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Tekst 1 

Substantiver
Camilla Christensen, 2014

Døren til kældertrappen smækkes op, knalder mod væggen i entreen, der lyder et brøl, en 
stønnen, et brøl til, og min mor kommer kravlende op fra mørket med hængende bug, derinde 
ligger de små, har hun sagt, og hun brøler og ser mig ikke, Min far er ikke hjemme, han er i 
atelieret. Jeg vidste ikke, hvad ordet atelier betød, men min mor vender ansigtet væk, og min 
mormor snerper munden sammen, når en af dem, eller han selv, siger det. Han er sjældent 
hjemme, aldrig, siger min mor, men det passer ikke, for når han er, sidder jeg i badekarret og 
prutter og leger med den røde plasticbåd med propellen i en elastik, og han tager brusebad i 
aflukket og synger eller står ved spejlet og barberer sig, mens han ser sig selv, mens jeg ser ham 
i spejlet, ser han kun sig selv, det hvide nisseskæg, barberkosten i højre hånd.

Min mormor kommer løbende fra køkkenet, hvad er der nu, for fanden, råber hun, hun 
bander tit, hun er socialdemokrat, siger hun, det vidste jeg heller ikke, hvad betød, hun sover 
i det værelse, der skal være de smås, når de kommer. Ryggen, stønner min mor. Hold op med 
at skabe dig, siger min mormor. Min mormor synes tit, min mor skaber sig, hun brøler, og så 
jamrer hun, og hun græder, mens hun kravler hen over det ternede gulv i entreen og slår min 
mormors hjælpende hånd væk. Jeg kan jo for helvede ikke rejse mig op, råber hun, min mor 
bander ikke ret tit, hun taler heller ikke jysk, det gør min mormor, og min mormor snerper 
munden sammen, det gør hun også tit, og min mor kravler ind i stuen, nu jamrer hun kun, og 
min mormor følger efter med sammensnerpet mund, mens hun mumler for sig selv og lukker 
døren efter sig.

Vi går ad bivejene omkring Ølby, Lille Skensved, det gør vi tit, vi går og går, mormor bag klap-
vognen, jeg siddende i den, og hør, hvor vi tramper, siger hun. I kurven under sædet madpakken, 
mælk i en flaske, tasken med Kongen af Danmarks-bolsjer, hvide og lyserøde marengskys i en 
pose, et krøllet lommetørklæde, der lugter af mentol, når hun tørrer mig om munden.

Hun peger op mod himlen, lærke, siger hun, jeg kigger, hører en fugl i det fjerne, men kan 
ikke få øje på den, hun peger på grøftekanten, kornblomst, valmue, siger hun. Og rug, byg, 
hvede, havre, der findes fire kornsorter, Danmark er et landbrugsland.

Jeg kan ikke huske de ture, men jeg husker dem, og hvis jeg ikke husker dem, opfinder jeg 
dem, drømmer jeg dem frem, for ingen har fortalt mig om dem, og der findes ingen fotografier 
af den gamle smedje, hvor vi spiser frokost, af hullerne i stråtaget, murene i færd med at styrte 
sammen, rustent jern i højt græs, harve, siger hun, insekter, kampesten, træer, udsyn over marker 
til alle sider, lige før høst, gyldent korn, den lunkne mælk direkte fra flasken, klapvognens 
vuggen, klapvognens knirken.

Kælderdøren står åben. Det gør den ikke ret tit, den skal være låst, man kan falde ned ad trappen. 
Det er her i entreen, jeg lærer at hinke, at vakle på rulleskøjter, her er jeg altid alene, de voksne 
lukker dørene til stuen, køkkenet, badeværelset, de låser ned til kælderen, dørene går op og i, 
de stikker hovedet ud, går igennem, i gang med noget andet, ser mig ikke, sommetider er der 
stille, sommetider er der musik, sommetider råber de, af og til ler de, sjældent spiller min mor 
på klaveret, endnu sjældnere synger hun til, hun ville have været operasangerinde, siger hun, 
og det vidste jeg ikke, hvad var, og jeg hinker på bare fødder fra grå tern til sort tern til grå tern 
eller stager mig rundt langs væggene på rulleskøjter, alle de fedtfingre, sukker min mor, og så 
kommer min mormor med kluden.
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Jeg står på det øverste trin og kigger ned ad trappen, i koksrummet lige nedenfor står vinduet 
tit åbent, engang flyttede en vildkat ind med sine killinger, og min mor prøvede på at fange 
den. Hun kom leende op ad trappen med blodige rifter op ad armene, og min far var hjemme, 
han stod i entreen med mig i hånden og rystede på hovedet. Du kan få en infektion, sagde han, 
jeg vidste ikke, hvad ordet betød, men min mor rystede på hovedet og gik ud på badeværelset 
og lukkede døren efter sig. Der var dråber af rødt blod på de sorte og grå tern. Vildkat, råbte 
min far efter hende.

Solen skinner fra en skyfri himmel, vi er ikke hjemme, vi er ude i den friske luft, sommerblæst, 
håret, huden, frie og franke, siger min mormor. Vi er på eventyr, siger hun og standser ved 
den gamle smedje, altid ved den gamle smedje. I skyggen under træet, kastanje, siger hun og 
viser mig en pigget skal uden indhold, ligger et par store sten, granit, siger hun, de vokser op 
af jorden om vinteren, og jeg ser store sten for mig, der langsomt vokser op af jorden, og hun 
plukker et blad af et andet træ, et mindre træ, nulrer bladet mellem fingrene, snus, siger hun, 
hyld, og jeg nyser.

Min mormor løsner mig fra selen i klapvognen, breder et viskestykke ud på en af stenene, 
frokost, siger hun og skærer maden i små tern, leverpostej, kødpølse, lunken mælk. Jeg løber 
rundt og finder pinde, sneglehuse, løfter på sten og viser hende dem, flint, siger hun, kalksten, 
jeg finder kryb og peger, bænkebider, siger hun, ørentvist, mejer, græshoppe, myre. Sommetider 
sidder hun lidt med lukkede øjne, lænet op ad træet.

Dagene kildrer på samme måde, som når hun om aftenen løsner sin fletning og nulrer de 
afredte hår fra kammen til en edderkop, der putter sig i et skruehul i væggen over sengen, parat 
til at springe på mig, og bagefter tager tænderne ud og klaprer med dem tæt ved mit ansigt.

I kælderen står også sylteglas på hylder, det er min mormor, der sylter, hun sylter og bager og 
koger og steger og stryger, mens hun bander og mumler og snerper munden sammen, og min 
mor ligger på sofaen med en kold klud på panden. Migræne, hedder det, jeg vidste ikke, hvad 
det betød. Hovedpine, mumler min mor under kluden, pjækkesyge, råber min mormor fra 
køkkenet, det er det, det betyder.
Jeg må ikke gå ned i kælderen. Jeg tør ikke gå derned. Jeg kniber øjnene sammen på skift, 
kældertrappen flytter sig lidt til den ene side, lidt til den anden, jeg lukker begge øjne og åbner 
dem igen, og trappen er på plads. Ternene på gulvet i entreen flytter sig også, når jeg kniber 
det ene øje i, de sorte skifter til de grås plads, og når jeg kniber det andet øje i, flytter de grå 
hen på de sortes plads. Så er jeg skiftevis den lyse og den mørke pige. Jeg lukker begge øjne og 
åbner dem. Ternene ligger, hvor de skal, og jeg er mig.

I stuen sukker min mor, i køkkenet skramler min mormor højt med gryderne. Jeg træder ned 
på det næste trin. Jeg kan allerede mærke luften dernede, det er tungere at trække vejret, der 
er skimmel, siger de og ser alvorlige ud, jeg vidste ikke, hvad det betød. Jeg kan se karret, det 
står midt på gulvet, det hedder et bødkerkar, siger min mormor, der er en prop i forneden, hun 
siger, at proppen hedder en spuns, den er lavet af træ. Her vasker hun storvask med et vaskebræt 
på skrå i karret, mens hun bander og mumler og snerper munden sammen, og min mor ligger 
oppe i stuen med en kold klud på panden.

Jeg står ved siden af min mormor og fryser og ser det gråskummende sæbevand løbe ud over 
gulvet hen mod risten, når hun trækker spunsen ud, og om aftenen, når jeg ligger i min seng og 
lukker øjnene, og min mor har sagt godnat, ser jeg noget, der er smeltet, krøllet sammen, gråt 
i gråt, som sæbevandet på gulvet, og så noget lyserødt, som fingerspidshud alt for tæt på, det 
skifter hele tiden som ternene i gangen, sengen gynger, og jeg er lige ved at kaste op.
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Min mormor fortæller mig ting, jeg ikke forstår og ikke kan huske, men husker, hun taler med sig 
selv, tænker højt, af og til synger hun i takt med klapvognens vuggen, jeg ved en lærkerede, jeg 
siger ikke mer, hendes ord er en mumlen, tryg som et rum, mens hun beklager sig, ynker mig, 
familien, utro, siger hun, advokat, siger hun, graviditet, sladder, hvad skal det dog til for, og de 
ligger, som de har redt, og jeg ser hende for mig rede fletningen ud, rede min seng, og jeg sagde 
det jo til hende allerede dengang, af og til isprængt det synlige, de krystalklare substantiver, 
der benævner det større rum, der omgiver os, strukturerer, ordner, åbner og lukker.

Vil du så se at komme op derfra! Man kan da heller ikke vende ryggen til et øjeblik, hvæser min 
mormor og trækker mig baglæns væk fra kældertrappen. Hekseskud, siger hun, jeg vidste ikke, 
hvad ordet betød, nu har hun fandeme også fået hekseskud, det var lige det, der manglede, 
svækling, siger hun, og det vidste jeg heller ikke, hvad var.

Hun låser kælderdøren og lægger nøglen op på karmen over døren, så går hun mumlende 
ind i stuen og lukker døren efter sig. Jeg hinker. Jeg lukker skiftevis det ene øje og det andet 
øje, fra gråt til sort til gråt, og skæver til nøglen oppe på karmen.

På vej hjem plukker vi buketter fra grøftekanten, cikorie, græs, røllike, siger min mormor. 
Gråbynke, siger hun, valmuer skal man aldrig plukke, de taber bladene, inden man når hjem, 
det er synd og skam, siger hun. Hun stiller vasen med blomsterne på sofabordet ved siden af min 
mor, der ligger på sofaen og sukker med lukkede øjne og en kold klud på panden, en varmedunk 
under ryggen, piller i et glas på bordet.

Der står de, indtil kronbladene begynder at drysse, og min mormor smider blomsterne ud.

Novellesamlingen Mere ved jeg ikke, 2014
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Tekst 2

Enquete*

Hvorfor har de unge – næsten – 
droppet litteraturen?
De fleste gymnasieelever læser slet ikke litteratur, skriver Lisbeth Gundlund 
Jensen og Ina-Maria Nielsen, begge gymnasielektorer, i lørdagens kronik. Her 
er fem bud på årsagen og konsekvenserne.

 Foto: Asger Ladefoged.

Af Kristian Ditlev Jensen, journalist og forfatter, 23. september 2016

I tidernes morgen spurgte 
man folk, om de kom fra et 
hjem med klaver, når man 
ville vide, om de var dannede. 
Senere spurgte man, om folk 
kom fra et hjem med et avisa-
bonnement. I dag bør man 
spørge folk, om de kommer fra 
et hjem med bogreol. Og vel at 
mærke sådan en bogreol, der 
er fuld af eksperimenterende 
romaner, hermetisk lyrik og 
oldgræsk drama – og ikke 
bare farmands krigsbiografier, 
mors selvhjælpsbøger og hele 

familiens samling af kulina-
risk pornografi, altså alle de 
smukke kogebøger, som hele 
familien Danmark sidder 
og bladrer i, mens de spiser 
take-away.

Parnasset får et chok, hver 
gang tallene afsløres. Denne 
gang er de rigtig slemme. Hver 
femte dansker har ikke læst 
en bog på et helt kalenderår. 
Hillemænd! Reelt skyldes 
smerterne en tilpasningskrise. 
Danmark begynder nu at ligne 
alle de andre lande i EU, hvor 

skævheden har eksisteret i 
årevis.

Tag nu bare Italien. 42 pro-
cent af befolkningen har læst 
mindst en bog i løbet af 2015. 
Blandt mændene var tallet kun 
35 procent. Og i Syditalien 
åbner kun hver tredje italiener 
en bog.

Sandheden er, at den slags 
tal er langt værre end de dan-
ske. Men konsekvensen er den 
samme. Når over halvdelen af 
befolkningen ikke læser skøn-
litteratur, kender de slet ikke 

* Rundspørge blandt en bestemt gruppe mennesker eller blandt forbipasserende på gaden.
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deres sprog, deres historie, de-
res lands religiøse traditioner 
og så videre. Det stiller store 
dele af befolkningen markant 
dårligere, end de læsende i top-
pen. Den top, hvor kun ganske 
få efterhånden kan være med. 
I Italien var der sidste år kun 
13,7 procent, som læste en bog 
hver måned.

Er du med i klubben?

Mersiha Cokovic, 
konsulent og debattør:
Da jeg var ni år, læste jeg min 
første Dostojevskij, »Forbry-
delse og straf«. Nu ved jeg ikke, 
hvor godt det er for så ung en 
sjæl at læse noget så intenst 
og tungt, men børnelitteratur 
kedede mig, og jeg måtte ikke 
læse krimi for min mormor, 
som jeg mere eller mindre 
voksede op hos. Hvad jeg ikke 
vidste, var, at stort set al slavisk 
og østeuropæisk litteratur 
handlede om lidelse, død og 
uretfærdighed. Jeg kunne, 
dengang, læse en bog om da-
gen. Jeg elskede det. Jeg var 
måske lidt af en stræber, men 
jeg var også meget socialt be-
gavet og havde mange venner, 
så litteratur var på ingen måde 
en flugt fra virkeligheden eller 
nogen form for asyl for mig, 
men en ren nydelse.

I dag er tiderne anderledes. 
Jeg har en otte-årig søn, som 
dårligt nok gider tygge sig 
igennem en Jumbobog, og 
når jeg sætter ham til at læse 
en børnebog, mener han, at 
det er så uretfærdigt, at han 
skal tvinges til at gøre noget, 
han absolut ikke har lyst til. 
Han vil hellere læse e-bøger 

og løse e-mat end at bladre, 
på gammeldags manér. Til 
gengæld kan han summe de 
fleste populære netspil og 
dem, man i dag kalder »you-
tubere«, op. Selv bibliotekerne 
bliver i dag brugt til stort set 
alt andet end at låne og læse 
bøger. De bliver mere og mere 
anvendt som kulturhuse end 
læsesteder. Kald mig konser-
vativ, men jeg savner den tid, 
hvor man kunne gå igennem 
parken på en varm sensom-
merdag og se teenagere med 
en fysisk bog i hånden. Ikke 
konsoller, telefoner, tablets, 
ingen høretelefoner i ørerne. 
Blot en bog. Kulturen ændrer 
sig, og jeg bliver ældre og mere 
nostalgisk med tiden, men jeg 
ville aldrig bytte min barndom 
for min søns generations.

Alex Ahrendtsen, kultur- 
og skoleordfører (DF):
Hvorfor læser du ikke længere, 
spurgte jeg for nylig min dat-
ter, der er 14 år, og mente selv-
følgelig bøger. Hun kiggede op 
fra mobilen og sagde: Men jeg 
læser jo, far. Jeg læser på min 
mobil. På Facebook. På nettet. 
På min computer.

For en gammel forlægger 
og forfatter som mig var det 
selvfølgelig lettere nedslående, 
fordi jeg selv læser bøger med 
glæde.

Min datters svar fik mig dog 
til at tænke tingene igennem. 
Faktisk er det ikke udelukkende 
en dårlig nyhed. Hun læser jo. 
Hun læser bare ikke bøger lige 
nu. Hun bruger andre medier. 
Dette gælder for mange men-
nesker. De læser. Måske mere 
end nogensinde, fordi ord og 

bogstaver er blevet så lettil-
gængelige på grund af den nye 
internet- og mobilteknologi.

På mange måder minder det 
lidt om tiden efter opfindelsen 
af trykpressen, der medførte 
en sand lavine af pamfletter, 
tidsskrifter og bøger. Pludselig 
havde almindelige mennesker 
råd til at læse. Det samme 
kan siges om den moderne 
internetteknologi.

Bøger har fået konkurrence 
fra spil, fra TV-serier på Net-
flix, på tre timer lange biograf-
film, fra Youtube, hvilket giver 
mindre tid til fordybelsen. 
Alene af den grund skal vi 
faktisk glæde os over, at der 
stadig læses og købes bøger, 
og vi skal glæde os over, at der 
læses mere end nogensinde. 
Jeg er fortrøstningsfuld på 
bogens vegne. Folk skal nok 
finde den, når de bliver træt af 
adspredelserne på nettet. Det 
afgørende for bogens fremtid 
er, at der fortsat bliver læst. Og 
det gør der.

Mette Høeg, 
litteraturforsker:
»Jeder Mensch ein Künstler.« 
I 80erne lød Joseph Beuys 
sætning om menneskets 
kunstneriske udtrykspoten-
tiale forjættende. I dag, hvor 
den potentialitet er blevet en 
realitet, klinger sætningen 
anderledes forstemmende.

I en tid, hvor alle konstant 
performer selvbiografisk på 
Instagram, Facebook etc., hvor 
udgivelse af internetskrift som 
skønlitteratur er udbredt, 
hvor kreativ udfoldelse er en 
del af hver mands daglige 
praksis, er det store spørgsmål 
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i det litterære felt ikke læn-
gere »hvad er litteratur?«, 
men »hvad er ikke litteratur?« 
Forfattere kan ikke længere di-
stingveres fra ikke-forfattere, 
litterære værker ikke fra blogs.

I et visuelt orienteret 
mediesamfund, præget af en 
sundheds- og økonomikultur 
– hvori fokus i uddannelses- og 
arbejdssfæren er profitopti-
mering, i fritidssfæren fysisk 
sundhedsoptimering – er 
denne selvekspressive, over-
fladiske internetkultur en af 
årsagerne til, at litteraturen 
udvandes og litteraturlæsning 
negligeres. Flere og flere 
prioriterer den hurtige og frag-
mentariske overfladelæsning, 
socialiteten og muligheden for 
at udtrykke sig på internettet 
over den langsomme, isole-
rede fordybelse i bøger.

Det er skidt, for litteratur-
læsning er en forudsætning for 
et velfungerende demokratisk 
samfund. Litteraturen er det 
bedste middel til at kultivere 
den menneskelige forestil-
lings- og abstraktionsevne og 
en forudsætning for, at bor-
geren og samfundet kan begå 
sig og avancere i en kompleks, 
globaliseret kontekst.

Et samfund uden lit-
teratur er et nihilistisk og 

konkurrenceudygtigt sam-
fund. Litteraturen, læsningen 
og diskussionen af den, skal 
og må være en førsteprioritet 
i uddannelsessystemet. Det 
er indlysende, selv i et iskoldt 
nytteperspektiv.

Inger K. Brøgger, 
gymnasielærer og 
debattør:
Litteraturen er ikke blevet væk 
– den lever stadig på depoter 
og i kældre, som en nedgravet 
guldskat ligger den og venter 
på den lykkelige, der har 
sørøverkortet. Men meget få 
danske unge får muligheden 
for at finde den skat – en skat, 
de ellers ville kunne trække på 
resten af livet. Litteraturen er 
en kilde til store oplevelser, 
indsigt, viden, empati – og i 
litteraturen kan man lære at 
fordybe sig, at koncentrere 
sig, og ikke mindst at holde sig 
selv og sit eget selskab ud. Alle 
sammen ting moderne unge 
ofte mangler og lider under 
ikke at have.

Hvorfor læser danske unge 
så lidt litteratur? Der er flere 
grunde. Først og fremmest 
ser ungdomskulturen og det 
generelle fokus på krop, mad 
og penge ned på litteratur – 
det er jo ikke hot eller giver 

en bedre ironman-tid at læse 
Dostojevski.

En anden vigtig grund er, 
at koncentreret læsning ikke 
kommer af sig selv, men skal 
læres. Det har de fleste ansvar-
lige voksne bare glemt. I ho-
vedløs digitalisering har man 
gjort læsning mere og mere 
til noget, der sker på digitale 
hjælpemidler. Man glemmer, 
at digitale hjælpemidler rum-
mer endeløse muligheder for 
distraktion. Børn og unge 
kan ikke modstå fristelsen til 
endeløs zappen væk fra det 
egentlige – og det kan voksne 
i øvrigt heller ikke! Men lærer 
man ikke at koncentrere sig 
om én tekst/én opgave, vil 
man få det ene nederlag efter 
det andet, fordi man aldrig 
bruger sine evner fuldt ud. Det 
fører igen til usikre unge uden 
selvtillid – som vi netop ser tal-
løse af i dag. At ville lære unge 
kun at læse litteratur digitalt, 
er som at ville lære dem højde-
spring med blylodder bundet 
om benene – opgaven er dømt 
til at mislykkes. Forældre og 
folkeskolelærere skal turde 
tage de digitale distraktions-
midler fra børn og unge, og 
give dem muligheden for at 
lære den store lykke, der ligger 
i at fordybe sig i litteratur.

https://www.b.dk/kommentarer/hvorfor-har-de-unge-naesten-droppet-litteraturen
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Tekst 3

Hun ser godt ud

Vita Andersen, 1977

Hun går på gaden i sin frokostpause
Uden overtøj og med sin pung i hånden
Hun kan se sig selv i butikkernes vinduer
Hun ser godt ud
bukserne strammer perfekt om enden
hun har lyst til at købe noget
hun tænker på når hun kommer hjem
det skal blive en god aften for hende og ungerne
hun skal også se at få malet entreen om
den er så mørk
hun havde malet den hawaiigul
for at den skulle blive lysere
hun må male den om en dag hun får tid
hun har set en entre i Bo Bedre

hun sidder i sin lækre fempersoners fløjlssofa
hun og børnene har taget bad
hun har læst en historie for dem inden de skulle sove
aftenen har været god, de har også fået ordentlig mad
hun sidder og læser i en bog af Villy Sørensen
drikker the uden at spise noget til
hun skal tabe fem kilo
hun føler sig ensom
hun kan ikke koncentrere sig om bogen
men hun har det jo godt

hun vil fra nu af starte hver dag
med at være
det perfekte menneske
med ungerne i rent smart tøj
og også hende selv
men så er der
wienerbrødet
yankibarerne
og lakridserne om eftermiddagen
for at holde bogholderimaskinen ud
og portvinen om aftenen, noget nemt mad til ungerne
og på grund af portvinen kommer hun for sent op
og de når ikke at få morgenmad eller noget
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(de får gudskelov noget i børnehaven)
og så bliver den dag heller ikke den perfekte
og så kan hun være ligeglad
og når det bliver den perfekte dag bliver hun altid ydmyget
på en eller anden måde
og hun kan ikke klare det
den dag
for den er jo startet perfekt
og Peter kommer kun når hun er tyk af wienerbrød og portvin
og ikke har taget bad i fire dage

måske bliver det mere perfekt
hvis hun køber nogle nye møbler
selvom hun ikke har råd
dem der er
er alle sammen fra dengang hun blev gift
undtagen sofaen
hun har fået lov at beholde det hele
hun har jo også børnene
men møblerne siger hende ikke noget mere
og det er heller ikke blevet
som hun har regnet med

hvis hun nu tager et glas
af den portvin hun har købt
hvis Peter skulle komme
nu har hun jo taget bad og vasket hår
hvis han kommer
hun tænker på dagen i morgen
på kontoret
med bogholderimaskinen
hun tager et glas
fortsætter med bogen
tager et glas til
tager Søndags-BT

hun drikker hele flasken
og falder i søvn

Fra Tryghedsnarkomaner, Gyldendal, 1977
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Tekst 4

Hver femte dansker læser aldrig 
bøger

Knap en femtedel af den danske befolkning læser aldrig bøger, afslører en ny rapport, som  
Kulturministeriets bog- og litteraturpanel netop har offentliggjort. Foto: Gregers Tycho/ritzau

3. november 2017
Af Morten Mikkelsen

Bogen og læsningen har det godt, men knap hver femte voksne dansker 
læser aldrig bøger. Ifølge forskere er bogen stadig en af de tydeligste 
markører for, hvor godt man klarer sig i livet. Hvis man ikke læser, 
bliver man, hvor man er.

For nylig undersøgte sociologer 
en gruppe normaltbegavede 
danske børn, som er enæggede 
tvillinger og er blevet sørget 
lige godt for, men hvor det 
ene barn har fået læst flere 
godnathistorier end det andet. 
Undersøgelsen viste, at man 
med meget stor sandsynlighed 
kan forudsige, at den tvilling, 
der er blevet læst mest for, vil 
klare sig bedst i livet. Så stor 

betydning har bøger i et men-
neskes liv.

Det fortæller Mads Meier 
Jæger, professor i sociologi 
ved Københavns Universitet, 
som har fået offentliggjort 
resultatet af sin tvillinge-
undersøgelse i det videnska-
belige tidsskrift Social Science 
Research. Konklusionen er, at 
mængden af tidlig påvirkning 
fra bøger og anden såkaldt 

kulturel kapital har stor 
betydning for uddannelse, 
beskæftigelse og succes senere 
i livet.

”Det er ret entydigt, at bog-
læsning – især af faglitteratur 
og andet end den allerletteste 
skønlitteratur – er en vigtig 
del af, hvad man kunne kalde 
en samlet livsstilspakke. En 
pakke, som sikrer, at man får 
kontrol over sit liv og kommer 
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til at ligge højt i det sociale 
hierarki,” siger Mads Meier 
Jæger.

Men blandt voksne dan-
skere er der ikke desto mindre 
en gruppe på knap en femte-
del, der ikke kun sjældent, 
men aldrig læser bøger. Det 
fremgår af rapporten ”Bogen 
og litteraturens vilkår 2017”, 
som Kulturministeriets bog- 
og litteraturpanel netop har 
offentliggjort.

Rapporten konkluderer, at 
danskerne læser nogenlunde 
lige så mange bøger i 2017 
som i 2010, trods øget inter-
netforbrug til blandt andet 
streaming af tv. De allerflit-
tigste læsere af skønlitteratur 
er der blevet færre af, men til 
gengæld er unge mellem 15 og 
29 år blevet flittigere læsere af 
faglitteratur. Alt i alt går det 
altså fint for bogen som medie 
og for læsningen hos flertallet 
af danskere, som ved siden 
af traditionelle trykte bøger 
også læser e-bøger, tekster på 
internet og andre steder.

”Intet tyder på, at bogen 
som fysisk medie er på vej 
ud. Der læses flittigt i alle 
aldersgrupper, men vi lever i 
en tid, hvor lystlæsningen er i 
konkurrence om vores tid med 
mange andre medier og kultu-
relle oplevelser,” siger bog- og 
litteraturpanelets formand, 
Stig Hjarvard, professor ved 
institut for medier, erkendelse 
og formidling på Københavns 
Universitet.

Men både for skønlitteratur 
og faglitteratur gælder, at 18-
19 procent af danskerne sva-
rer, at de aldrig læser, og når 

forskerne sammenligner med 
data om uddannelse, erhverv 
og indkomst, er det tydeligt, 
at der er, hvad professoren 
kalder en ”social slagside i 
forhold til ikke-læsere”.

”Det interessante er, at 
hvis man har knækket koden 
og læser, så bliver de hårde 
demografiske variable min-
dre afgørende,” siger Stig 
Hjarvard.

Meget tyder altså på, at vi 
lever i et bogligt firefemtedels-
samfund, hvor læsning kan 
være med til at løfte menne-
sker med en udsat social og 
økonomisk baggrund op. Men 
hvis man ikke læser, bliver 
man, hvor man er.

De 18-19 procent voksne, 
der siger, at de aldrig læser 
bøger, flugter nogenlunde 
med de 15-16 procent af dan-
ske 15-årige, der ifølge den 
seneste PISA-undersøgelse 
fra 2015 er svage læsere, og 
de 11-12 procent af danske 4. 
klasseselever på cirka 10 år, 
der ifølge den mere grundige 
internationale læseundersø-
gelse PIRLS ligger på laveste 
læseniveau eller derunder.

”Der er ingen tvivl om, at 
læsning er nøglen til social 
og økonomisk opstigning,” 
siger Jan Mejding, lektor og 
læseforsker ved DPU Aarhus 
Universitet og ansvarlig for 
den danske del af PIRLS.

”Nogle mennesker klarer 
sig ganske udmærket i livet, 
selvom de kun læser for-
holdsvis lidt. For eksempel 
er det jo ikke noget problem, 
hvis en erhvervsleder eller 
andre folk højt på strå kun 

får læst få romaner på grund 
af manglende tid. Men det 
er med læsning som med alt 
andet, at man bliver bedre, 
hvis man øver sig, og det er et 
problem, hvis man aldrig øver 
sig,” tilføjer læseforskeren.

I forbindelse med den stor-
stilede kampagne ”Danmark 
læser”, som Kulturministeriet 
iværksatte i 2014 på initiativ 
af daværende kulturminister 
Marianne Jelved (R), var 
mængden af danskere, hvis 
manglende læsning blev pro-
blematiseret, dobbelt så stor, 
nemlig hele 40 procent.

Forklaringen var, at man 
også medregnede grupper 
kaldet ”de travle familier” og 
”de motiverede”, som bare kun 
sjældent finder tid til at læse 
en hel bog.

Men ifølge Nanna Kann-
Rasmussen, lektor, ph.d. ved 
det informationsvidenskabe-
lige akademi på Københavns 
Universitet, er spørgsmålet, 
om man vinder noget ved 
at pege på så stor en del af 
befolkningen.

”Hele kulturområdet har et 
stort fokus på ikke-brugerne. 
Dem, der ikke gør det, de ifølge 
kulturinstitutionerne burde 
gøre. Men før man problema-
tiserer 40 eller 18 procent af 
danskerne, må man kunne 
formulere tydeligt, hvorfor der 
er et problem,” siger Nanna 
Kann-Rasmussen.

”Der findes alle mulige 
andre måder at få et kulturelt 
beriget liv på end at læse bø-
ger. For eksempel er kvaliteten 
i de tv-serier, vi bruger tid 
på, steget dramatisk,” siger 
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Nanna Kann-Rasmussen, der 
også konstaterer, at forbruget 
af lydbøger er gået frem, og 
at en meget stor del af vores 
internet-aktivitet også indbe-
fatter masser af læsning.

Men hun understreger, 
at dette ikke betyder, at hun 
afviser præmissen om, at bø-
ger har noget særligt at byde 
på. Hun er selv i gang med et 
forskningsprojekt om, hvilken 
værdi kultur giver.

”Jeg er helt enig i, at læsning 
af bøger gør godt. De udvider 
vores perspektiv, befordrer et 
rigere indre liv for den enkelte 
og styrker vores empati. Derfor 
er der god grund til at prøve 
at få borgerne til at interagere 
mere med bøger,” siger Nanna 
Kann-Rasmussen.

Hun anbefaler, at man giver 
borgerne en hjælpende hånd i 
stedet for at udpege dem som 
et problem.

Hun nævner som eksempel, 
at Kulturministeriet har støttet 
projektet ”Bogstart”, som går 
ud på at forære bogpakker fra 
bibliotekerne til småbørnsfa-
milier i udsatte boligområder. 
Det er en håndsrækning, som 
det er svært at sige andet 
end tak til. Også selvom man 
måske ikke lige er klar over, at 
en daglig godnathistore er en 
af de mest værdifulde gaver, 
man kan give sit barn.

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark
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Tekst 5

det er ’ok’ at gøre hvad som helst i denne her lejlighed

Caspar Eric, 2011

går op ad trappen og tæller trin
og går op ad trappen og tænker ok
og er sikker på at jeg glemte et trin
det er en helt smadret følelse
at der kunne sidde en eller anden i tredje-person
som ideen om at nogen har hængt sig ude på badeværelset
at Sidney Lee kunne sidde i tredje-person bag døren
og hånden ryster når jeg sætter nøgler i døre
jeg kan næsten ikke overskue den proces
så ligger jeg der med Nike-sko i sengen igen
og tænker det er ok og åbner MacBooken og tænker nå
jeg går ud i køkkenet og åbner køleskabet
kigger i køleskabet og lukker køleskabet og stirrer ud ad vinduet
på tagrenden der virker fuldstændig upåvirket af situationen
og åbner køleskabet og lukker køleskabet
jeg organiserer frugterne i køleskabet
efter hvilke frugter der er mindst/mest behagelige
at have samleje med jeg tænker på æble jeg tænker på grapefrugt
billeder af fostre der bliver spist
jeg har en følelse af at være voldsom
når jeg åbner frugter
ting er smukke fra en stor nok afstand
fra en stor nok afstand er kroppen et punkt
selv når den kommer gående
med en 2liters-Faxe Kondi og familiepizza som en glad dværg
selv med opspilede øjeæbler og McDonalds-ketchup på håndled
fra de der alt for små portionspakker der er
umulige at få op med pomfritfedt på fingrene
mens den venter på nogen
selv når den kaster frugter mod vægge med neutrale kæbekonstellationer
selv når den prøver at smile ind i vandhanen mens den skider
selv når den ryger i sengen og tjekker Facebook og tænker nå
og tænker det er ok at ryge i sengen og tænker fuck og tænker nå

HVEDEKORN NR 4 / 2011
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Tekst 6

Pop-poesi demokratiserer 
litteraturen

”Jeg forsøgte at forandre mig. Lukkede min mund mere, forsøgte at være blødere, pænere, 
mindre vågen,” citerer Beyoncé den britisk-somalisk-fødte digter Warsan Shire. Populær-
kultur og poesi har de seneste år præget hinanden. Foto: PARKWOOD/XPOSUREPHOTOS.COM

12. september 2016
Af Sara Maarup Thomsen

Populærkultur og poesi har 
indgået et ægteskab kaldet 
pop-poesi. Pop-poesien er 
med til at demokratisere lit-
teraturen og er samtidig del af 
en tendens, hvor litteraturen 
griber ind i samfundsdebat-
ten, siger litterater ”Tæller til 
hundrede/ undrer mig over, 
hvad Beyoncé gør/ når jeg er 
alene.”

Den svenske digter Tom 
W-O Silkeberg har udgivet 
en samling af haikudigte om 
den verdenskendte sangerinde 
Beyoncé. Og Beyoncé inkor-
porerer selv digte af digteren 

Warsan Shire i sit voldsomt 
populære album ”Lemonade”.

Det første viser, hvordan 
populærkulturen er blevet en 
fast del af poesien. Det sidste, 
hvordan poesien samtidig 
bliver en større og større del 
af populærkulturen.

Det er de to strømninger, 
Kizaja Ulrikke Routhe-Mogen-
sen, der er litteraturanmelder 
og gennem mange år har 
beskæftiget sig med ny dansk 
litteratur, lidt tøvende kalder 
pop-poesi.

”Man kan bruge pop-
poesi i to betydninger, som 

overlapper hinanden. Det ene 
er poesi, der er så populær, at 
den i sig selv bliver en form for 
populærkultur. Det andet er en 
poesi, som henter sit inventar, 
som genstande, referencer og 
sprog, fra populærkulturen,” 
siger hun.

Pop-poesi afspejler, at 
poesi ikke længere behøver 
være finkulturel og forbeholdt 
mennesker med en længere 
uddannelse. Den drypper af 
friture og smider om sig med 
popkulturelle referencer. For 
digterne er ikke blevet voksne. 
De er blevet unge i en tid med 
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tv-serier, statusopdateringer 
og hashtags.

Yahya Hassan var for alvor 
med til at skubbe poesien frem 
i det populærkulturelle lys sid-
ste år, da han udkom med sin 
selvbiografiske digtsamling 
”Yahya Hassan”. Men pop-
poesien trækker tråde helt 
tilbage til 1970’ernes knæk-
prosa, til Vita Andersen, Karl 
Ove Knausgaard og Jørgen 
Leths sportsdigte i 1960’erne.

Pop-poesien demokratise-
rer litteraturen ved at gøre den 
mere tilgængelig og genkende-
lig for almindelige mennesker 
og insisterer samtidig på, at 
digternes egen hverdag med 
pomfritter, smelteost og sta-
tusopdateringer har en plads 
i litteraturen, siger Kizaja 
Ulrikke Routhe-Mogensen.

”Pop-poesi er et forsøg på 
at demokratisere litteraturen 
ved at gøre alle mulige slags 
erfaringer til noget, der kan 
være plads til i poesien. Det 
er også en måde at sige til 
almindelige mennesker, at 
deres erfaringer har plads i 
poesien. Det er ikke en ophø-
jet, tidsløs poesi, men en poesi 
der er nært forbundet til sin 
samtid,” siger Kizaja Ulrikke 
Routhe-Mogensen.

Poesien er blevet popkul-
turel, og den er samtidig også 
blevet mere selvbiografisk og 
politisk.

Pop-poesien er bare én 
strømning i en større tendens 
til, at litteraturen blander sig 
i samfundsdebatten og gør 

oprør med idéen om det høj- 
og lavkulturelle, siger littera-
turforsker Stefan Kjerkegaard. 
Poesien handler ikke om at 
være eksklusiv. Tværtimod. 
Netop derfor skal den også 
kunne omfavne syndfloder af 
smelteost og 7eleven klokken 
tre om natten.

”Jeg håber, at pop-poesien 
er et udtryk for, at vi definitivt 
snart er ved at slippe af med 
idéen om det høj- og lavkultu-
relle. Jeg tror, den er del af et 
oprør mod den idé,” siger han.

”Det pop-kulturelle er et 
forsøg på at være i øjenhøjde 
med verden. Det er del af en 
strømning, hvor litteraturen 
griber ind i verden, river nogle 
bestemte forestillinger ned og 
intervenerer i samfundsdebat-
ten. Der er en tendens til, at 
poesien gerne vil være politisk 
og samfundsdebatterende, 
og pop-poesien er en måde at 
gøre det på,” siger han.

Caspar Eric er en af de for-
fattere, der bruger populær-
kulturen i sin litteratur. Både 
med sine to egne digtsamlin-
ger ”7/11” og ”Nike”, og med 
digtsamlingen ”Sarah Jessica 
Parker 2”, der er udgivet i 
fællesskab med Karl Kristian 
og sammenskriver Sex and 
the City-karakteren Carrie 
Bradshaws klummer.

”Og du sagde at 7/11/ 
kunne give en følelse/ af at 
alt også bare var en lang dag/ 
og at det betyder/at det også 
kan føles som en ny dag/ hver 
gang du går ind i en 7/11/ og 

kommer ud igen/ med baby-
bites i hænderne.”

Sådan skriver Caspar Eric 
i digtsamlingen ”7/11”, som 
skaber associationer til både 
den skelsættende historiske 
begivenhed 9/11 og den evigt 
åbne butikskæde 7eleven og 
på den måde stiller det fjerne 
politiske op mod det nære 
personlige. ”Jeg bruger den 
bare,” svarer han i Politikens 
Poptillæg på spørgsmålet om, 
hvorfor populærkultur spiller 
en så fremtrædende rolle i 
hans litteratur.

Ifølge Caspar Eric er pop-
poesi måske bare poesi, der 
går dybt ind i sin tid. Der 
bruger det massekulturelle, 
det kommercielle og hver-
dagsagtige, fordi det er sådan, 
virkeligheden ser ud.

Caspar Eric afspejler med 
sin litteratur en verden, hvor 
grænserne mellem det lav- og 
højkulturelle er udviskede, 
siger Stefan Kjerkegaard.

”Caspar Erics verden er 
ikke opdelt i det høj- og 
lavkulturelle. Titlen "Nike" 
demonstrerer dette, både nav-
net på sejrsgudinden i græsk 
mytologi og et sportsbrand 
på samme tid. Han kan gå i 
operaen den ene dag og tage 
ind og se Hunger Games den 
næste. Caspar Erics ærinde er 
at skrive om verden, som den 
ser ud. Det, tror jeg, er det 
overordnede mål med pop-
poesien,” siger han.

Kilde: Kristeligt Dagblad
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Bedømmelseskriterier,
skriftlig fremstilling niveau D
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksami-
nandens præstation opfylder de faglige mål.

Der lægges vægt på eksaminandens viden om og 
 færdigheder i:
a)  skriftlig formulering, herunder komposition, syn-

taks, tegnsætning og et passende og varieret ordvalg

b)  emnebehandling, herunder evne til at redegøre 
for det væsentlige i det læste tekstmateriale samt at 
argumentere ud fra dette

c)  kommunikations- og mediebevidsthed, herunder 
at besvarelsen demonstrerer opmærksomhed vedrø-
rende genre, formål, målgruppe og medie. 
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