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3. Lise Garsdal: Otterstrøm pirker til hverdags
angsten med for træg1 symbolik
Teksten er uddrag af en anmeldelse i Politiken 15. maj 2012 af Anja Otterstrøms 
anden novellesamling En ikke ualmindelig bivirkning (2012). Lise Garsdal er 
litteraturanmelder.

Absurdistisk2 og kafkask3 er hendes tag på virkeligheden blevet kaldt, og det er da 
også i den retning, hovedparten af hendes nye noveller bevæger sig, befolket som 
de er af metamorfoser4 og mareridtslignende forvildelser: Kvinden, der synes, der 
er noget galt ved middagsbordet i det lejede feriehus, men ikke kan komme på, 
hvad det er, før hun opdager, at hun er gået forkert . Hun undskylder og løber hjem 
til sin egen familie i et hus, der til forveksling ligner det første . 

Men her er børnene uartige, manden har ikke bemærket hendes fravær og har 
i øvrigt resterne af en kødbolle siddende mellem tænderne . ”Det er virkelig ikke 
særligt lækkert, og jeg er glad for at jeg har spist lasagne ovre hos den anden fami-
lie,” konkluderer kvinden nøgternt, inden hun tager konsekvensen og skifter hjem .

’Jeg er her ikke’, lyder den selvindlysende titel på denne fortælling om det 
rutine mæssige familieliv, der i et samfund med høj skilsmisseprocent næsten lige 
så rutinemæssigt kasseres til fordel for et nyt . Om distraktion og forglemmelser, 
de sikre tegn på stress, som i yderste konsekvens får fædre til at glemme deres 
børn på bilens bagsæde og mødre til at smide hele familier ud med badevandet .

Virkeligheden er absurd, synes Anja Otterstrøm at sige med et godt blik for de 
marginaler, vi kører på, samt de splitsekunder, der får ’det almindelige’ til at slå 
over i sin modsætning . 

1 træg: (her) tung
2 Absurdistisk: optaget af det absurde, dvs . det meningsløse
3  kafkask: Forfatteren Franz Kafka (1883-1924) skrev om personer, der oplever livet i det moderne 

samfund som meningsløst og fremmedgjort
4 metamorfoser: forvandlinger
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