellem dem
er der blanke sider, så de står i hver sit bed
og blomstrer i en form for monumental
isolation. Det kræver sit af det enkelte
digt, men Ravns digte har, hvad der skal
til: en enkel, skulpturel skønhed med
kompleks billedkraft.
Hvis der er en fortælling, kunne det være historien om at elske en syg og måske
endda afdød; med det perspektiv kan
man ikke andet end tude over det indledende og trefoldigt gentagne digt, den efterladtes kamp for at holde den døde i live blomstrer nu som en rose på graven.
Når den hvide rose belyses af den syges

Vi ved ...

MELANKOLSK RO. Olga Ravns digte
er blændende skønne, dybt bevægende
og fuldstændig magiske. Foto: Finn
Frandsen

motiv, får man øje på, at ’rosen’ også er
navnet på en sygdom. Når den belyses af
døden, erindres man om, at hvide blomster er begravelsesblomster.
HVIS MAN I EN konventionel digterisk
scenograﬁ har et jeg, et du og en rose, er
jeget og duet elskende, mens rosen er rekvisit eller metafor (klassisk for kvinden).
Sådan er det ikke hos Olga Ravn. Jeget kan
være rosen, duet kan være rosen; rosen
kan både tale og tales til i den besjæling,
der sammen med personiﬁkationen (»Tiden i dig/ lægger hånden over/ nattens
græs«) er en gennemgående trope. Men
det er ikke en besjæling, der projicerer
menneskets billede ind i naturtingene;
det er snarere en slags dynamisk inversion eller udveksling, hvor fordelingen
mellem aktiv og passiv, mellem agerende,

i sikkerhed i Europa. Af dem er 3.151 døde
eller savnede. Det viser en opgørelse fra
International Organization for Migration. Langt størstedelen sejler mod den
syditalienske ø Lampedusa.

Fortsat fra forsiden

Kun en vej, og det er fremad

kunne bære den titel. Det er kun helte,
der kan gøre den slags. Jeg synes, det er
vigtigt, at folk får en reel idé om, hvad det
er der sker i Middelhavet. Jeg er ligeglad
med om, der kommer folk bare for at glo
på mig. Så længe jeg bare kan fortælle
min historie til en enkelt person, er jeg
glad. Der er så mange i den her verden,
der bare accepterer deres skæbne. Jeg vil
selv deﬁnere min«, siger han.
Ifølge de to kunstnere er det heller ikke
meningen, at folk skal komme om bord
og sidde og skamme sig.
»Det her er ikke en løftet pegeﬁnger,
men det er klart, at man ikke kan undgå
en dobbelthed, når man sidder her«, siger
Jeppe Kristensen.
Alene i 2016 har 266.042 ﬂygtninge taget turen over Middelhavet for at komme

Ved Lynetten har Bashir taget tasken af og
tripper lidt frem og tilbage langs båden,
mens han snakker lidt med de andre.
Han er kurder fra Syrien og sejlede fra
Izmir til en græsk ø i 2009. De startede
med at stævne ud i en lille gummibåd,
men fandt hurtigt ud af, at havet var for
voldsomt, og de måtte vende om og ﬁnde
en større båd. Til trods for at han nu er
mange tusind kilometer væk, vil han ikke
på billeder, og han vil ikke ﬁlmes. Han
frygter, regimet skal ﬁnde ham.
Også Mahmoud, Jahandar og Frank har
haft hårde ture over havet, der forbinder
Europa med Mellemøsten og Afrika. Men
som Frank siger til sig selv: »Som jeg ser
det, er der kun en vej, og det er fremad. Jeg
bliver bare nødt til at komme videre«. Selv
om hans egen tur tog ﬁre dage på havet
med høj søgang, er det lykkedes ham at

redskab og genstand er i bestandig ﬂuktuering.
I disse vers »Hvide roser bærer/ natten i
deres handsker/ som vasketøj« er der
f.eks. vendt op og ned på, hvem der bærer
hvem og i hvad. Når jeget kan vaske roserne ved at gnide sit ansigt mod deres fedt,
er der også vendt op og ned på, hvem der
vasker, og hvem der bliver vasket, hvad
der er snavset, og hvad der er rent.
Digtene sender hilsener til andre digtere udi rosenbilledets og elementarpoesiens kunst. Når roserne skal bæres til alter
og ofres, er der hilsen til Edith Södergrans
’Rosenalteret’. Den minimalistiske scenograﬁske kombinatorik sender hilsner til
Ann Jäderlund, som Ravn har oversat. Opog ombrydningen af sproget til få billedstærke elementer i varierende gentagelse
kan give mindelser om Paul Celan, som
synes særlig nærværende, når elementet
’aske’ introduceres i kombination med
’græs’ eller ’mælk’: »Du bærer hos dig/ en
lang dag af aske/ og mælk på bunden/ betændelsens mælk/ slår sting i dig mens du
sover«. ’Aske’ er et af Celans ledemotiver,

q
q

FAKTA
LAMPEDUSA CRUISES

Fra 19. august til 2. september vil
den danske sejlforening Lampedusa
Cruises tilbyde sejlture med mad,
musik og masser af bademuligheder
undervejs.
Båden kommer til at sejle fra
Kvæsthusbroen for enden af
Nyhavn. Afgangstider kan findes på
foreningens facebookside.
Bag ved eventet står Fix&Foxy – en
eksperimenterende instruktørduo,
der siden 2005 har lavet forskellige
kulturelle events. Bl.a. forestillingen
’Pretty Woman’, der vakte debat ved
at caste virkelige prostituerede i
rollerne.

overvinde sin skræk for havet, efter at han
kom til Danmark.
Nu står han på båden, har grebet styrepinden og leger, at han er kaptajn. Jahan-

Den rå virkelighed rammer ikke
Hvorfor skal der være puder og musik, når
det er en rå historie, I vil belyse?
»Vi har prøvet at gøre det råt med andre
projekter. Vi synes ikke det virker«, siger
Jeppe Kristensen.
»Vi vil ikke putte grimme billeder i hovedet på folk. Dem ser vi allerede hver
dag. Vi vil hellere gøre det til en god oplevelse at træde ind i det billede. Det er når
folk er glade og frivilligt deltager, at vi kan
forandre dem«, siger han.
Jeppe Kristensen håber, at de, der tager
turen med Lampedusa Cruises vil give sig
selv tid til at forstå, situationen.
»Vi vil gerne menneskeliggøre de udeﬁnerbare ﬁgurer, man ser sidde i bådene.
De er også bare mennesker, der gerne vil
have det godt«, siger han.
For Fix&Foxy repræsenterer de ﬂygtninge, der frivilligt har meldt sig til at
hjælpe dem, hele ﬂygtningekrisen.
»Jeg tror, vi har svært ved at begribe,

Torsdag d. 25. til og med søndag d. 28. august

20% rabat på engelsk fiction
Har bragt folk
og litteratur sammen i
mere end 100 år
Rådhuspladsen 37 · 1785 København V · Man, tir: 9-19. Ons, tors, fre: 9-20. Lør: 10-18. Søn: 11-16 · facebook.com/boghallen

hvad der egentlig sker i Verden i de her år.
De ﬂeste, har også været nødt til at lave en
eller anden lille joke. ’Mon de har drukket
cola på turen?’ eller ’282? Ah, man kan da
godt være ﬂere?’ Uden den danske ironisering, kan man nok ikke kapere den virkelighed, der rammer, når man selv ser og
mærker båden«, siger han.
»Men det gode er, at man tit taler om
noget andet på en båd, for tiden er anderledes ude på vandet. Den går ligesom i stå,
og man er nødt til at tale sammen. Det håber jeg sker her«, forklarer han.
Havet kaster en let og kølig brise ind
over folkene på båden. Jahandar kommer
med en joke om, at båden godt kunne
bruge noget nyt maling. Mahmoud og
Frank griner. Vandets skvulpen lægger sig
som et vattæppe over alle lydene fra storbyen og ﬂygtninge, kunstnere og resten
af holdet på den nordafrikanske ﬁskerbåd står et øjeblik med solen på skuldrene. På et tidspunkt fanger Tue Biering og
Jeppe Kristensen hinandens blikke og
smiler.
Bashir står stadig på kajen.
simon.roliggaard@pol.dk

RYGSÆK
Farverig rygsæk fra Eastpak med
mange detaljer. Fås i to farvekombinationer med blå og pink.
47,5 x 29 x 14 cm.
Pluspris 679 kr.
Pris uden abonnement 799 kr.
Køb på politiken.dk/plus
eller i Plusbutikken,
Vestergade 22, København K.

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

