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»Roman« står der på titelbladet til Josefine 
Klougarts nyeste bog, »Om mørke«. Åbner 
man den, vil man opdage, at det ikke er en 
klassisk en af slagsen. Langtfra. Fortællingen 
åbner med linjen: »Alt det øjnene ser, det 
blikket falder på«, og på nogle sider står kun 
én kort sætning på de ellers blanke ark. I en 
del af bogen – den der hedder Sapphofrag-
menter – ser det ligefrem ud, som om store 
dele af teksten er faldet ud. Tilbage er kun 
løsrevne ord og halve sætninger.

»fryser, jeg er lige ankommet«, står der 
eksempelvis øverst til venstre på én side. Og 
længere nede til højre blot ordet »døde«.

»Jeg mener selvfølgelig, at det er en 
roman,« siger Josefine Klougart om sin bog, 
der er nomineret til Danmarks Biblioteks-
forening og Berlingskes bogpris, Læsernes 
bogpris.

»Litteratur er for mig grundforskning i, 
hvad det vil sige at være menneske, og skal 
man tage den ambition alvorligt, bliver man 
nødt til at forholde sig til, hvordan vi men-
nesker erfarer verden, hvordan vi erindrer 
og skaber sammenhæng i vores liv og i vores 
virkelighed, hvordan fortællinger hele tiden 
skabes og går under. Der synes jeg, at den 
traditionelle kronologiske udviklingsroman 
i den grad har udspillet sin rolle.«

Det betyder dog ikke, at enhver dannel-
sesroman er dømt ude, skynder hun sig at 
indskyde. Men problemet ved for eksempel 
Henrik Pontoppidans »Lykke-Per« ligger i det, 
hun kalder fortællerens organiserende blik.

»Det, at en fortæller opererer tilbagesku-
ende, og at alle scener er effektive og går op, 
så at sige. Vi har ikke noget sprog, der kan 
honorere den slags overblik.« 

Den lineære fortælling duer ikke 
For livet er i lige så høj grad afvikling som 
udvikling, mener Josefine Klougart.

»Jeg synes ikke, man kan bruge en fast-
frosset lineær fortælling til så meget. Som jeg 
ser det, antager livet en slags cyklisk struktur. 
Man vender hele tiden tilbage til det samme 
sted for første gang. Som en anden, men det 
er ikke bare en bevægelse, hvor der bliver ved 
med at blive lagt noget til. Dén radikale åben-
hed må romanen afspejle. Alt andet er løgn 
og endda en kedelig løgn.«

Eller som der står et sted i »Om mørke«:   
»De største revolutioner ændrer ikke 

fremtiden så meget, som de ændrer det, der 
går forud.«

 ● Født 1985. 

 ● Debuterede i 2010 med romanen 
»Stigninger og fald«. I 2011 udkom »Hal-
lerne«, som også blev dramatiseret på 
Aarhus Teater.

 ● »Én af os sover« fra 2012 blev ligesom 
debuten nomineret til Nordisk Råds 
Litteraturpris. Den er netop udkommet 
i Sverige og har fået stor ros fra anmel-
derne der:

 ● »Jag tänker att jag aldrig har läst något 
så här vackert om att göra slut,« skrev 
Svenska Dagbladets anmelder eksem-
pelvis. 

Josefine klougart

Nomineret. Den klas-
siske roman har udspillet 
sin rolle, mener Josefine 
Klougart. Med »Om 
mørke« udvider hun 
grænserne for, hvad 
romangenren kan.

»Det handler ikke kun om samfundsmæs-
sige opstande, som også kan gribe tilbage og 
ændre vores forståelse af det forudgående; 
det handler lige så meget om de indre skred, 
der sker i os, i vores verdensopfattelse og syn 
på os selv, når vi erfarer noget nyt,« siger den 
28-årige forfatter. 

Men kritikken af den traditionelle fortæl-
leform handler ikke blot om form. Målet er at 
favne det moderne menneske.

»Det er i virkeligheden en slags friheds-
projekt. Mine bøger handler på en eller 
anden måde altid om at få skabt plads til at 
være menneske. Og om hvordan man kan 
udvide mulighederne for, hvordan man kan 
være menneske. Der er i ethvert samfund 
nogle indbyggede mekanismer, der gør, at 
de her muligheder bliver indsnævret, og at 
fortællingerne om os selv får en bestemt ret-
ning, udfolder sig i bestemte rum. Det er de 
rum af muligheder, litteraturen gerne skulle 
sprænge. Det handler om at finde et sprog, 
vi som mennesker kan være i og som læsere 
genfinde os selv i.« 

Josefine Klougart fortæller, at nogle mis-
forstår hendes roman som et formeksperi-
ment uden fortælling. 

»Det har jeg aldrig forstået. Jeg synes, der 
foregår utrolig meget i mine bøger. Som en 
af mine forsvarere engang sagde: De handler 
ikke om ingenting, men om alt! Når nogle 
har sagt det modsatte, tror jeg det handler 
om, at man leder efter en bestemt form, som 
handlingen skal udspille sig i. Jeg tror, man 
læser forkert, fordi man er så vant til at læse 
for eksempel krimier, hvor handlingsstruk-
turen kan være så tydelig, at selv en meget 

ufokuseret læsning vil fange de stereotype 
dramatiske vendepunkter. Vores narrative 
begær bliver for en stund stillet med tomme 
kalorier.«

Den samme vage opmærksomhed kan 
man ikke læse »Om mørke« med.

»Så sker der ingenting. Du finder ikke højt-
råbende og entydige dramaturgiske drejnin-
ger i fortællingen,« siger Josefine Klougart.

»Men den er faktisk meget action packed,« 
udbryder hun og kalder »Om mørke« for en 
»eksistentiel thriller«. 

Kærlighedens mørke
Den handler om mørket i alting, eftermid-
dagen, døden. Den fortsatte undergang, 
kærlighedens mørke og naturens. Sådan for-
mulerer hun det selv. 

»Men »Om mørke« bliver prægnant og 
mættet på en anden måde. Nemlig i det 
konkrete, i billederne og i kraft af de erken-
delsesspring, der findes på hver eneste side. I 
virkeligheden er den sindssygt fortættet.«

Selv om »Om mørke« er en roman, mener 
Josefine Klougart, at man skal læse den lidt, 
som man læser et digt.

»Man behøver ikke at kunne genfortælle, 
præcis hvad et digts handling er eller kunne 
sætte ord på den erkendelse, man har under 
læsningen. Det er jo umuligt at lave sådan  
en oversættelse af værket,« siger hun og tilfø-
jer:

»Hvis man vil oversætte min bog, kom-
mer man lidt på en opgave. Den er ikke skre-
vet for at blive oversat, den er skrevet for at 
blive læst og taget for pålydende. Ikke noget 
hokus-pokus, bare det liv, der er.«   

Josefine Klougart er nomineret til  
Læsernes bogpris for bogen »Om mørke«. 
Foto: Nikolaj Linares
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Ida  Jessen
Postkort til Annie. Gyldendal.

Hans Joachim Offenberg
Myrer. Aarhus Universitetsforlag.

Yahya Hassan
Yahya Hassan. Gyldendal.

Josefine Klougart
Om mørke. Gladiator.

Bjørn Rasmussen
Pynt. Gyldendal.
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Josefine Klougart blev sidste år 
(2012, red.) indstillet til Nordisk 
Råds Litteraturpris for anden 
gang.

Talentet bekræftes af Klougarts 
nye bog, »Om mørke«. På forsiden 
betegnes den som en roman, men 
i så fald er den en bastardudgave 
af slagsen. Lange passager er 
lyriske, et kapitel betegnes som 
»Sapphofragmenter« og består af 
løsrevne tekstbidder. Mod slut-
ningen indskrives dramaet som 
genre, i andre passager ligner tek-
sten mere regulær prosa. Det hele ledsages af 
fotografiske gengivelser af noget, der ligner 
hvide blafrende lagner, adskillende denne 
undersøgelse af mørket.

Og ja, det er mørket, det handler om. Det 
er det konkrete mørke, som det registreres af 
blikket. Og det er i en stor variation af over-
førte betyninger: Døden, undergangen, syg-
dommen, adskillelsen. Bogen indledes med 
et citat fra Joseph Brodskys »Venedigs vand-
mærke«, som anslår nogle af de temaer, der 
går igen: Det registrerende blik og øjets iden-
tifikation med det sete, subjektets relation til 
objektet, adskillelsen og forfaldet, udvekslin-
gen mellem menneske og omverden. 

Et sted hen imod slutningen, hvor teksten 

kommer tættest på en »normalt« 
berettende, tidsligt progressiv 
prosa, afbrydes den, genren skif-
ter til dramaets, og der indledes 
med en billedlig beskrivelse af sort 
jord, og hvordan en plantes stille 
svajen i vinden er det eneste, der 
afslører tiden. »Bevægelsen bliver 
en tilstand. Vi mister igen den for-
nemmelse af tid, som vi lige havde 
fundet os til rette i«, lyder det med 
en dobbeltbundet formulering, 
der både henviser til det konkrete 
billede og til læserens oplevelse i 

relation til det foregående kapitel.
330 sider af denne slags kan tage pusten 

fra selv den mest højpandede læser. Men 
den spirende læsertræthed sendes gang på 
gang retur af Klougarts rytme og stærke, 
stærke billeder, hvad enten de kommer til 
udtryk i naturmetaforer eller længere beskri-
vende sekvenser, som for eksempel afsnittet 
om småpiger, heste og voldsom død. »Om 
mørke« er svært gennemtrængelig og umid-
delbar på én gang. Måske er det en bog, der 
hellere skal sanses end forstås, og man bør 
som læser indimellem blot lade sig glide ind 
i billedstrømmen og udvekslingerne mellem 
modsætninger. Det glimter nemlig i mørket, 
både af stor skønhed og farer.

Mørke kræver lys
 Uddrag af Per Krogh Hansens anmeldelse i 
Berlingske, 7. december 2013.
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