
5

2. Kathrine Maria Amann: Litteraturen har ikke 
noget tøj på
Teksten er fra Berlingske den 8. maj 2015.
Kathrine Maria Amann (f. 1987) læser litteraturvidenskab på Københavns 
Universitet.

Hud og hår og væv og væsker vælter frem på hvert et digterblad; der er kropsdele 
i fri dressur og penis i plenum når de nye lyrikere samles for at læse op af gene-
rationens frembringelser . Men ikke alene har den ikke noget tøj på . Den er også 
blevet noget runken og slap i kødet . Er poesien mon blevet så tam og impotent, at 
den er klar til efterløn?

Har man fulgt med i de seneste års litterære publikationer, vil man vide, at der 
er tale om en sand opblomstring af kroppe i kunsten . Navnlig lyrikken har dannet 
scene for denne ’nye kropslighed’, som begejstrede anmeldere har døbt tendensen . 
Spørgsmålet er dog, om denne kropslighed ret beset er så ny, som den påstår at 
være, eller om vi blot er vidner til den gammelkendte tressermodernisme i nye 
sparsomme klæder .

For hvem lader sig i dag overhovedet pikere over ’pik’ på vers?

Det er bestræbelsen på at skrive sig ned i materien – at ’skrive legemet frem’, så 
at sige, der er den dominerende drivkraft hos en yngre generation af forfattere, 
hvoriblandt navne som Bjørn Rasmussen, Olga Ravn og Asta Olivia Nordenhof1 
figurerer . Mest præsent i læserens erindring er formentligt den feministiske provo-
katør Charlotte Roches2 omdiskuterede sekretbombe »Vådområder« fra 2009 . Her 
granskes, med hvad synes en kropsfetichistisk dyrkelse af det klamme, kvinde-
kroppens åbninger og de heraf flydende væsker .

Også den danske digterinde Olga Ravn holder sig ikke tilbage fra i sin digter-
debut »Jeg æder mig selv som lyng« (2012) at give sig i lag med menneskekrop-
pens mindre charmante funktioner . Menstruationens cyklus tematiseres, ligesom 
hudløse bryster, slappe pikke og andet godt fra nederste hylde i kroppens tombola 
optræder i en skønsom blanding .

Med denne indvarslede nye kropslighed i litteraturen eksisterer et slet skjult ønske 
om at afdække og blotlægge tabuiserede emner . Også rent sprogligt og stilistisk 
er der tale om en afklædningens æstetik . Vi ser det hos digterdebutanten Caspar 
Eric3, som med digtsamlingen »7/11« sidste år blev udråbt til tidens lyriske stem-
me . Poesien afklædes sin oprindelige ophøjede komposition af sproglige stilfigu-
rer, avanceret metaforik og strofiske versemål til fordel for en nøgen, rå enkelthed 
og jævn dagligdagstone . En bagvedliggende, lurende patos maskeres til gengæld 
evindeligt i et fabulerende karnevalskostume af anstrengende ordgøgl og syntaks-
sammenbrud .

1 Bjørn Rasmussen, Olga Ravn og Asta Olivia Nordenhof: (f . hhv . 1983, 1986 og 1988), danske forfattere . 
2 Charlotte Roche: (f . 1978), tysk forfatter .
3 Caspar Eric: (f . 1987), dansk forfatter .
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Som et tårnende paradoks skaber selvsamme sproglige krumspring, hvis formål 
det er at trække lyrikken nærmere livet, en stilistisk metadistance og sproglig for-
mørkelse, som sænker sig tungt over den nye lyrik . ’Naturligheden’ forekommer 
med ét mere kunstig og forceret end selv den mest opulente Lord Byron4-sonate . 
Alt sammen med hensigten at afklæde lyrikken sin ornamentik og struktur og 
således blotlægge og tilgængeliggøre kunsten . At gøre en skøge af madonnaen .

De unge digtere er tydeligvis i oprør mod alle kategoriseringer; om de så være 
sig af kønslig, kropslig eller sproglig karakter . Når de nye lyrikere insisterer på at 
penetrere deres værker med ’frække ord’ og skabe postyr med genitale eller latri-
nære floskler, sker det i et pubertært forsøg på at forstyrre et glansbillede, som 
ikke længere er . Hvad, man i denne bestræbelse på en demokratisering af kunsten 
nemlig ikke har sig for øje, er, at barriererne for længst er blevet nedbrudt . Det 
skete allerede med den franske digter Baudelaires5 ’hæslige æstetik’ i midten af 
1800-tallet, hvor kroppens forrådnelsesproces minutiøst blev beskrevet og fandt 
senere sit klimaks med tressermodernismens psykoanalytiske konfrontation af 
seksuelle tabuer – eller sågar med halvtressernes beatgenerations vulgaritetsdyr-
kelse . At mennesket er et lige så sekretproducerende og afførende som lyrisk og 
reflekterende væsen er vel næppe nogen ny erkendelse .

Tidens trættende omgang med kropsligt fluidum klinger derfor blot tomt ud 
i intetheden af hverken provokation eller poesi . Vi har efterhånden skammalket 
kropsvæskelitteraturen i en sådan grad, at den forekommer noget tør og tam . Men 
hvor er visionerne?

I et interview med Asta Olivia Nordenhof sidste år udtalte forfatterinden, at ind-
lemningen af den mest pinagtige privatsfære i lyrikkens reservat sker med ønsket 
om at nedbryde litteraturens og forfatterens autoritære magtposition . Problemet er 
blot, at der ikke længere eksisterer nogen nævneværdig sådan . Det har der, hvis vi 
skal være ærlige, vist ikke gjort i lang tid . Forfatteren forlod for længst sin ophø-
jede og verdensfjerne plads i elfenbenstårnet og kravlede ned i øjenhøjde med os 
andre dødelige . Siden har vi så kunne samles om et fælles – og meget demokra-
tisk – fravær af ånd og illusion .

Et vigtigt spørgsmål, der dog rejser sig af asken fra denne lyrikkens deroute, 
er: når poesien afklædes sine interessevækkende attributter, hvor efterlader det så 
læseren? Sikkert er det, at den nye poesi ikke kræver nogen videre indsats . Det 
skal gerne være lige så nemt og ubesværet at læse lyrik som at fortære en McDo-
nald’s burger; der forudsættes ikke et minimum af dannelse, historisk indsigt, 
sproglig formåen eller dybere refleksionsniveau for at gebærde sig i det lyriske 
landskab . Fastfoodlyrikken glider ned uden modstand – men tilbyder til gengæld 
en utilfredsstillende hul form for forløsning .

For hvem gider i det hele taget at bevæge sig i et bakkeløst, blotlagt landskab, 
hvor alle afkroge er tilgængelige inden for blikkets apatiske rækkevidde? Hvem 
orker at betvinge digtet, som ikke inciterer med myte og mystik? I den afklædte 
kunsts ’kiggen-op-i-egen-kusse’, i bedste halvfjerdserfeministiske forstand, efter-

4 Lord Byron: (1788-1824), engelsk forfatter .
5 Baudelaires: Charles-Pierre Baudelaire (1821-1867), fransk forfatter .
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lades man uvægerligt med fornemmelsen af at kigge op i et uendeligt tomrum . Til-
bage står vi med en lyrik, der faldbyder sig som en udtjent tøjte, og dermed dybest 
set er blottet for værdi .

For nylig bragtes i Dagbladet Information en klumme af forfatteren Tove Ditlev-
sen6, hvor hun indledningsvist proklamerer romantikkens genkomst: ”Romantik-
ken er midt i det almindelige ragnarok ved at vende tilbage . På kunstens område 
viser det sig ved, at folk er ved at blive trætte af modernismen, hvilket kun kan 
glæde en indædt traditionalist,” hed det . Vi må dog sande, at salig Ditlevsen var 
noget for tidligt ude med varslingen om modernismens død dengang i midt-halv-
fjerdserne . Og at vi endnu i dag må trækkes med dens intention om at aftabuisere, 
afdække, afmytologisere og dekonstruere . Nok er nu tillige den kulturradikale 
kleppert Klaus Rifbjerg7 for ganske nylig gået bort, men intet tyder endnu på, at 
han vil tage konfrontationsmodernismen8 med sig i faldet .

Litteraturen er gået i tomgang, og der mangler nogle interessante bud på en ny 
retning . I al sin afklædthed afsløres kun en skuffende impotens .

At den fortsat mestendels beskæftiger sig med at aftabuisere allerede aftabui-
serede emner og nedbryde allerede nedbrudte autoriteter giver mindelser om en 
vis Don Quijotes9 fægten mod imaginære kæmper – en frugtesløs affære . Ønsker 
lyrikken således atter at gøre sig gældende, er det nødvendigt, at den smider den 
forstenede maske, hvor bag den længe har gemt sig . Ja, at den sågar i stedet iklæ-
der sig en forførende gevandt, en silkestrømpe på versefoden – og overlader lidt til 
fantasien .

6 Tove Ditlevsen: (1917-1976), dansk forfatter . 
7 Klaus Rifbjerg: (1931-2015), dansk forfatter .
8  konfrontationsmodernismen: betegnelse for den danske modernistiske digtning i 1960’erne . Betegnelsen 

er navngivet efter Klaus Rifbjergs digtsamling Konfrontation (1960) .
9  Don Quijote: hovedpersonen i den spanske forfatter Miguel de Cervantes (1547-1616) roman Don Quijote 

(første del udkom i 1605, anden del i 1615) . Don Quijote er en anti-helt og virkelighedsfjern idealist, der 
indvikles i drabelige kampe mod får, vindmøller og uskyldige forbipasserende . 




