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6. Anne Sophia Hermansen: Efter heksejagten på 
Karina Pedersen
Teksten er offentliggjort på forfatterens blog på Berlingskes hjemmeside www.b.dk, 
10. september 2016. Anne Sophia Hermansen (f. 1972) er blogger.

I mange år har dansk litteratur lignet en nærdødsoplevelse, men de senere år er 
bogen blevet vakt til live og har sat gang i landsdækkende debatter . Tænk bare på 
Yahya Hassans1 digte, på “Den Hemmelige Socialdemokrat”2, Morten Papes “Pla-
nen”, Ahmed Mahmouds “Sort land” og selvfølgelig på Karina Pedersens opteg-
nelser fra underklassedybet . Sidstnævnte har med “Helt ude i hampen” sendt en 
tsunami gennem andedammen og fået en shitstorm retur .

De fleste har efterhånden en mening om Karina Pedersen, men ikke alle er 
med på, hvordan de skal opfatte hendes bog om social arv og opvæksten i en pro-
vinsghetto . Er det en brevroman? En samfundsfaglig udgivelse? Memorier? Det 
diskuteres frem og tilbage på Facebook, om hendes bog er fakta eller fiktion, løgn 
eller sandhed, et litterært projekt eller en debatbog og sagen er, at den nok er en 
mellemting . Litteraturens kerne er heller ikke at være et enten-eller, men et både-
og, men det står åbenbart så skralt til med litteraturforståelsen her i landet, at der 
enten kun findes eventyr eller naturvidenskabelige udgivelser .

Selv siger forfatteren, at alt i den er sandt, dvs . sådan som hun har oplevet og 
erindrer tingene og efterfølgende udsat for en redigering og sortering .

Men efter en kritisk artikel af MetroXpress-journalisten Lars Fogt har mange 
afskrevet forfatteren som notorisk løgner . Og efter en udsendelse på DR2, hvor 
hun åbent fortæller, at hun ikke har læst den sidste, gennemredigerede og korrek-
turlæste udgave af sin roman, har mange svælget sensationslystent i konspirations-
teorier om, hvem der SÅ har skrevet romanen .

Min favoritteori er, at den skulle være bestilt af Liberal Alliance og CEPOS3 
og i virkeligheden er skrevet af antropologen Dennis Nørmark, der er LA-udpeget 
bestyrelsesmedlem i DR og redaktør på Gyldendal . Det er altså Dennis Nørmark, 
der er inde i Karina Pedersen . Måske er det også Nørmark, der er den hemmelige 
socialdemokrat, og måske er det også ham, der er inde i Bamse, Keyser Söze4, og 
ham, der skød JR5 .

Facebook har med andre ord været et lystigt sted at opholde sig den seneste tid 
– undtagen for Karina Pedersen, der er blevet karaktermyrdet så mange gange, at 
hun kan spille alle rollerne i “Return of the Living Dead” .6

Måske kunne Gyldendal have sparet sin forfatter for meget ballade, hvis bogen 
var blevet klassificeret anderledes fra begyndelsen . Den er blevet placeret i kate-
gorien “samfund”, lige ved siden af professor Ove Kaj Pedersens “Konkurrence-

1  Yahya Hassan, Morten Pape, Ahmed Mahmoud, Karina Pedersen: danske forfattere til omdiskuterede 
bøger .

2 “Den Hemmelige Socialdemokrat”: bog fra 2014 .
3  CEPOS: uafhængig borgerlig-liberal tænketank . CEPOS er en forkortelse for ’Center for Politiske Studier’ .
4 Kayser Söze: karakter fra den amerikanske film The Usual Suspects, 1995 .  
5 JR: karakter fra den amerikanske tv-serie Dallas, 1978-91 . 
6 “The Return of the Living Dead”: titel på amerikansk gyser-komedie, 1985 .
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staten”, men er ikke en rigid7 samfundsfaglig udgivelse . Den er hverken er fugl 
eller fisk og derfor velegnet til et ridt på hver sin socialpolitiske kæphest .

At mange har ædt den råt vidner om, at det ikke er hverdagskost at få et ind-
blik i en provinsghetto og komme ned i velfærdssamfundets underste lag – især 
for den skrivende menings- og magtelite i Danmark, der for en stor dels vedkom-
mende består af akademikere, der næsten har set flere lyserøde elefanter end folk 
fra socialklasse 5 .

At mange omvendt har afskrevet den som løgn og latin peger på, at vi ikke kun 
er et land, der har det stramt med litterære hybrider8, men også med enhver form 
for kritisk blik på underklassen .

Mon alle de journalister, der har jagtet Karina Pedersen, lige så nidkært jagter 
resultaterne af de sociale indsatser? Er de ligeså kritiske overfor systemet, som de 
har været overfor forfatteren? Og husker de at undersøge lige så mange alternati-
ver til indsatserne som til Pedersens historie? Det virker ikke sådan, tværtimod 
virker det som om underklassen er en hellig ko, man er berøringsangst overfor .

Når mediestormen har lagt sig om et par dage, kunne det være interessant med 
en debat om, hvorfor vi er så dårlige til at bryde den sociale arv i Danmark . Hvor-
for er mobiliteten så ringe på trods af gode uddannelsesmuligheder, økonomisk 
støtte, aflastningsfamilier, besøgsvenner, socialrådgivere og et kontinent af gode 
intentioner?

For det er jo dybest set budskabet i Karina Pedersens bog, men det er ikke det, 
der har været til debat . Og det kan man også mene er helt ude i hampen .

7 rigid (her): i egentlig betydning .
8 hybrider: genreblandinger .
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