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Grotesk og fabulerende islandsk roman kalder på mere fra denne snurrige forfatter

bog
Gudrún Eva
Minervudóttir:
Yosoy.
Skrækteateret ved
verdens ende.
Oversat af Nanna
Kalkar. 378 sider.
299,95 kroner.
ArtPeople.
Gudrún Eva Minervudóttir er
en ung islandsk forfatter, der
regnes for at være et af Islands største litterære stjerneskud, og det er ganske vist,

at hendes første roman på
dansk, ”Yosoy”, er noget af
det mærkeligste, mest forskruede, mest fabulerende –
og tankevækkende! Man læser med skrækblandet fryd
og har mest lyst til at læse
med hænderne for øjnene,
hvis det var muligt.
Smerteforskeren Olafur
Bennediktsson ankommer til
en islandsk udørk og indkvarteres i et pænt og nysseligt hus, hvorfra han skal på
nogle ekskursioner ud til et
afsidesliggende cirkus for at

forske i smerte. Hans job er
kommet i stand ved hjælp af
en rig, excentrisk kvinde: Madame Louise de Roubaix, der
dog ikke har røbet sit inderste mål med hans opgave.
Her hører så al fornuft og
rimelighed op: Cirkus er ikke
et almindeligt cirkus med rare klovne og potegivende
hunde. Næ, det er et menageri af smerte og studier i fysisk
smerte, hvortil der aften efter
aften strømmer et publikum,
der gladelig betaler, hvad det
skal være for at overvære en

mand, der propper sit hoved
op i enden på en anden
mand, en silikonepumpet
stripper, en dreng, der snitter
i sig selv.
Drengen Joy lider af en speciel sygdom, der gør, at han
ikke kan føle smerte, så hans
læge eksperimenterer med
hans krop på mange måder.
For eksempel bliver der indopereret nogle metalkasser i
hans krop, så en dygtig knivkaster kan gennemhulle
drengen, uden at han dør. Og
drengen selv finder på nye,

smarte måder at give sit publikum et ordentligt gys på.
Ja, ikke sandt! Det er grotesk og fabulerende og forfatterinden går til det yderste
for at udforske smertens væsen, og ved siden af den fysiske smerte hersker også den
psykiske i en lille piges skikkelse: Elin, der nærer et ønske om at slå sin lillebror
ihjel.
”Yosoy” er forfatterens fjerde roman og tidligere i 2012
modtog hun en stor islandsk
pris for romanen ”Alting bli-

ver vækket af et kys”, der
endnu ikke er oversat til
dansk. Man må give hende,
at hun med sin krøllede skrivestil og groteske indhold er
en dybt original forfatter, at
hvem man kan forvente bøger, der rokker ved læsernes
smertegrænser.

maria sjøqvist
kultur@k.dk

Grænseofre som balloner
Kunsthallen Brandts udstilling ”Border Crossings” viser videokunst om at krydse grænser. En af dem viser videokunstneren Alfredo Jaars mindehøjtidelighed for de mexicanske ofre, der døde i forsøget på at komme til USA
Af Marianne Luna Røndal
roendal@k.dk

Nogle år tilbage fandt en
mindehøjtidelighed sted på
hver sin side af grænsen mellem USA og Mexico. Hensigten var at mindes de mange
tusinde, der har mistet livet i
forsøget på at krydse grænsen.
I dag er der bygget høje
jernmure mellem grænsen i
San Diego, USA og Tijuana i
Mexico, men desperate flygtninge forsøger stadig at krydse grænsen, ofte med livet
som indsats.
Dyrt betalte menneskesmuglere skjuler flygtningene
over grænsen, men det lykkes ikke altid. Nogle bliver
dræbt af amerikanske patruljestyrker, fordi landet ikke
ønsker flygtninge fra det mexicanske landområde, der
har et af de højeste dødelighedskvotienter og de fleste
sociale bekymringer i den
vestlige verden.
Muren mellem landene er
ikke det eneste, flygtningene
skal krydse. Ved grænsen er
der opsat infrarøde natkikkerter og elektroniske sensorer, og der er kontinuerlig
grænsekontrol ved brug af biler og helikoptere.
På hver sin side af grænsen
afholdt man en koncert for
ofrenes venner og familie.
Skyen af balloner, som kan
ses på billedet, havde lige så
mange balloner, som der var
døde at mindes.
Undervejs i mindehøjtideligheden løsnede man nettet,
og de mange balloner fløj op
og blæste hen over Mexicos
grænse med musik i baggrunden.
Hensigten var egentlig, at
ballonerne skulle flyve over
på den amerikanske side af
grænsen som en hyldest til

Søren Kierkegaard: Gift dig, gift dig
ikke, du vil fortryde begge dele og
andre korte tankevækkende tekster.
Ved Jens Staubrand. 208 sider. 225
kroner. Søren Kierkegaard
Kulturproduktion.
”Usle skæbne! Forgæves opsminker du som en gammel
skøge dit furede ansigt, forgæves larmer du med narrebjælderne; du keder mig; det
er dog det
samme, et
idem per
idem – det
samme udtrykt ved det
samme. Ingen afveksling, altid
opkog. Kom
søvn og død,
du lover intet, du holder alt,”
skrev filosoffen og forfatteren
Søren Kierkegaard i ”EntenEller”.
Ovenstående citat og andre
lige så hårdtslående kan findes i tekstsamlingen redigeret af Jens Staubrand. Næste
år kan fans af Kierkegaard
fejre hans 200-års fødselsdag.
I den anledning har Søren
Kierkegaard Kulturproduktion udgivet en række tekststykker, der viser Kierkegaards litterære formåen.
Tekstsamlingen viser mange steder den didaktiske Kierkegaard og indeholder både
naturbeskrivelser, lyriske, filosofiske og religiøse tekster,
som er hentet fra en lang
række af hans værker. Jens
Staubrand har redigeret og
udvalgt teksterne, så de står
skrevet på et mere forståeligt
nudansk. Hans håb er at
svække udtrykket ”Mange taler om Kierkegaard, men få
har læst ham” en anelse, så
flere får læst dele af filosoffens værker.
Søren Kierkegaard: Frygt og bæven.
Udvalg, indledning og kommentarer
ved Carl Frederik Wiwe. 67 sider. 110
kroner. Systime.

0 Alfredo Jaar: ”The Cloud”, 2000, video og lyd.

ofrenes forsøg på at komme
over, men vinden den dag var
anderledes og gav i stedet en
ny, symbolsk virkning. Et
symbol på, at de døde vendte
hjem.

På alle ballonerne havde
kunstneren Alfredo Jaar trykt
de identificerbare grænse
ofres navne som døde i
1990’erne. Navnede var ikke
synlige for tilskuerne, der

slet ikke kendte denne detalje – en kommentar til den
anonymitet, ofrene blev mødt
med i fraværet af beretninger
om dødsfaldene langs grænsen.

”The Cloud” er en kunstvideo af Alfredo Jaar og en del
af Kunsthallen Brandts nye
udstilling, ”Border Crossing”, der løber til den 16.
september. Udstillingen er te-

matisk og berører samtidens
migrationsproblemer i film
og videoværker af et udvalg
af verdens dygtigste billedkunstnere og film- og videoinstruktører.

Kierkegaard så ”Frygt og bæven” som det værk, der ville
gøre ham berømt for eftertiden. Og værket er da også gået over historien som religionshistorisk hovedværk med
sin undersøgelse af det religiøses inderste væsen.
Kierkegaard skrev i sin dagbog i 1849 om sit værk:
”O, når jeg engang er død –
alene ’Frygt og bæven’ vil
være nok til
et udødeligt
forfatternavn. Da vil
den blive
læst, også
oversat i
fremmede
sprog. Man
vil næsten gyse for den fryg
telige pathos der er i den
bog.”
Carl Frederik Wiwe har udvalgt dele af værket og forsy-

net bogen med en god portion noter, så den er velegnet
til hovedværkslæsning i gymnasiet. Bogen indleder med
en forklaring af Kierkegaards
stadie-teori, fra det æstetiske
til det etiske og til det religiøse stadium. ”Frygt og bæven”
undersøger det religiøse stadium, mens hans tidligere
værk ”Enten-Eller” undersøger det æstetiske og det etiske.
I ”Frygt og bæven” brugte
Kierkegaard pseudonymet Johannes de Silentio (Johannes
den tavse). Tavsheden skal
forstås didaktisk, for Johannes er langfra tavs, men hvad
angår troen, kan han ikke sige noget, fordi den selv er
tavs. Og Johannes er ikke selv
troende.
Poul Henning Fromsejer: Livets bog
har mange blade – fortællinger og
refleksioner. Illustrationer: Peter
Ejlerskov. 96 sider. 150 kroner. Eget
forlag (fromsejer.dk).
Poul Henning Fromsejer,
cand.theol., tidligere medredaktør af Indre Missions Tidende og meget andet, har
udgivet en samling af små
hverdagstekster med relation til kristen tro.
Bogen er
illustreret
med religiøse malerier
af Peter
Ejlerskov
samt udklip fra tegneserien
”Radiserne”. Et af de 22 små
kapitler i bogen handler netop om de finurlige personer
fra ”Radiserne”, som ofte
taler om tro og religion. Ud
over ”Radiserne” rummer
den lille bog alt fra tale til en
dåb, en vielsestale, bibelcitater og replikker fra konfirmander.
Claus Juel: Forræderens evangelium
– De ukendte Judasord.
Illustrationer: Peter Ejlerskov. 185
sider. 249 kroner. Siesta.
”Mennesket er naglet til tankens kors, mens naglerne
ruster op, og træet rådner.”
Dette citat er udgangspunktet
for ”Forræderens evangelium” og
siges at
stamme fra
Judasbrevet.
Et hidtil
ukendt
skrift, som
”Forræderens evangelium” refererer til flere gange,
selvom teksten kun findes i
brudstykker.
Claus Juels bog er illustreret af Peter Ejlerskov, der
genfortolker Judasbrevet gennem sine malerier. Bogen er
på mange måder filosofisk
snarere end religiøs, og dens
mål er at give læseren en
kunstnerisk, æstetisk oplevelse.

Det er nemmere at få maskinerne til at gøre fremskridt end menneskene
Immanuel Kants forelæsninger om pædagogik indleder en tradition, der lader barnet bære håbet om menneskehedens fuldkommenhed
Immanuel Kant:
Om Pædagogik.
Oversat af Bengt
Moss-Petersen.
Indledt af Vagn
Lyhne. 94 sider.
165 kroner. Klim.
Pædagogikken er det felt,
hvor alle overvejelser om det
menneskelige mødes, og derfor er pædagogikken også et
felt, der interesserede filosofferne, længe inden der fandtes noget i retningen af en
professionel pædagogisk
stand. Særligt i oplysningstiden kom pædagogikken til at
stå centralt, fordi oplysningens projekt i mange henseender var ambitionen om at
opdrage den samlede menneskehed.
Den mest oplyste af alle oplysningsfilosoffer – Immanuel Kant – beskæftigede sig
vanligvis ikke med så konkrete forhold som børneopdragelse, men som professor ved
universitetet i Königsberg

forelæste han ikke desto mindre ad flere omgange i
1770’erne og 1780’erne over
emnet, der på det tidspunkt
havde opnået status som en
del af filosofiens pensum. Det
er disse forelæsninger, der
sammen med Vagn Lyhnes fine introduktion udgør bogen
”Om Pædagogik”.
”Om Pædagogik” kan ligne
noget af en bagatel i Kants
forfatterskab, i det mindste
sammenlignet med hans tre
mastodontiske kritikker, men
det er ikke desto mindre et
fint lille skrift, der placerer
sig centralt i den pædagogiske teoris historie, men samtidig kan det også fungere
som lidt af en nøgle til Kants
forfatterskab.
Man mærker nok, at Kant
egentlig er på udebane inden
for et felt som pædagogikken.
Der er ikke mange spor af den
umiddelbare betagelse af
barnet, der siden Rousseau
har været udgangspunktet
for næsten al god pædagogik.

For Kant er pædagogikken
mest af alt et nødvendigt redskab i en større sags tjeneste.
Det enkelte menneske interesserer ham ikke alverden, og
endnu mindre det enkelte
barn. Hvad han egentlig ønsker, er at opdrage menneskeheden. Menneskehedens
fremskridt imod frihed og
moralitet er for Kant al tings
mål, men fordi vejen til dette
ophøjede mål nødvendigvis
går over det enkelte menneske, bliver også det enkelte
barns opdragelse af stor vigtighed for den samlede menneskeheds fremtid.
Allerede hos Kant befinder
pædagogikken sig altså i det
brændpunkt, hvor den har
været lige siden: Den, der interesserer sig for samfundets
fremtid, må begynde med at
interessere sig for børnenes
opdragelse. Troen på, at vi
selv kan bestemme, hvordan
samfundet skal være indrettet, hænger nøje sammen
med troen på, at vi selv kan

WW Troen på, at vi

selv kan bestemme,
hvordan samfundet
skal være indrettet,
hænger nøje sammen
med troen på, at vi
selv kan forme vores
børn, og også hos
Kant bliver pædagogikken derfor omdrejningspunkt i en generel utopi.

forme vores børn, og også
hos Kant bliver pædagogikken derfor omdrejningspunkt
i en generel utopi. Måske, siger Kant, ”vil opdragelsen
blive stadig bedre og hver ny
generation træde et skridt
nærmere menneskehedens
fuldkommengørelse; thi bag
opdragelsen gemmer sig
hemmeligheden om den
menneskelige naturs fuldkommenhed”.

I Kants hjem skal der ikke have befundet sig anden vægprydelse end det kobberstik
med Rousseaus portræt, der
hang på hans arbejdsværelse. Kant var nemlig – nok
navnlig i sine lidt yngre dage
– en begejstret tilhænger af
Rousseau og en begejstret læser af dennes pædagogiske
roman ”Emile”. Man mærker
derfor naturligt nok mange
spor af Rousseau i forelæsningerne om pædagogik,
men der er alligevel meget
langt fra Rousseaus senti-

mentale tilbedelse af barnets
naturlighed til Kants altid
mere afmålte opdragelsesprincipper. Kant var trods alt
preusser, og preussiske kerneværdier som arbejde og disciplin spiller en afgørende
rolle i hans idéer om opdragelsen.
Alligevel er også disse dyder kun veje til et højere mål
for Kant: Mennesket må opdrages til moralitet. Kernen i
moraliteten er for Kant altid,
at man selv – med sin egen
fornuft – skal indse nødvendigheden af visse principper
for menneskelig adfærd. Tugten er derfor nok en nødvendighed i den tidligste opdragelse, men al opdragelse må i
sidste ende være en opdragelse til frihed.
Hvor fastgroet idéen om
fremskridt end er blevet siden Kants dage, så er det ret
beset i vore dage svært at tro
på Kants udgave af denne
idé: troen på menneskehedens moralske fuldkommen-

gørelse. I historiens forløb
har det vist sig at være betragteligt lettere at få maskinerne til at gøre fremskridt
end menneskene. Det er vel
dette, man i dag må indvende
i mod Kants pædagogik, der
ellers i enhver henseende er
så smuk og rigtig som alt andet, hvad Kant har skrevet:
Den er alt for besat af fuldkommenheden!
For Kant fremkalder synet
af barnet kun forestillingen
om menneskehedens mulige
fremtidige perfektion. Hvad
Kants pædagogik mangler, er
den umiddelbare fascination
af barnet, som alle andre end
store filosoffer synes at kunne mærke. Når vi smiler ved
synet af barnet, er det ikke
mindst dets ufuldkommenhed, der fremkalder smilet:
Hvor lyder det sødt, når barnet ikke taler helt rent; hvor
ser det sødt ud, når det vaklende barn søger at tage sine
første skridt; hvor er det
kært, når det i sine første for-

søg ud i skrivningens kunst
spejlvender s’erne. Barnet viser os sprækkerne i det billede af menneskets tilsyneladende fuldkommenhed, den
voksne fremviser. Det minder
os om, at det at være menneske er nært forbundet med
fejlbarligheden, og det giver
os et afslappet frikvarter fra
den veldisciplinerede korrektheds attitude.
Kants pædagogik ser barnet som håbet for fremtiden,
og det vil det gudskelov vedblive at være. Men Kants pædagogik er også begyndelsen
på en tradition, der overbelaster dette håb og dermed lader barnet bære på en alt for
stor byrde: Barnet skal bære
drømmen om den menneskelige fuldkommenhed. Denne
tanke synes stadig at være
det ubærlige kors, der tynger
vore dages pædagogik.
asger brandt
kultur@k.dk

