
Kvindeliv | Mode | Skønhed | Bøger

Viva
SØNDAG
DEN 27. JANUAR 2013

Josefine 
Klougart
»Vi er her jo bare en tid, og alting bevæger sig; så følelsen af at
være hjemme og høre til opstår glimtvis eller i perioder,« siger
succesforfatter, der igen er indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris.

Mode: Tag et stykke
tilbehør af, før du
går ud ad døren.
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Det må gerne
ødelægge én lidt
Hun er vor tids største litterære stjerne. Både professionelt og privat tumler
hun med store eksistentielle spørgsmål og synes nogle gange, at hun selv er
lige lovlig dramatisk anlagt. Mød 27-årige Josefine Klougart, der for anden
gang er nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris.
EDITH RASMUSSEN | EDITH RASMUSSEN@jp.dk
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Fortsættes E

D
ybt inde i en baggård på Blegdamsvej
i København, i en gammel fabriks-
bygning med høje, sprossede vin-
duer, plantede Josefine Klougart for
nylig sit skrivebord. Nu er hun en del
af et fællesskab. Et forfatterfælles-
skab med to andre unge forfattere,

Anders Høftt og Jonas Rolsted. Det er ganske nyt
for hende, men sundt, understreger hun.

»Det, at jeg har fået et kontor, et sted jeg kan
tage hen hver dag, er en gave for mig. Det er med
til at skabe nogle rammer for et liv som forfatter,
hvor meget ellers let flyder ud, fordi der ikke er
så mange grænser, hverken i den ene eller den
anden forstand. Det er virkelig skønt at se nogle
mennesker, ja, det er vel nærmest en måde at
overleve i det på. At følelserne og tankerne får
lov til at være der, men at de også bliver afbrudt
af kaffepauser og gåture, kommentarer om at
man har taget trøjen omvendt på. At sidde og
skrive dag efter dag kan komme til at virke ret
ødelæggende for de fleste mennesker, jeg har
efterhånden fundet ud af, hvad jeg skal gøre for
at overleve det. For det er jo det, det handler om,
at det ikke får lov at ødelægge én,« siger Josefine
Klougart og tilføjer smilende:

»Ej, det må faktisk gerne ødelægge én lidt, men
man skal bare sørge for at komme sig.«

Hvad det er, der kan true med at ødelægge den
27-årige forfatter, der for anden gang er nomine-
ret til Nordisk Råds Litteraturpris, vender vi til-
bage til.

Umiddelbart ligner hun en succes, Josefine
Klougart. Debuterede i 2010 med bogen ”Stignin-
ger og fald”, en skildring af hendes barndom på
Mols i 1980’erne, som væltede anmeldere omkuld
og fik hende indstillet til den prestigefyldte Nor-
disk Råds Litteraturpris. Året efter kom romanen
om et symbiotisk og destruktivt kærlighedsfor-
hold, ”Hallerne”, der blev sat op på Aarhus Tea-
ter. Og sidste år udsendte hun sin tredje roman
”Èn af os sover”, som prompte blev indstillet til
Nordisk Råds Litteraturpris. Hun har derudover
udgivet to prosabøger og er redaktør på Dan-
marks ældste litterære tidsskrift, Den Blå Port.
Som en af få yngre forfattere lever Josefine Klou-
gart faktisk af sit forfatterskab.

At høre til
»Både min første og min seneste roman handler
meget om det, at høre til et sted. At have et hjem
i verden. Som barn har mange en meget absolut
fornemmelse af at høre til et sted, i et landskab, i
et geografisk landskab og i et mentalt landskab,
altså den egn og den familie, man fødes og voks-
er op i. Disse landskaber er med til at forme en;
man kan næsten høre bjergene eller de flade slet-
ter i et menneskes sprog, se landskabet i deres
øjne. Det var i hvert fald en af de tanker, der lig-
ger til grund for min første bog. Men i teenage-
alderen begynder man tit at føle sig lidt fremmed
i den familie, på det sted. Man føler, at man ikke
rigtigt hører til. Jeg tror, at det er en del af det at
blive voksen, at man må opfinde en hjemløshed, i
stedet for at få plads til sig selv. Der er så meget
identitet knyttet til stedet og familien som sted,
man føler ikke, at man kan blive sig selv uden at
træffe nogle valg selv, bevæge sig i mere end én
forstand. Jeg syntes, at de år var ret forfærdelige,
fordi jeg var så splittet og havde så meget kærlig-
hed til det, som jeg skulle finde mig selv udenfor.
Men efter en tid forelsker man sig så, møder et
menneske, der ser på en med et helt andet blik,
på en måde bliver man til for første gang i det
blik. Man opstår som sig selv; og man har for-
nemmelsen af, at så længe, han ser på en, så
hører man til et sted. Der. Sammen. 

På besøg i sit eget liv
”Én af os sover” handler ikke mindst om den
erkendelse, at kærligheden mellem mennesker 
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tøver hun og tænker sig længe om. Har spørgs-
målet relevans for hendes forfatterskab? Så vi
tager udgangspunkt i litteraturen, kaster prøv-
ende sætninger fra hendes forfatterskab op i luft-
en og lader hende gribe dem igen.

Efter otte år
»Efter otte år, så rejser man sig fra sengen
og går helt fattet, men samtidig alt andet
end fattet, helt uden form, gennem et rum,
et andet, låser sig inde på et badeværelse,
og falder sammen der.«

»Citatet stammer fra ”Én af os sover”, der jo
ikke er en selvbiografisk roman. Men som så
mange andre har jeg selvfølgelig prøvet at blive
desillusioneret i forhold til kærligheden. Bogen
handler netop om de store smertefulde livsvilkår
– de barske erkendelser, desillusionen, det at
miste, tabet af kærlighed, der gør, at vi på en eller
anden måde mister vores historie, det blik der
nærmest skabte os og på en måde simpelthen os
selv. Den vi var i hvert fald. Kærlighed har evig-
hed indskrevet i sig. Når man elsker nogen, så er
det ikke til i morgen, eller til der dukker noget
bedre op, det er for altid. Når et kærlighedsfor-
hold går i stykker, er det, som om man er blevet
en krop, og denne krop falder fra hinanden. På
den måde er der heller aldrig én, der kan forlade
en anden: Men den man var i kærlighedssymbio-
sen forsvinder fra den ene dag til den anden. Det
bliver indskrevet i den orden, man jo egentlig
godt vidste fandtes; at alt i verden er til låns. Det
er en erkendelse, der rækker frem i tid, men
bevægelsen går også tilbage; man står et nyt sted,
og når man ser sig tilbage over skulderen til alt
det, der gik forud, så ser man det i et helt andet
lys. Man mister sin historie, og må i gang med at
forstå sig selv på en ny måde. Disse tabssituation-
er er vanvittigt forfærdende og samtidig vildt
interessante, fordi de stiller spørgsmålstegn ved
identitet, hvem er vi; og fordi det spørgsmål bliv-
er et spørgsmål om, hvad erindring overhovedet
er.«

Anticoachingbog
»Jeg har nogle gange kaldt min seneste bog for
en anticoachingbog, fordi den netop dvæler i

sorgen og i tabet. Jeg synes, der er en tendens i
vort samfund til, at enhver krise og ethvert tab
skal oversættes til »en mulighed for vækst«, og
jeg tror, at de fleste, der har prøvet at miste, de
vil nikke genkendende til, at det føles som en
utroskab mod sorgen bare at se det som »en
mulighed for vækst«. Det er så meget andet end
det. Der er så mange erkendelser knyttet til det at
miste, som man undertrykker, hvis man er helt
besluttet på at se det som et spændstigt spring-
bræt for noget nyt. Sorgen er ikke konstruktiv i
den forstand, den er så meget andet. Jeg tror, man
overser nogle muligheder i livet, hvis man bare
øver sig i at tage gips på foden og humpe videre
så hurtigt som muligt.

Der kan ligge nogle erkendelser i at forsone sig
med tab som en del af livet. Jeg tror også, at der
er et arbejde med erindring hver gang ens liv
ændrer sig drastisk. Alt ser pludselig anderledes
ud, og hvis man ikke giver sig lov til at kigge godt
efter, så har man ikke et særlig godt udgangs-
punkt for at forstå, hvem man selv er. Med det
tab. Med den sorg. Så fortsætter man – ikke uden
det tab og den sorg – men uden at have mærket
det. Og det kan blive som at gå i vådt tøj. Det bli-
ver tungt og pissekoldt! Man må finde en måde at
leve med tabet på, så erindringerne ikke forsvin-
der. Man har elsket, og den kærlighed må man
forsøge at tage med sig.«

Kroppen husker som 100 heste
»Hun bildte sig selv ind, at hun kunne snyde
ham med sin krop. Snyde sin krop.«

»En stor del af problemet ved positiv psykologi
er for mig at se, at det er meget baseret på at
styre sin refleksionsevne. Det handler om at
tænke anderledes, at styre sine tanker i en mere
positiv retning. Og slagsiden ved det er, at man
måske ikke har kroppen med. Og alle mine bøger,
især den sidste, hvorfra citatet stammer, tænker
jeg som en slags kroppens filosofi. Et forsøg på at
tænke ikke bare med intellektet og hjernen, men
med hele kroppen. For hele kroppen erindrer, og
hele kroppen tænker, ikke kun hjernen. Jeg skriv-
er et sted, at kroppen husker som 100 heste. 

ikke er et evigt og uforanderligt hjem. Den er
ligesom barndomshjemmet og hjemstavnen til
låns. Som alt her i verden: midlertidigt. Hoved-
personen rejser efter to forliste kærlighedsfor-
hold hjem til barndommens landskab, fordi det
lokker med, at man finder hjem, hvis man vender
tilbage. Og det gør man bare ikke. Der er fæld-
ningsplaner, alt ser anderledes ud, Mols Bjerge
har forandret sig. Ens familie har forandret sig,
og allermest radikalt er man jo også selv blevet
en anden. Øjnene, der ser, er nogle andre. Med
Freuds begreb, så bliver det en mærkelig unheim-
lich fornemmelse, man kender det hele, men det
er bare lidt anderledes, end man huskede det. Og
så er det, man er kastet direkte ud i den eksisten-
tielle hjemløshed. Vær så god: Rum det. Vi er her
jo bare en tid, og alting bevæger sig; så følelsen af
at være hjemme og høre til opstår glimtvis eller i
perioder. Der er en form for ikkeeksistens for-
bundet med følelsen af ikke at føle sig hjemme.
Falde ind i et landskab eller et blik. En følelse af
at være på besøg i sit eget liv. Være iagttager. 

Intime oplevelser
Spørger man Josefine Klougart, om hendes bøger
er erindringsbøger, så svarer hun nej. Selv om
bøgerne består af en række erindringsbilleder så
livagtige, at 60-årige mænd og 17-årige piger har
sagt til hende, at det er deres barndom, hun
beskriver.

»De fleste har nogle meget intime oplevelser
med at læse mine bøger. Der er en interessant
dobbelthed i, at jo mere personligt og specifikt
man skriver, jo mere alment bliver det tilsynelad-
ende.

Det er en ret fantastisk dimension, som littera-
tur kan have, at mine grunderfaringer går i for-
bindelse med nogle andre menneskers grunder-
faringer. Hvis man gerne vil vide, hvor meget der
er Josefine, og hvor meget der er opfundet til lej-
ligheden, må man skelne mellem erfaringer og
oplevelser. Alt, hvad der står i mine bøger, har jeg
erfaret, men jeg har ikke oplevet det.«

Det er ikke svært at få Josefine Klougart til at
fortælle om sine bøger, om litteratur og om sit
forfatterskab. 

Men når det kommer til private spørgsmål, Fortsættes E

Josefine Klougart er
27 år og på vej op.

E

JOSEFINE 
KLOUGART
Født i 1985, opvokset
på Mols.

Har studeret kunsthisto-
rie og litteraturhistorie
på Aarhus Universitet.
Blev færdig fra Forfatter-
skolen i 2010. 

Debuterede samme år
med "Stigninger og
fald", som blev nomine-
ret til Nordisk Råds 
Litteraturpris. I 2011
udkom hendes anden 
roman, ”Hallerne”, der i
februar 2012 fik premi-
ere på Aarhus Teater. 

2012 udkom hendes
tredje roman, ”En af os
sover”, og hun modtog i
oktober Kronprinsparrets
Stjernedryspris.
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Kroppens erindring overgår langt den bevid-
ste, refleksive erindring. Den, som vi kan spænde
for en vogn og sætte en retning på. Men kroppen
kan man ikke snyde. Så det bliver nogle tunge
kroppe, der vandrer rundt til sidst, hvis man ikke
har en mere helhedsorienteret måde at være til
stede på.«

Erindringer om barndom
»Den første litterære oplevelse, jeg kan huske, er
min farfar, som læser højt for mig. Kort efter har
jeg en erindring om selv at kunne læse. Og på en
eller anden måde er de to erindringer forbundne,
fordi de har ligget så tæt på hinanden. 

Da jeg begyndte at læse, tror jeg, det var med
min farfars stemme indeni. Men så bliver jeg i
tvivl, om jeg overhovedet kan huske det med min
farfar, eller om jeg bare har set billeder af det.
Min farfar var selv forfatter, og er det mon myten,
jeg husker? Men ligegyldig hvilken stemme, jeg
har hørt for mig, så var min første bog ”Mis med
de blå øjne”. 

Jeg kan huske fornemmelsen af at læse en hel
bog. Og den er så taknemmelig, fordi der midt i
er 10 sider med »Op ad bakke – og ned ad bakke«.
»Op ad bakke – og ned ad bakke«. Jeg husker sta-
dig fornemmelsen af at bladre. En form for stolt-
hed, som jeg tror, alle børn oplever, når de lærer
at læse. 

Det er, som når man lærer at køre på cykel,
men jeg kan huske fornemmelsen af at læse, jeg
kan ikke huske fornemmelsen af at køre på cykel,
binde snørebånd eller noget som helst andet.

Besat af heste
»Det efterår fik jeg en hest.«

»Jeg var nærmest besat af heste. Havde været
med min familie i New Forest i England, hvor jeg
havde fået lov til at ride på store heste eller var
blevet trukket rundt, for jeg var kun seks år. Og
derefter kunne jeg slet ikke tænke på andet.

Det var ikke bare heste. Men fordi den første
sætning i min første bog er: »Det efterår fik jeg
en hest«, så er der meget fokus på det. Men jeg
var ekstremt glad for alle dyr og havde også høns
og hund og kaniner og hamster og marsvin og
chinchilla og kat. Jeg tror, jeg har haft alle dyr, du
kan forestille dig. Hunde og ænder, ja, jeg har
haft alt. Og det fik jeg lov til. Men jeg oplevede
det også som et meget stort ansvar at skulle tage
vare på alle de dyr. Så jeg var ofte bange for, at
jeg ikke gjorde det godt nok. Jeg husker meget
tydeligt de mareridt, jeg havde om at have glemt
at vande hesten eller at slå strømmen til. Så jeg
tror, at det følsomme sind har følt det som en
stor opgave, og samtidig har der også været en
enorm taknemmelighed, fordi jeg godt vidste, at
det var ret ekstraordinære muligheder, mine for-
ældre gav mig. Så jeg har nok også været lidt
skamfuld over at få alt det. Jeg vidste godt, hvor
heldig jeg var.«

Privilegeret barndom
»Når jeg spiser med fingrene, er jeg ikke et
dyr, ligner ikke et dyr.«

»Jeg har haft en ekstrem privilegeret barndom.
En mor, der passede os hjemme meget af tiden,
fordi hun ikke syntes, at vi skulle opbevares i in-
stitutioner. Og fordi hun tænkte, at det er en
gave, den tid, man har med små børn. 

Min far arbejdede en del, men til gengæld var
min mor der meget, vi havde muligheden for at
være sammen næsten hele tiden, derude på lan-
det. Jeg husker det som en meget fantastisk barn-
dom. Beskyttet. Ude midt i Mols Bjerge, og jeg
kunne ride rundt på min hest og lege med mine
søstre. Vi gik på friskole, og mine forældre havde
en fin måde at være sammen med os på, synes
jeg. 

De tror meget på, at børn gerne vil lære. Så i
stedet for at bede børn om at spise pænt med
kniv og gaffel, så er det tilstrækkeligt, at foræl-
drene gør det. Så vil børnene automatisk på et
tidspunkt føle, at det er mere spændende end at
sidde og kaste rundt med maden. Og det holdt i
vores tilfælde. Og jeg spiser – for det meste –
med kniv og gaffel.«

»Det var også et hjem, hvor der altid var
mulighed for at udfolde sig kreativt. Min far
malede, så der stod altid lærreder, oliemaling og
akrylmaling frit fremme. Der var klaver og mu-
sikinstrumenter, hvis vi ville gå til noget, skulle
vi bare sige til, og hvis vi ville have en hest, så
fandt de ud af det. 

Man fik næsten opfattelsen af, at alt kunne lade
sig gøre.«

Talentets ansvar
»Jeg var nok et stille og genert barn, men ikke ek-
straordinært. Men helt tydeligt et følsomt barn.

Allerede da jeg var 15, fulgte jeg nogle forelæs-
ninger på idéhistorie på Aarhus Universitet, så
der var jeg jo lidt yngre end de andre, kan man
sige. Det var en verden, der åbnede sig. Jeg havde
på det tidspunkt en kæreste, som var en del æl-
dre end mig selv, som læste idéhistorie, så der
igennem kan den idé være opstået, men forinden
havde jeg gået på Folkeuniversitetet, som ligger i
samme bygning, så det var ikke uvant for mig.

Året efter tog jeg på højskole, og her var der
pludselig andre forfattere, der anerkendte, at jeg
kunne noget med det at skrive. Hidtil havde det
bare været meget stor interesse og noget, som
mine dansklærere og forældre påskønnede og så.
Men forfatteren Hans Otto Jørgensen, der siden
blev rektor på Forfatterskolen, underviste mig på
Testrup Højskole, og han gjorde det klart for mig,
at han mente, at jeg havde et talent. Jeg tror, at
det er helt afgørende, at man på et eller andet
tidspunkt bliver set af nogen. At der er nogen,
som bekræfter en i, at der er en særlig lydhørhed
og følsomhed her. Jeg tror, at han fik det under-
streget så kraftigt, at jeg følte et ansvar, ligesom
jeg følte et stærkt ansvar over for at passe de dyr,
jeg havde, sådan fik jeg det næsten med det at
skrive. Og jeg tænkte, at det burde jeg tage alvor-
ligt.«

Symbiosen
»Jeg kan slet ikke komme tættere på hende,
og alligevel; det hjælper ikke.«

»Citatet er fra ”Stigninger og fald”, hvor fortæl-
leren gerne vil helt ind under huden på sin mor.
Og det er i virkeligheden en urscene, i alt det jeg
skriver. Det handler om symbiosen med andre
mennesker. Det er et generelt problem for mig, at
jeg er et menneske, der ikke kan finde ud af at
være alene. Så jeg har det bedst i symbiose med

en anden. I ”Én af os sover” drejer det sig om et
opløst kærligheds forhold, og i ”Hallerne” er der
også tale om et meget symbiotisk og destruktivt
kærlighedsforhold. Kærlighed og vold ligger så
snublende nær. Jeg tror slet ikke, det er sundt at
være i fuldkommen symbiose, det er desuden
også umuligt og en fortsat skuffelse, men allige-
vel er det, hvad mange mennesker søger. Jeg tæn-
ker nogle gange, at andre mennesker er bedre til
at balancere det, end jeg er. Mine hovedpersoner
i mine romaner har de samme karaktertræk, kan
jeg se. De er dårlige til at balancere stort set alt,
og er alle som udgangspunkt ude af balance.
Måske kender jeg slet ikke mennesker, som er i
balance. Måske findes de ikke. Jeg kender kun
mennesker, som kastes mellem forskellige yder-
positioner. En stor del af det at være menneske
handler for mig om at prøve at acceptere, at der
aldrig opstår den helt harmoniske tilstand. Man
skal forsøge at se det gode i de udsving, der er.
Jeg synes, jeg bliver kastet rundt i tilværelsen,
men frem for at kæmpe imod, skal jeg forsøge at
se skønheden i det. Forsone mig med det. Måske
er det også derfor, jeg kan skrive. At jeg tager de
der rutsjeture. Og jeg tror, at frygten for ensom-
heden også har noget at gøre med driften til at
skrive.«

Et wakeup-call
»Jeg burde skrive om min mor.«

»Min mor fik kræft for halvandet år siden, men
er heldigvis kommet sig. Men det er klart, at det
er som et wakeup-call. Hvad har man brugt tiden
på? Ens forældre elsker man jo betingelsesløst,
og hvis man står over for muligvis at skulle miste
dem, er spørgsmålet, hvor meget tid man skal
bruge med dem, man elsker betingelsesløst.
Enhver, der står over for at skulle miste nogen, de
elsker, må tænke, at man burde have brugt al sin

tid sammen. Resultatet ville være, at vi klumpede
os sammen i nogle kærlighedsrum, indtil vi døde.
Måske endda et stort, fordi forbindelserne vil
være så mange. Chokket ryster en et stykke tid,
og så glemmer man lidt præmissen og tager igen
hinandens tilstedeværelse for givet. Det er måske
fint nok, at det er sådan. Så man kan bevæge sig.

Ligesom ”Stigninger og fald” handlede om
landskaber, som man er gjort af, så er ens foræl-
dre en del af det mentale landskab, man er vokset
op i. Man kan sige, at bogen i høj grad kommer til
at handle om den mor, for sygdommen er et bil-
lede på den erkendelse, at alting har en tid. At
man skal miste, ikke bare ens egen mor, men også
det, hun er i en og vigtigst måske: den man er for
hende alene. En datter.«

Min mor er mere mig
»I tre dage taler hun ikke til mig. Hun er så
vred, min mor, og jeg begynder at stavre i
tankerne, tvivle på selv helt små ting.«

»Det er aldrig sket, at min mor ikke har talt til
mig. Jeg fandt på det i ”Stigninger og fald”, og
senere læste jeg en bog af Tove Ditlevsen, hvor
der stod: "I tre dage talte min mor ikke til mig".
Og det var mærkeligt, for jeg havde ikke læst den
før. Men når man er barn, så kan tre minutter
synes som tre dage.

Jeg er sikker på, at min mor ikke har nogen
som helst erindring om, at der skulle være situa-
tioner, hvor hun ikke havde talt til mig. I en fami-
lie er der ikke kun én virkelighed, der er mindst
fem virkeligheder bundtet sammen.

Jeg har tit tænkt, at den person, der mest er
mig i ”Stigninger og fald”, det er måske netop
moderen. Alle personerne er gjort af en hel
masse personer. Så alle dem, der kender mig, kan
se dele af sig selv i alle karaktererne. Så ingen bli-
ver udleveret. Moderen er interessant, fordi det
på en måde er alle kvinders historie. Grundpro-
blematikken er jo, at man vælger det at få børn,
og det bliver fuldstændigt bestemmende for ens
liv. Og det betyder, at der er noget andet, man
vælger fra. Moderen i det her tilfælde føler sig
meget lykkelig for sit valg, men børnene vil
kunne se de valg, der træffes. De vil tænke; okay,
hvis jeg ikke havde været her, hvilken bane ville
hun så have kunnet forestille sig. Det er en
grundlæggende problematik, som bliver nærvæ-
rende, fordi jeg selv nærmer mig 28 og skal til at
træffe nogle valg. På den måde bliver den mor i
bogen mere mig end min egen mor. Så jeg bærer
nogle erfaringer som barn og som ung kvinde ind
i den situation.«

Skyer i hovedet
»Hun kommer til at kysse ham på munden.
Det er bare, så du ikke glemmer mig, tænker
hun.«

»I perioder kan jeg have det sådan, at jeg helst
hele tiden skal være i fysisk nærhed af et menne-
ske, som jeg elsker. Alene det, at vedkommende
forlader rummet, kan jeg opleve som forfærde-
ligt. Jeg kan føle mig helt forladt, når min kæreste
tager på arbejde, og det er jo ikke særlig smart,
vel? Så jeg kan sagtens føle mig trist indeni. Hvil-
ket, jeg jo godt ved, er ude af proportioner, og så
kan jeg jo godt fortælle mig selv, at han kommer
tilbage i aften, men det er lidt ligesom med små
børn; at når forældrene er i et andet rum, så græ-
der de, fordi de tror, at de er blevet forladt. Jeg
mangler nogle filtre. Den rationelle tanke er jo, at
han kommer tilbage igen. Men i takt med at jeg
bliver ældre, så synes jeg, at jeg kan bruge det
rationelle til mindre og mindre. Jeg har mistet
troen på, at det giver særlig meget mening. Der
er i hvert fald en indre virkelighed, der har mere
at skulle have sagt. Måske er det bl.a. det, der gør,
at jeg synes, det kan være en ret barsk omgang
det at eksistere og ikke mindst at eksistere som
forfatter, der sidder alene med de følelser dag ud
og dag ind. Jeg har fundet ud af, at det, der mest
meningsfuldt kan korrigere mig, det er at se
andre mennesker. Og her er mine venner og kon-
toret og hverdagen vigtige. Jeg kan jo sagtens se
det komiske i de her voldsomme følelser, grine af
dem indimellem. Jeg er nok bare lidt dramatisk
anlagt, en sær blanding af at have fødderne solidt
plantet i den jyske muld og have skyer i hoved-
et.« N

,,Enhver, der står over for at
skulle miste nogen, de elsker,

må tænke, at man burde have brugt
al sin tid sammen. Resultatet ville
være, at vi klumpede os sammen i
store kærlighedsrum, indtil vi døde. 

E
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,,Jeg kan føle mig helt 
forladt, når min kæreste

tager på arbejde, og det er jo
ikke særlig smart, vel?


