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jeg chatter lidt og jeg dør lidt og jeg 
sidder i det her chatrum. dagen er 
ligesom forbi, lige som sommeren er 
forbi. jeg er mere ensom om vinteren, 
fordi jeg ikke går ud. jeg er bange for de 
her mennesker jeg hører i radioen. jeg 
har et oliventræ i min vindueskarm og jeg 
tænker over al den litteratur der er 
skrevet henover ulysses. jeg lukker flere 
chatvinduer samtidig og der en stilhed i 
rummet. jeg hører aldrig musik når jeg 
læser, fordi jeg er i stilheden omkring 
mig. men jeg tænker over al den litteratur 
der er skrevet henover ulysses. det jeg 
skriver nu, er direkte henvendt til 
mennesker, der måske ved, måske ikke 
ved hvem de er. det her er et helt fysisk 
rum, hvor jeg tænker over al den litteratur 
der er skrevet henover ulysses. 

-

du er inde ved siden af i det andet 
værelse. jeg ved ikke, hvor mange gange 
jeg har hørt dig sige vibekegade. jeg 
snakker de her sætninger i mit hoved og 
jeg tænker på engang jeg lukkede dig ud 
af en varevogn, hvor jeg følte mig som en 
slags bortfører eller voldtægtsforbryder. 
det er godt at have et sundt sind, men det 



har jeg altså ikke fået. så jeg forestillede 
mig voldtægten i stig larssons ‘milinium-
triologi’. jeg forestilede mig al mulig blod, 
jeg går rundt og råder bod på. jeg 
forestillede mig at voldtage dig i 
vibekegade hver gang du sagde 
vibekegade. jeg forestillede mig ligesom 
at lære dig alt mulig om sex ligesom 
grækerne lærte alle mulige ting om sex. 
altså lærte alle mulige drenge om sex 
ligesom præsten gør når han kommer 
ned fra altret og går på knæ. jeg 
forestillede mig selv som præst, gør 
korset tegn og skriver mig ind en lang 
tradition af skam og blod. men lad os 
først anerkende grækernes store 
betydning: de var skabere af verdens 
første demokrati. jeg følte mig som en 
slags voldtægtsforbryder, der havde 
stjålet din frihed. men vi snakkede bare 
om ikke at have sex. så havde vi sex og 
vi gik hver til sit. 

-

jeg har lavet kaffe. jeg har haft 
mavekrampe flere dage i træk. jeg ikke 
sovet flere dage i træk, fordi jeg får 
mavekramper ca. kl 22 og så tager jeg en 
varm uldtrøje på og skriver 
facebookbeskeder rundt til folk jeg går på 



værtshus med. jeg er bevidst begyndt at 
undgå folk jeg ikke kan gå på værtshus 
med. jeg går bevidst forbi folk på gaden, 
som jeg kender. jeg går forbi dem, fordi 
jeg er sådan. jeg ignorerer folk jeg 
kender, fordi jeg har svært ved at kende 
mig selv i andre mennesker. det er 
ligesom når rihanna synger what’s my 
name, og jeg har lyst til at sige what’s my 
name til de her mennesker, men jeg tror 
ikke på, at de kender mit navn.

-

jeg er ikke dig og i aften har jeg lyst til at 
gå og høre radio og vænne mig til 
stemmerne, til frygten mens jeg laver 
mad til mig selv, og bider stykker af 
hvidløg og smider det i maden, der kun 
består af mad jeg har bidt i stykker og 
spyttet ud. det er ensomhedens mad. 

- 
den her tekst var en ambition om at 
skrive noget sjovt om van kilmer. jeg har 
det her oliventræ i min vindueskarm. det 
har været nøgent flere gange og jeg har 
lige taget det ind fra kulden. det er 
ligesom inde i varmen igen, og det 
kommer ikke ud før det er sommer igen. 
jeg håber, at det overlever vinteren her i 



lejligheden med mig. jeg håber virkelig, at 
vi overlever den her vinter sammen.

-

jeg føler at du også burde værdsatte mig 
for alle de gode ting jeg er. se jeg sidder 
her, hvor jeg sidder og føler mig ensom 
selvom jeg har 500 venner på facebook. 
jeg var på bogmessen i dag. jeg så 
tomas espedal og jeg så yahya hassan 
og jeg så niels frank og jeg ledte i lang tid 
efter kamilla löfstrøm. niels frank hørte 
jeg ikke rigtig, fordi du var der og jeg 
prøvede at lave øjenkontakt, men det 
lykkedes ikke og det var jeg ret ked af. 
tomas espedal mener, at digteren læser 
anderledes end læseren. hvilket jeg 
synes er arrogant, men jeg vidste jo 
samtidig, at det var rigtigt. at en digter er 
en læser, der er kommet ud af kontrol. 
meget få mennesker, læser de samme 
mennesker, de samme bøger som mig 
selv, hvilket er meget godt, fordi folk så 
ikke altid opdager, at jeg kopierer ret 
mange ting uden at kreditere det. tomas 
espedal forstår ikke hvordan folk kan 
kigge ind i en skærm hele dagen. han 
sagde, at han skriver alt i hånden, at han 
skriver mens han ryger eller han læser 
mens han ryger. tomas espedal lavede 



sådan nogle små muldvarpeagtigeøjne, 
der fik mig til at blive ret ked af det. han 
er en del af en skandinavisk prosakanon, 
som jeg har inde i min hjerne. tomas 
espedal, per petterson, lars frost, karl ove 
knausgård. han sagde at han ikke 
forstod, hvordan folk kan kigge ind i 
skærmen hele dagen. han sagde, at han 
skriver alt i hånden, at han har det her 
kæmpestore skrivebord. jeg tænkte, at 
jeg kigger ind i skærmen hele dagen og 
jeg sagde til dig, at vi kigger ind i 
skærmen hele dagen. du sagde, at du 
ikke kan se forskel på skærmen og 
papiret. det kan jeg godt, men jeg følte 
mig en smule afsporet, fordi jeg vil bare 
gøre ting godt, så jeg føler, at du burde 
værdsatte mig for alle de gode ting jeg 
også er. 

-

oliventræet har tabt et blad. jeg er en 
smule urolig. jeg skriver en chatbesked, 
‘vi er blevet så voksne, fordi vi har gmail 
og vi ikke hedder fck2312@yahoo.dk, 
fordi jeg bare hedder 
victorboylindholm@gmail.com.’ jeg 
tænker på at lave en ny mail, der hedder 
youngwhore@gmail.com, der kun skal 
være tilknyttet mit arbejde. kl er 2130 og 



jeg får snart mavekramper. jeg fortæller 
dig, at jeg vil lave den her mail og du 
spørger mig om jeg er ved at blive bøsse. 
nej, nej. 

-

du gør mig deprimeret ved introducere 
det her tema lige nu.

-
ok, nu har jeg seriøst mavekrampe. jeg 
prøver at blive ved med at skrive. jeg 
bliver ved lige som det her oliventræ 
bliver ved med at komme tilbage med 
sine faldne blade. jeg prøver at skrive om 
det gode jeg møder, fordi hvis der ikke er 
noget håb, er det jo meningsløst. måske 
er det meningsløst, måske er det her 
junkiegøglerbloggerliv meningsløst. men 
altså helt ærlig så død er jeg heller ikke, 
jeg går også lige ud i VESTENS verden. 
vesten dækker europa, amerika, 
australien, new zealand plus nogle 
lommer udenfor. der er to altafgørende 
kilder til den: den græsk-romerske kultur 
og den jødisk-kristne. lad os lige stoppe 
og anerkende grækernes store 
betydning. jøderne er døde. jeg tror ikke, 
at jeg anerkender en bestemt jødisk-
kristen tradition. jeg kan godt lide 



grækenland med deres sol og deres 
brosten, med deres paraplydrinks med ild 
i, med deres pansere med ild i. jeg er et 
panserbarn. 

-

jeg sidder og læser faktabokse men jeg 
ved det hele og wtf der er ikke mere 
tilbage men så kommer jeg i tanke om 
kærligheden og eminem. jeg kommer i 
tanke om ‘like toy soldier’ og jeg lytter lige 
nu til ‘like toy soldiers’. eminem siger, at 
der engang var en tid, hvor man kunne 
sige et rim uden at skulle bekymre sig om 
sin ryg, uden at skulle bekymre sig om 
sine venners ryg. jeg når at tænke wow, 
og jeg når at tænke på yahya hassan 
inden jeg opdager, hvor dumt det i 
grunden er, at eminem jo slet ikke er så 
‘hard-core’. jeg tænker lidt på guillotiner 
og den franske revolution. nationen blev 
født i den franske revolution; det er et 
revolutionært og frihedsmæssigt begreb 
som omfatter det fællesmenneskelige, og 
som indenrigspolitisk betyder frihed, 
udenrigspolitisk betyder europa. jeg 
skriver en sms til dig om, at jeg bare vil 
være jay-z når han tager sig i skridtet. 



-

jeg skriver til dig, at jeg har været 
hjemvesagtig hele dagen. jeg er 
bekymret for den dag, hvor du skal se det 
her. jeg håber ikke, at du kommer til at 
tænke på voldtægten som en oprigtig 
ting. det er jo bare tekst der eksploderer. 
jeg kan virkelig godt lide græsk mad. jeg 
skriver en sms til dig. jeg har haft lyst til 
at kaste op hele dagen. du skriver ‘gør 
det’ i en slags idareyou tone, hvorefter 
jeg tænker på fearfactor og nu er hele 
min dag ved at være ødelagt. men jeg 
har haft den her hjemvesfølelse i kroppen 
hele dagen, der har gjort at jeg ikke har 
kunne gå ud. jeg skriver til dig, at jeg 
savner dig, at jeg lige har lavet brownie 
og jeg hører rihanna, når jeg hører 
rihanna kan jeg kun tænke på dig. det har 
gjort hele rihannas bagkatalog til en slags 
kærlighedserklæring til dig. jeg skriver, at 
du burde værdsatte mig for alle de gode 
ting, jeg har gjort i fortiden, og du svarer 
mig på twitter, hvilket jeg synes er en 
meget offentlig måde at sige ‘hvilken 
fortid’. jeg sender et screenshot af min 
facebookkonto, der startede ca. 2007 og 
du retweeter det og skriver wauw; hvor 
moderne.



- 

så er vi her. jeg har et oliventræ i min 
vindueskarm, det er vinter, jeg hører 
meget moderne musik. jeg er ved at blive 
voksen, hvilket jo selvfølgelig er et chok. 
jeg føler mig konstant ude af trit med 
altid, alting. jeg har et bestemt forhold til 
grækenland, et bestemt forhold til 
pansere som et fordækt firseragtigt ord. 
jeg er begyndt at omtale mig selv som 
youngwhore, når min familie er i 
nærheden. jeg er begyndt at omtale mig 
selv som young whore. som da jeg var 
ude at bowle den anden dag. jeg har 
aldrig følt mig mere maskulin, da jeg fik at 
vide, at jeg ikke ligner en youngwhore og 
nu har jeg 10 gange forsøgt at oprette 
den her gmailkonto, men jeg kommer 
ingen steder. ingen steder på internettet, 
ingen steder i virkeligheden, har 
verdenen reelt brug for mig.

-

afsted til bal. afsted. ak.  

- 

jeg åbner et nyt chatvindue. så er der 
igen noget at tale med. jeg er i grunden 



fucking ligeglad. jeg skriver, at det er 
godt, at vi har nogle jakkesæt, der sørger 
for parkeringspladserne. Men gosh, det 
er bare ikke sexet, det er bare ikke sexet. 
jeg skriver forskellige tatoveringsforslag 
til dig. jeg spørger dig om man som mand 
kan have ‘shine bright like a diamond’ 
tatoveret på sin underarm. du skriver 
selvfølgelig, og jeg er nu på vej til 
tatovøren. nogle gange tænker jeg, at det 
er ok med døden. jeg får tatoveret en stor 
ørrede og på vej hjem i bussen ringer du 
til mig. du ber’ mig om at komme ind i 
politikens boghal og du står inde i 
politikens boghal og så går vi rundt inde i 
politikens boghal og laver gunpointing 
fingrer til hinanden, mens vi taler rigtig 
højt om poesi. det er første og sidste 
gang jeg udtaler mig offentligt om poesi. 

- 

du er et sted på fyn lige nu og jeg kigger 
på ting, du har mailet til mig:
et billede af to unge drenge, der snakker 
om sneakers i en slags alvorlig stemning.
to tatoveringer af meget realistiske 
motiver. 
en kirkegård.
to udsplattede pølser på gaden foran en 
pølsevogn. du skriver lol.



du snapchatter dig selv løbende foran et 
vindue, hvor jeg kan se et løbebånd i 
baggrunden med en mand, der ser meget 
vred ud og løber meget hurtigt. jeg 
skriver meta til dig. jeg snapchatter mig 
selv i min lejligheds mest ensomme 
hjørne. jeg laver en smiley med mit 
ansigt, mens jeg skriver lonely as fuck til 
dig. jeg instagrammer en video af mit 
oliventræ hashtagger dig, mens endnu et 
blad falder af. jeg skriver, at det her træ 
slet ikke er lavet til moderniteten. at vi 
måske slet ikke er lavet til moderniteten. 
du skriver ok. jeg skriver ok. min krop er 
ikke skabt til noget af det jeg gør ved 
den. jeg takker grækerne i mit indre for 
friheden som et abstrakt begeb. jeg 
takker grækerne for deres strande med 
sandkorn og hvor man kan sidde alene 
uden at være alene. jeg takker grækerne 
for deres olierede kroppe og jeg lover mig 
selv at stemme på den mest græsk 
udseende person til alle kommende valg. 
det er godt, at vi har de her jakkesæt, 
men gosh det er bare ikke sexet. slet ikke 
sexet som grækenland. 

- 

du kommer ind af døren. jeg siger hej. jeg 
fortæller dig om grækenland. du lukker 



døren. jeg skriver de her sætninger og 
kigger på dem. jeg tænker, at tusind 
mennesker har skrevet det her før. jeg 
skriver den her sætning. jeg tjekker min 
facebookprofil, fordi jeg tror, at der er en 
lyd i et chatvindue. en lyd er en 
tilnærmelse. min facebookindbakke er 
tom. jeg er ved at blive skizofren. det har 
jeg det ok med. så er jeg en del af 
samfundet. så kan jeg kalde mig noget. 

- 

så jeg er skizofren. jeg har mavekramper. 
det er  ting jeg har sikkert med mig.

-

jeg tager solbriller på. jeg sætter eminem 
på. det føles lidt som en drøm. det føles 
lidt som 2005. det føles ok, men så 
alligevel forfærdeligt, fordi jeg i 2005 var 
en meget ensom teenanger. jeg køber en 
t-shirt på internettet, fordi jeg ikke ved, 
hvad jeg skal bruge mine penge på. jeg 
tjekker min netbank. jeg har minus. ok. 
jeg var teenager og om sommeren tog 
vil til grækenland. jeg spillede 
strandtennis.

-



jeg har en ringen i mine ører. jeg har 
mavekramper. jeg tænker på vibekegade. 
jeg googler vibekegade. jeg googler dig. 
du har mange googlesider om dig selv, 
som du selv har oprettet. jeg tænker, at 
det giver en mindre ensom opfattelse af 
verdenen. det at jeg kan finde dig her, får 
dig til at eksistere mere. jeg går i bad jeg 
smører mig ind i ferskencreme. jeg håber 
på, at folk fortæller mig, at jeg er smuk. 
det ville være en tjeneste jeg kan gøre 
verdenen. jeg kigger på nogle digte jeg 
skrev i måske 2009: 

du skal fandme ikke få mig til at give op
jeg giver ikke op
jeg får børn og så fucker jeg dem op for 
the fun of it
så fucker jeg dem op for penge for at 
skrive om dem
justuwait

jeg får tv3 plus, fordi hvad fanden skal 
man ellers gøre
så tænker jeg på de gamle og den 
verden der forsvinder 
mens jeg laver gunpointing smiley i min 
hjerne 
tænker på fremskridtet som en 
ikkeeksisterende størrelse 



men jeg siger bare bang bang i wanna be 
your little smiley

eller det er selvfølgelig noget jeg lige har 
skrevet. det ene handler om ægteskab 
det andet handler om kærlighed. sådan 
kan jeg analysere mig selv. jeg kan 
fortælle dig, at det her handler tingene 
om. det her googledokument kan blive så 
kedeligt. resten kan blive en redegørelse 
for alle de ting, der ikke betyder eller 
betyder noget. jeg kan sige, hvad der er 
sket, hvad der ikke er virkeligheden. som 
forfatter kan jeg tillade mig det. som jeg-
personen kan jeg tillade mig det, men jeg 
har skrevet noget andet. det første digt er 
næsten en kopi af et mira gonzalez digt, 
det andet handler om en mand jeg 
snakkede med i politikens boghal. ingen 
af dem er digte. så har jeg opløst 
poesien. nu er det bare en dagbog. niels 
frank har spurgt om jeg knækker mine 
linjer. 

-
im about to express myself
-
jeg kigger på månen og tænker vadsaa. 
jeg kigger på stjernerne, jeg kigger på 
alle de ting jeg kunne forestille mig i en 
romantisk digtsamling. jeg tænker på 



dem allesammen. jeg laver en liste. jeg 
tænker på mountain dew. jeg drikker den 
her mountain dew. jeg kan ikke engang li’ 
mountain dew. så begynder jeg at skrive 
følgende: 

‘ryan gosling vil være rapper eller 
skuespiller eller whatever. ryan gosling 
bor på amager og læser artikler på 
espuire.com. how to get the ryan haircut. 
only two person can rock a pyjamas. one 
of them live in the playboy mansion. ryan 
browser rundt på internettet for at finde 
ud af, hvordan man får the ryan haircut. 
ryan gosling er en total meningsløs 
person, og han læser en artikel om gucci 
mane. han tænker word. han vil bare 
være rapper, han vil bare have den her 
isvaffel tatoveret i sit ansigt og overvejer 
slet ikke konsekvenserne heraf. ryan 
gosling ved, at der ligger en tatovør på 
holmbladsgade, at den hedder 
doggystyletattoo. ryan gosling overvejer 
slet ikke konsekvenserne af, at have en 
stor isvaffel i sit ansigt, at lil wayne ville 
kigge helt skørt og antage ham for en 
mindre hård rapper end han endnu ikke 
er. han overvejer ikke konsekvenserne af 
at en journalist måske skriver 
medfølende kærlighedserklæringer på 



internettet, fordi han antager, at den 
isvaffel ryan gosling har i ansigtet er så 
syg en ting, at han må være syg for at få 
lavet sådan en. ryan gosling er skizofren 
og kan li’ at tage i amager strandpark, 
mens han lader som om han drukner, så 
sidder han bagefter på betonen og læser 
selvhjælpsfoldere. ryan gosling overvejer 
nøje at tage til tatovøren, men istedet 
poster han et ret jazzet a tribe called 
quest nummer, der slet ikke har noget at 
gøre med al den vold og sorg der findes i 
gucci manes poetik. tænk bare på: ‘your 
so broke/cant buy no pistol/ill buy your 
bitch/ill buy your life//. tænk bare, men 
det tænker ryan gosling slet ikke på, når 
han tænker på isvafler og nåle, fordi han 
er ung og smuk. han tænker ikke på, at 
det ikke er små hvide rockbørn.  ryan 
gosling forstår slet ikke, at man bliver helt 
skør af at være sort i den her verden. val 
kilmer har lige taget toget fra århus til 
københavn. val kilmer er blevet tyk, og 
han står på hovedbanegården. ryan 
gosling ser porno og val kilmer vil gerne i 
kødbyen eller vil ikke i kødbyen. han ved 
det ikke. han tænker bare på, at han er 
tyk og at det ikke er mere end 20 år siden 
han spillede jim morrison. val kilmer kan 
ikke tænke på andet end snickers og 



marsbarer eller pepsi cola. val kilmer 
elsker snickers’ diva reklamaer. val kilmer 
vil gerne være med i en snickersreklame. 
val kilmer vil gerne være ryan gosling. val 
kilmer har fået the ryan haircut. hvis val 
kilmer skulle kategorisere sig selv, skulle 
det være som en snickersdiva. val kilmer 
står på københavns hovedbanegård og 
spiser snickers. han tænker what an 
instagram moment og tweeter snickers 
are for divas. #highlife, #fatisforfatties, 
#billionaireboysclub og pharrel svarer 
ham: only chocolate skin should eat 
chocolate. ryan gosling. (en parentes: 
den  træthed, henover sommeren, som 
gør september så varm og ubruelig. intet 
vand, ingen varme. septemer er rå og 
sød.”)
-

(må gå i seng tror jeg, må opgive 
projektet.) 

-

jeg vender tilbage til det her dokument 
efter noget tid (en uge). du snakker til mig 
som om du har fundet på, at jorden er 
flad eller tallerkner er flade eller at flade 
ting er flade generelt. jeg forstår dig ikke. 
jeg siger jaja. du går ind ved siden af. du 



er flere personer. du sidder ved siden af 
mig og jeg fortæller dig, at jeg forestiller 
mig mine tatoveringer som en 
vidnedsbyrd over en verden der engang 
var. det fortæller jeg dig, som jeg 
fortæller dig alt andet. du kalder mig en 
dramatiker. jeg siger, at der ikke er noget 
dramatisk i at se ting forsvinde. se på dit 
spejlbillede der bliver ældre, se på 
amager strandpark, der fyldes med sne. 
intet dramatisk. du begynder at græde, 
jeg siger, at jeg har været til reception, du 
siger at det hjælper at høre om verdenen 
udenfor. jeg siger, at man må vælge 
mellem at græde og være ensom. du 
vælger ensomhed og går ind i mig igen. 

- 

ok, det fortalte nu er væk. jeg har været 
til receptioner og møder og 
uendeligheder. skriver en lang sms. går 
hjem i min seng. jeg vågner og går i seng 
igen. det er fint nok. tiden er en lang 
periode. 

- 

der er en nøgle til alt det her. jeg kigger 
udover havet. jeg har taget min macbook 
med. den har godt af kulden, som jeg har 



godt af kulden. jeg har tænkt på livet og 
havet for nylig. jeg er på wikipedia, jeg 
har fundet ud af at schopenhauer døde 
den samme dato, som jeg blev født. jeg 
er på amager strand. bølger og oh yeah. 
jeg er alene det meste af tiden. jeg sidder 
og finder på ord for min tilstand. du vil 
kalde det ensomheden. jeg kalder det 
party i provinsen. vandet er så koldt mor. 
stay there. drop ryan gosling afsnittet. 

- 

her hviler mit hjerte forevigt, forever. vi 
spiser mad sammen. du snakker om 
vibekegade. jeg siger at østerbro er tomt. 
du siger, at du ser liv i tomheden. jeg kan 
godt li’ dig som et du. du spiser tre 
panodiller, fordi du føler dig svimmel. jeg 
spiser fire, fordi jeg vil være svimmel 
sammen med dig. 

-

jeg viser dig en liste over lidelser. jeg har 
sat hak ved 4 ud af 10. du nikker. jeg 
siger, at vi spiser mad for at tage 
smertestillende. du nikker. if u want me to 
burn i will. jeg forstår dig godt. vi drikker 
kaffe, vi drikker vand, vi gør alle mulige 
ting for at overleve. vi drikker vand, du 



sætter uret frem til kl 10. så kan vi gå i 
seng. du går ind på dit værelse. jeg går 
ind på mit. jeg råber, at antropologien 
også er længslen. du siger, at jeg skal 
stoppe med at citere fra kon tiki, at det er 
en dårlig vane. jeg siger undskyld. nu 
sover jeg. 

- 

spørgsmålstegnet er det mest 
melankolske tegn 

-

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????$?????????????????????????
?$????????????€??????????????????
????????????????????????§?

-

drømmetydningen

jeg drømmer at jeg møder keira knightley

jeg har ikke sex med hende



jeg retfærdiggør det med hendes 
underbid

jeg vågner og tænker at underbid er 
‘sexet’

-

jeg drømmer at jeg møder kanye west

jeg siger drinks are on me

han siger, at han ikke drikker

jeg vågner og ser youtubevidoer med 
titlen ‘drunk kanye’

-

jeg drømmer at jeg møder ryan gosling

jeg viser ham et billede på min telefon af 
mig på en motorcykel

han rynker panden melankolsk og 
betydningsfuldt

jeg vågner og ønsker mig ryan goslings 
pande

-



jeg drømmer at jeg ser oslo, 31. august

jeg begår selvmord efter filmen

bagefter møder jeg hovedpersonen

jeg vågner og har lyst til at snakke med 
dig

-
jeg drømmer at jeg har sex med beyonce

jeg siger at hun er bootylicious

bagefter nikker jayz anerkendende

jeg vågner objektivt lykkelig men forslået 
fordi jeg er faldet på gulvet.

-

min seng er mit mest dramatiske sted

-
jeg drømmer at jayz siger cosmic baby 
mens

han kigger på mit ur og siger

#madrichalert

da jeg vågner føles det hele forkert.



-

jeg drømmer at jeg er tomas espedal

jeg drømmer at jeg er audun mortensen

jeg drømmer at jeg er per petterson

jeg drømmer at jeg er james joyce

da jeg vågner ser jeg tomas espedals 
små muldvarpeøjne. 

-
jeg drømmer at jeg er tomas espedal

jeg drømmer at vi har lange samtaler

han siger at han ikke forstår telefoner

han siger at han ikke forstår hvorfor vi 
ikke snakker om stjernerne

jeg føler mig mindre ensom da han siger 
vi

han viser mig coveret til sin nye bog

jeg peger på min telefon og siger 
‘memeningen med livet’



jeg vågner og skriver et brev til tomas 
espedal

‘kære tomas espedal, det er da klart at vi 
ikke snakker om stjernerne, når 
stjernerne er lige der i vores hånd, i 
hånden er min iphone og den lyser og jeg 
kan tjekke dine kærlighedserklæringer.’

-

jeg stopper med at drømme efter jeg er 
blevet smidt ud af universitet og derefter 
universet. jeg tænker lol og  i det mindste 
har jeg nok billeder af beyoncé. 

kære tomas espedal

vi snakker om stjernerne, fordi stjernerne 
er der i vores hånden, hvor min samsung 
galaxy minder mig om universet via min 
hånd. min hånd som har lyst til at skåle 
med dig espedal.
skåle for grækerne og voldtægt henover 
middagbordet. anerkende demokratiet og 
friheden der henover bordet. kære tomas 
espedal forstår du hvad jeg mener når 
jeg skriver frihed. forstår du mig når jeg 
skriver at jeg er bange for universet. 
imaffraidofwhatwillhappen. 



imaffraidofwhatwillhappentothewoolfs. 
kære tomas espedal, du siger at jeg ikke 
må skrive mig for langt ind i galskaben. 
strindberg blev jo gal. kære tomas 
espedal hvad ville du sige til min 
skrivende krop? er min skrivende krop i 
for god stand? værdsætter jeg 
kærligheden for meget? jeg skal passe 
på det her delirium, hvor jeg giver alting 
krop. den her kaffekande er tom og derfor 
er jeg tom. kære tomas espedal du 
skriver om den arbejdende krop. jeg er 
en arbejdende krop. jeg er en fortabt 
krop, fordi jeg forsøger at holde sammen 
på min krop. jeg forsøger at holde 
sammen på mine kropsdele ved at skrive 
du. kære tomas espedal jeg ser en foragt 
overfor du’et i dit værk, som gør mig 
urolig. tomas, du er en sprogarbejder. 
hvor fint. kære tomas, for mig opfylder du 
en række forventninger: kampen for 
tiden, kampen mod kærligheden, kampen 
mod kroppen, kampen for sproget. kære 
tomas, du er en rigtig god forfatter. jeg er 
ærlig. jeg er ærlig. jeg er ærlig. jeg elsker 
dine muldvarpeøjne og tekster om hvidt 
brød. kære tomas, det her er den dagbog 
du ikke har offentliggjort endnu. kære 
tomas, det her er en fortabt periode. jeg 
husker ikke ting. jeg glemmer ikke ting. 



jeg svæver rundt mellem tilstande. det er 
hverken rødt eller sort eller hvidt og det 
er svært for mig. min postkasse er 
forsvundet. jeg ved ikke, hvad jeg skal 
gøre ved det. jeg ved ikke om det gør 
noget ved mig. gør mig mere ensom. 
men altså shit. jeg har jo min gmail. 
modsat skrivemaskinen er computerens 
tastatur et lakgulv, man glider over. man 
er et misfoster. jeg bevæger mig ud af 
fiktionen. jeg er et meget socialt 
menneske tomas. socialt udsat. jo mere 
ensom jeg bliver jo mere ærlig bliver jeg. 
jo mere ærlig, jo mere forelsket bliver jeg. 
jegpersonen er rød og hælder letmælk 
udover sig selv for at blive mere blå. 
kære tomas, du er enormt 
betydningsfuld, jeg ville ønske jeg kunne 
skrive dig en mail, hvor du kan se 
stjernerne i min hånd. et helt univers af 
diamanter. bling blink like a boom boom 

bøgerne I
-
jeg siger ive made it det uendelige.
-
jeg siger vibekegade.
-
jeg siger at jeg elsker dig.
- 



jeg siger at du skal flytte.
-
jeg siger at vi skal anerkende friheden 
eller demokratiet, at der ikke er et valg.
- 
jeg siger vibekegade.
-
jeg siger at der snart flytter en anden ind. 
- 
jeg siger voldtægt.
-
jeg siger letmælk.
- 
jeg siger letmælks voldtægt.
-
jeg siger du.
-
jeg siger at jo mere ærlig jeg bliver jo 
mere isoleret bliver jeg.
-
du anerkender grækerne og tomas 
espedal.
-
i’ve made it og alle forlader bordet.
- 
jeg bliver mere ensom. 

tiden II

céline - rejsen til nattens ende



tomas espedal - gå og ly

tao lin - you are a little bit happier than i 
am, eeee ee eee, tai pei, shoplifting from 
american apparel

per petterson - ud og stjæle heste

mette østergaard henriksen - stikkersvin, 
jeg fucker dig,

kafka - dommen

audun mortensen - alle forteller meg hvor 
bra jeg er i tilfelle jeg blir det

yayha hassan - yayha hassan 

marcel proust - på sporet af den tabte tid 
1 og 2

julie steen knudsen - atlanterhavet vokser

christel wiinblad - det ligner en sorg og 
min lillebror

marques de sade - justine

glenn christian - mudret sol



rasmus halling nielsen - vi elsker 
maskiner

karl ove knausgaard - min kamp 1

günter grass - i krabsegang

bøger III

jeg er blevet tilpas træt til ikke at gå i 
kiosken og købe slik, til ikke at blande 
smøger og fucke mit ungdommelige liv 
op, men jeg kigger på billeder af folk fra i 
sommers, hvor de går i knælange shorts 
og laver skud ud til årstiden. skud ud til 
dig sommer skud ind i dig vinter, fordi du 
er så fuckd og fucker alle mine venner op 
med mangel på b eller d eller a vitamin. 
gør dem til de her små skrog, små skrig 
der bryder sammen af vinterdepression, 
fordi de ikke længere kan tro på sol og 
knæshorts men kun på månen og deres 
forfærdelige islandske trøjer. ved du hvad 
vinter: fuck dig, fordi du har slået så 
mange ihjel med selvmord. næste move. 

-

jeg chatter. igen. der er demo i dag. jeg 
føler mig forræderisk men også ældre, da 
jeg siger nej til en koncert og derefter 



demonstrationen. istedet sidder jeg her 
og peger på internettet. whatever. jeg 
tager til koncerten senere whatever. uhh 
jeg har svært ved kontrollere tiden i den 
her tekst uhhh. månen bryder frem med 
stjernerne, som grækerne med deres 
store paraplydrinks har anerkendt. 
grækere jeg anerkender jer for jeres 
strande og paraplydrinks. lad mig være 
solbrun og slikglad i grækenland. lad mig 
være din lille græker med min blege krop. 
lad mig være sådan hel cool med pina 
colada og ensomhed printet ind i øjene. 
pina colada og kærlighed, pina colada og 
ensomhed, pina colada og døden, død i 
et bad af pina colada, pina colada den 
legendariske cool drink med kokoscréme. 
coolness er en krigsstrategi, og her foran 
internettet går jeg i krig med min pina 
colada og surfer på google earth. helt 
ned og dufte til øhavet, så kokosolien 
kradser lidt i kroppen. pina colada er 
ligesom cool ik? lad os blive lidt ved det, 
det…. øjeblik jeg mister koncentrationen. 
jeg tror ikke længere på noget efter 
céline. en ting jeg ikke er i besiddelse af 
er glæde og troen på mening. et dankort. 
to dankort faktisk. et black american 
express. black skin. black skinhead. men 
coolness er en krigsstrategi, så jeg går 



igang med min personlige kamp for 
opmærksomhed. jeg skriver en 
opdatering. jeg læser op det her sted. jeg 
nævner ikke, hvem der ellers kommer. 
jeg er vigtigere end alle andre. jeget er 
vigtigere end alt andet. eller du er 
vigtigere end alt andet. sagt med den her 
helt dybe skizofrene stemme, som jeg får 
når jeg mavekramper helt kryptisk på 
gulvet foran mit vindue. den her 
monsterundersengenstemme. du er 
vigtigere end alle andre. selvfølgelig er 
jeg det. der er ingen andre der kan 
ødelægge mig, som jeg selv kan. åhhh 
det her kokoscréme er så lækkert i min 
hals. køligt med de knuste isterninger. 
boom, boom, boom. you are my room. 
voices. vinterstemmer i vinterhaven som 
er en københavnsk sidevej lige ned i 
helvede. det her er ikke skrevet med 
linjebrud, fordi nu kan jeg skrive fucking 
hvad som helst og du vil stadig læse det. 
i’ve made it. jeg har i hvert fald læst op 
10 gange og jeg har lukket en blog og 
åbnet en ny og jeg udgiver en bog til 
sommer. i’ve made it, her på vibekegade. 

guiden til et sundt sind - psykoweb.dk

Kuren starter den dag,



hvor du har valgt een ny handling og 
kun een - som start - f. eks. ud fra listen 
nedenfor, Og derpå beslutter du dig for 
at gennemføre dette et par gange hver 
dag f. eks. i denne uge ud .

1.1 månens bekendelser
ting jeg har det neutralt med: kina, 
forurening, meningen med livet
ting jeg gør ved den her neutrale følelse.

1.2 
mit mål i dag er at se homeland. 

1.3
mit mål i dag er at drikke pina colada. 

1.4
mit mål i dag er at tænde for varmen. 

1.5 
mit mål i dag at lade det hele ligge og 
skrive det her dokument færdigt. 

1.6 
jeg har så mange planer der ikke lykkes. 

1.7 - lykketyvene
lidt beyoncé så du kan grine lidt, så du 
kan græde lidt, lidt kære tomas espedal 
så du kan tænke lidt, så du kan se helt 



rynket ud i ansigtet, lidt céline så du kan 
føle dig som mig, helt famous og 
pestpessimistisk, lidt geografi og liv og 
glade dage, så du kan se mig smile når 
alt er forkert. ting jeg har det neutralt 
med: smileys og meningen med livet og 
ting du har set. du har set døde 
soldaterkroppe, der giver dig mareridt. 
jeg ser makabre hudormevideoer på 
9gag.com. jeg har kvalme på 9gag.com, 
det er derfor jeg kaster op. du taler aldrig, 
blandt andet fordi jeg ikke kender dig, 
men du har et lyserødt baggrundsbillede 
og et danmark forever på din 
facebookprofil. du virker sød, bare helt 
fuckd. du virker sød nok, bare helt fuckd 
nok, til at jeg kan introducere dig for det 
her dokument. jeg har været her så lang 
tid, at det føles som et hjem.  du er inde 
ved siden af, og det føles endelig som et 
hjem, hvor vi kan tage smertestillende 
sammen, og det vil føles helt fint, når jeg 
viser dig den her lange liste over litteratur 
der er skrevet henover ulysses: odyseen. 
undskyld alle i fantastiske grækere, med 
jeres fantastiske hårdfyldte bryster, som 
jeg sagtens kan forestille mig på dine 
bryster. det her er en ny tids porno. 
letmælk i maven og sorte hår på 
brysterne. jeg lover dig, at voldtægten er 



blid. jeg lover dig, at jeg aldrig tager dig 
tilbage til den bil, hvor alt det forfærdelige 
ved vibekegade vil blive genoplivet. jeg 
lover dig, at du aldrig kommer ud af den 
bil, ud af den krop, hvor du kan bo i mig 
forever, ligesom schopenhauer bor i min 
fødselsdato forever. jeg tager til reception 
nu. mudret sol. jeg er tilbage om 125 
minutter, jeg skal lige bruge penge fra 
min første løn som digter. lol. 
barneminder. minder i baren. ok, der gik 
fem timer. nu er jeg tilbage. jeg har lige 
fået min første løn. først lukker jeg en 
blog, så åbner jeg en blog, så får jeg 
penge for det. poor bitches r the best. 
basic truth. jeg har lige omarrangeret alle 
mine bøger i en ikeareol. jeg vælger ikke 
at skrive noget om ikea, fordi der findes 
nok ikealitteratur. jeg har købt rigtig 
meget vin. jeg har købt rigtig mange 
cigaretter. long night. det her er måske 
ikke så interessant som det kunne være. 
du tænker, at jeg burde skrive mere om 
den der voldtægt, som hele tiden nævnes 
med smileys, jeg tænker at jeg skriver om 
espedal, der skriver om den skrivende 
krop, som et retfærdigt objekt for 
fiktionen. jeg er ikke et retfærdigt objekt, 
jeg er subjektet og du tænker om marquis 
de sade påvirker mig for meget og jeg 



kan kun sige truth forever. jeg ligger på 
gulvet formet som et n. jeg har lige fået 
en fibersprægning ved at vride mig mod 
loftet. lol. jeg kan sige elendig nok gange 
til, at du læser henover det, så det har jeg 
tænkt mig at gøre.

-

smileyen er sådan en god ting, sådan en 
gud ting. frihed på fransk. nu begynder 
det at ligne noget og alligevel ikke. du 
sidder overfor mig. du er ser sørgelig ud. 
du ser brugt ud. jeg ligger på gulvet. jeg 
sidder og stirrer på dig, mens jeg får dig 
til at skrive det her. du er min lille 
sekretær der bor inde ved siden af. det er 
en elendig stilling. frihed på fransk. jeg 
siger, at jeg venter på en masse vigtige 
mails for at imponere dig, jeg venter på 
smartbuyglasses.dk. jeg venter på, at 
deres januarudsalg begynder, fordi jeg 
har smidt uendelige antal solbriller væk, 
fordi jeg insiterer på solbriller de værste 
steder. på hospitalet, til begravelsen, 
mens jeg har mavekramper. når jeg 
mavekramper henover gulvet på 
smertestillende ødelægger jeg uendelige 
antal solbriller. mit oliventræ er begyndt 
at nedstirre mig. den ved godt, jeg ikke 
anerkender grækerne, den ved godt, at 



jeg har fundet sætningen i en lille 
pamflet, hvorefter jeg har misbrugt den. 
voldtaget den :) jo flere gange jeg skriver 
voldtægt, jo mere isoleret bliver jeg. nu 
begynder det at ligne noget og alligevel 
ikke. wittngensteins idé om begreber der 
er latterlige er god nok. the flow is loco. 
smileyen er min gud, og det her forhold 
jeg har til dig, til duet er et forhold der står 
stille. en stilstand der er mit eneste 
lykkelige holdepunkt, din lille lykketyv, jeg 
får lyst til din krop og kroppen er 
interessant ift. det ekstreme nu, aint a 
damn thing changed. jeg er også en del 
af den her konstante hudcraze. im on the 
winner team. espedal bruger konstant 
ordet skrivearbejde om skrivearbejdet, 
hvilket jo virker fint nok, når han siger det 
på norsk, så virker det sødt, så virker det 
næsten uskyldigt, at ingen af os tjener 
penge på det her. espedal skriver at 
læsningen kommer først, så kommer 
skrivningen. det her er det mest ynkelige, 
elendige jeg, jeg kan præstere, lige indtil 
jeg får den reelle depression. lige indtil 
den mountain dew flaske jeg ved, der bor 
inde i mig bryder ud med sin grønne 
væske. lige indtil jeg går i 7eleven og 
møder dig en dag, hvor jeg ikke er 
kommet ud af noget af det her tøj, jeg har 



gået i, i flere dage, flere uger. det føles så 
varmt og trygt i lejligheden efter jeg 
endelig har taget mig sammen. 
somebody pinch me. efter jeg endelig har 
taget mig sammen til at opfylde 1.4. det 
tog en hele uge, og nu bliver jeg bare 
ved. jeg tænder varmen og lukker 
vinduerne. jeg går i 7eleven en gang om 
ugen, hvor jeg kigger på månen og 
tænker fuck yeah, vadsaa. mens jeg står 
der i mine græske sutsko, ser du 
arrogant på mig mens du betaler for en 
pina colada gel miks med din pengeclips 
og et lille smil. du spørger hvordan jeg 
fandt dig og jeg siger, tror du ikke bare 
det er på grund af overvågningen. 
remember me what up og så mit lille 
jokersmil. helt grøn i masken af alt det 
her. 

-

jeg siger til dig, at  ingenting kan få mig til 
at føle mig som en minoritet, at jeg er det 
ultimative popkøn. du siger jajaok, men 
det er vel egentlig ok. jeg skriver på en 
popsang, you are irreplaceble og 
hernede på gulvet føler jeg, at vi skal 
være to, men jeg er kun en. her i mørket 
er jeg popkønnet. super alene. 



-

superpopulær ensomhed

-

superpopulært popkøn og ifølge punkt 
1.3 er jeg nu blevet alkoholiker, så jeg 
drikker super lækker pina colada.

-

superlækker pina colada med super 
lækker kokosmælk der glider super 
lækker helt ind mit super lækre popkøn

-

jeg er til salg for kulturen. jeg er til salg 
for den her super populære kultur. jeg 
anerkender lige grækerne for friheden. 
inden den her nat begynder, hvor jeg 
hører børn i natten synge 
nationalsangen. åh. sikke en sætning. nå, 
patosen på plads i de her vintergader, 
hvor jeg ser på dig, og sammenligner 
vores rynker. vi er ikke blevet ældre, men 
der er syreregn i gaderne, og det er på 
en måde ok, fordi vi ikke kan gøre noget 
ved det, fordi vi forsvinder hurtigere fra 
gaderne. gaderne er det tomme rum 



mellem internettet, og os to. en fiktionel 
afstand, jeg skal tilbagelægge gennem 
regnen, for at vise dig, hvad regnen gør 
ved min lejlighed. på overskyede dage 
hælder fabrikkerne syre nedover mine 
vinduer, og sætter en langsom opløsning 
af alt igang, men det er ok, fordi vi 
selvfølgelig tilhører en melankolsk kultur. 
hvis vi lige pauser melankolien, føles 
vestens forfald helt ok. bricklande jeg 
anerkender jer for jeres greb om 
verdenssituationen. vi mistede den 
ligesom efter 1914. jeg har ikke noget 
med vesten at gøre. tag mig til jeres 
kinesiske strande, hvor syreregnen er 
ægte og fuck det. keep it real china. hver 
eneste gang jeg sætter mig hen for at 
skrive det her, bestiller jeg tøj fra asos 
eller navngiver mine chatvinduer. suk. 
patos. juhu. 

-

jeg sidder på en café. jeg har lige læst 
op. der er selvfølgelig et problem med 
nutidsformen, som jeg har svært ved at 
løse. du ved jo godt, at jeg ikke skriver 
det her lige nu. min hjerne mangler en 
digital diktafon for at være komplet. suk, 
jeg bliver aldrig komplet. haha. du siger, 
at de er fantastiske de titler jeg vælger. 



du virker helt fangirl-agtig. im a high 
funtionin’ fangirl. jeg tænker .giffil, . giffil, 
.giffil. jeg fortæller dig hvad jeg tænker. er 
du ikke mere interessant? og nej og du 
går. så nu sidder jeg på cafeen alene, og 
forsøger at splitte nuet af med vold og 
høje råb så jeg kan blive smidt ud fra det 
her sted. så det ikke er et frivlligt valg. så 
jeg kan fortælle dig, at jeg ikke valgte at 
gå, men jeg blev tvunget. jeg blev anset, 
som en trussel mod den almindelige 
orden.

- 

der er ingen erindring i de her tekster, 
fordi nuet er kompliceret. jeg anerkender 
grækerne for at gøre mit nu til et frit nu. 
her kan jeg sidde og føle mig ensom og 
elendig, uden at der er nogen der gør 
noget ved min elendighed. her i det her 
frie nu, har jeg friheden til at føle 
elendigheden i billige pina coladas, af 
elendig kokosmælk, jeg har friheden til 
ikke at huske noget andet end 2005 og 
sorte solbriller. så grækere, jeg elsker jer 
med jeres fedtede, elendige sandkorn, 
med jeres strandsælgere og 
stenkastende ung, der er et svagt ekko, 
når jeg brænder mig selv i solen. en eller 



anden burde give mig et skriveophold i 
grækenland for det her. 

-

jeg siger velkommen til dig. jeg har spredt 
sand udover gulvet, jeg har lavet to 
kander pina colada. jeg siger velkommen. 
du siger eksotisk og det har du nok ret i. 
men det er dit gulv og det er dit værelse. 
det er selvfølgelig en stor frihed jeg tager 
mig, når jeg sådan spreder sand udover 
dit gulv og ikke udover mit eget inde ved 
siden af. jeg tror, at vi har brug for at 
snakke om vibekegade og du aner ikke 
hvad jeg snakker om. vibekegade er min 
egen fiktion, men her midt i sandet, 
strandfuld af kokosmælk, skal vi snakke 
om et eller andet. så jeg fortæller dig om 
en chat jeg er i gang med, at første 
lektion på mit studie er, at vi alle skal dø. 
du er begynder at lave sandslotte, jeg 
laver luftkasteller. jeg siger voldtægt :). 
du reagerer ikke, som min lille sekræter 
har du hørt det hele før. jeg sætter 
beyoncé på, for at mærke stemningen. 
du bemærker mine øreringe, der har 
været billige, og jeg opregner alle de 
fantastiske billige ting der findes. jeg 
tænker på konsekvenserne af alle de 
billige ting, der findes i h&m. jeg er 



overvældet af følelser. jeg begynder at 
græde der i sandet foran sandslottet. 
hulkende i brystet bor min 
mountaindewflaske. jeg har ingenting at 
sige. okay. grækerne gav mig friheden til 
at have det elendigt, og få folk omkring 
mig  til at føle sig elendige, fordi de gør 
mig elendig. du siger såså og jeg siger 
jaja. det her handler jo ikke om dig. du 
ved det godt, fordi du er min lille lykketyv. 
min lille talepædagog. 

-

1. 8 talepædagogernes årsmøde

vi bør tale anerledes om tingene. vi bør 
alle tale som karl ove knausgård. vi bør 
alle tale med klare tunger. i 2050 er her 
alt for mange mennesker. enten skal du 
sige fuck det eller så skal du tage det 
pilleglas jeg nu sætter foran dig. enten 
skal du sige fuck det hele, det hele føles 
som en smiley, og der er nok plads til mig 
og sommeren kommer jo nok igen. men 
det er et seminar. det er et seminar for 
voksne mennesker, så nu skal du vælge. 
du skal vælge om du er med på vognen 
eller vælger smileyen. gør som 
oliventræet, og tab dine blade. olivetræet 
har ikke overlevet den her vinter, som jeg 



ikke overlever den her vinter. lad os tage 
de her smertestillende sammen, og lade 
os mærke mavekramperne forsvinde. lad 
os tage de her smertestillende og gøre 
jorden en tjeneste. i 2050 vil der være en 
person mindre efter jeg har taget de her 
smertestillende. åhnej nu begynder jeg 
igen. det her et et seminar for klar tale. tal 
klart. jeg anerkender grækerne, jeg 
anerkender friheden, jeg anerkender 
elendigheden og de græske sandstrande. 
de fedtede sandkorn, og min egen 
elendige følelse. jeg anerkender vinteren 
for dens brutalitet, som er det eneste 
ægte brutale der findes i danmark. jeg 
anerkender vinteren for at være ond, for 
at være destruktiv, for at kunne slå mine 
venner ihjel via vitaminmangel. jeg 
anerkender frosten og at jeg har det godt. 
at jeg ikke bor på gaden. jeg anerkender 
det her pilleglas, jeg anerkender den her 
atrappistol. jeg anerkender dig, når du 
siger, at det hele nok skal gå. det er det 
jeg vedkender mig til. åh det patetiske. 
brug din mundhule. 

kh sten

talepædagog 

-



1.9 
referat fra talepædagogernes årsmøde 
2013

-

1.10 
tænk hvis det eksisterede det hele.

-

selvhjælpen

talepædagogen sten er den mest 
forelskede version af mig selv når jeg går 
på sandstrandene og skummer 
skizofrenien ud af mine organer. jeg 
sidder bøjet over tastaturet og har et 
neutralt forhold til min fantasi. jeg lever et 
junkiebloggerliv. jeg blogger ud af 
igenting, fordi min blog eksisterer nu. de 
sidste mange måneder har jeg skrevet 
mig ud i ingenting. de sidste mange 
måneder har jeg bevæget mig ind i den 
fantasi, der hedder de græske 
sandstrande. jeg er den mest forelskede 
version af mig selv. jeg chatter med dig i 
et vindue jeg har navngivet: fremtidig 
forelskelse numer 23. du kommenterede 
det ikke dengang, som du ikke 



kommenterer mit billede af kreta, som 
vist er mallorca, som du ikke 
kommenterer, at jeg skriver, måske er jeg 
sød og har snickers med. måske går jeg 
fra dig og gør os ensomme. 

-

du spiser en snickers. du noterer på en 
blok. du er en mærkelig stilhed i rummet. 
jeg siger, at du bør værdsætte mig for 
den snickers jeg har købt til dig. du siger, 
at du værdsætter nestlé for at opkøbe 
snickers. jeg siger, at snickers ejer sig 
selv, jeg ved at jeg ikke ejer mig selv, og 
du kigger skeptisk over på mig. jeg 
tænker på de her sider. jeg siger, at jeg 
tænker på de her sider, at jeg prøver at 
skrive om det gode jeg møder. du er det 
gode jeg møder og du kigger skeptisk 
over på mig. det gode jeg møder er langt 
væk i fantasien, og det her er dagen hvor 
vi ekskluderer verdenen. det her er 
dagen, hvor jeg tjekker gmail for sidste 
gang, lukker den ned og sletter det brev 
fra dig jeg endnu ikke har læst. du er 
deprimmeret, fordi du ikke kan huske en 
dag, hvor du var alene og nu er vi alene 
og det eneste vi har tilbage er 
skærmbilledet af den her græske 
sandstrand. 



-

tænk hvis det hele eksisterer.

-

så er jeg en død mand. jeg er en død 
dreng, der drømmer mig væk til letmælks 
pina colada ved en græsk sandstrand. 
tænk hvis jeg havde råd, og ikke havde 
disse problemer, der kan oplistes 
således:

jeg har ikke læst ulysses.

jeg kan ikke gøre noget ved kina eller 
usa.

jeg kan ikke gøre noget ved boblen i 
mine lunger

eller den råddenskab, der bor i mit 
mellemkød.

jeg har indset, at en snickers ikke redder 
verdenen fra regnen der falder i gaderne. 

-

eller mit oliventræ. du er mit lille 
oliventræ, der sidder på gulvet med 



blokken, mens de tørre blade falder i 
svimer over den duft du bringer med dig 
fra bjergene inde ved siden af. bjergene 
er tøjbunkerne jeg gror mine snickers i. 
små ckokoladebunker, der er mit seneste 
bevis på, at snickers ejer sig selv, og 
dermed ejer jeg mig selv. dermed ejer jeg 
ikke dig. dermed ejer jeg ikke retten til at 
gøre os ensomme. jeg gør mig selv 
ensom den dag jeg går herfra og sælger 
lejligheden. det eneste jeg har ret til er 
elendigheden, som hvisker fra 
syreblomsterne i min lever. det eneste 
jeg kan holde fast om, er mountain dew 
flasken, der bruser i mine blodåre.

-

mit lille oliventræ. du mit lille træ, du kære 
tomas espedal. jeg siger dig, at du er min 
karl ove knausgård, at du er min espedal, 
min elskede glenn christian. du siger, at 
du har svært at blive sammenlignet med 
mænd, jeg har et så gennemtrængende 
fangirlflickforhold til. jeg siger rolig, rolig, 
og du spørger mig igen om jeg er bøsse. 
jeg har svært ved, at du introducerer det 
her tema lige nu. 

- 



im a high funtioning fangirl. du er mit 
døende oliventræ. jeg snakker til dig i 
vindueskarmen, som du står nøgen, 
taber det sidste du har, nu er du nøgen 
helt uden hår eller blade, helt uden 
kønsspecifikationer. nu er du min 
ultimative nabo, uden køn der træder 
frem. du er min uendelige mulighed. du 
er min claus beck nielsen, der ikke er ude 
på noget begæret. jeg tænker på 
vibekegade, og du i en lerpotte, da jeg 
frarøvede dig friheden. 

-

friheden er en superstjerne på 
begrebshimlen, min befriede samsung 
galaxy er en superstjerne, alle elsker en 
god gammel revolution og de gamle er så 
respektable, at de fortjener at blive kogt. 
jeg virker så fremmede for espedal, 
rimbaud og de franske dyder, når banger 
helt ud til nwa.

-

vi banger ud til nwa i sofaen. vi banger ud 
i ly for solen og regnen, der har ætset 
vores hud. vi beskytter huden med 
hudprodukter fra kiehls mod 
miljømæssigt stress, og syrenblomsterne 



der snart blomstrer, er syreboblerne i min 
lever, i mine lunger i det ler der bor i mine 
tarme, der skulle havde været min 
afføring. blomstringen er gået i stå indeni 
mig.  jeg holder fast i mig selv ved at 
forestille mig syrenens sindssyge kamp 
mod december, som er min sindssyge 
kamp mod årstiden. vi banger ud til 
gangsta, gangsta, og vi er ved at blive 
voksne, hvilket er chokket for i år

- 

for hjertet er livet så enkelt: det slår så 
længe det kan. vi slår så længe vi kan, og 
de tørre græske sandstrande har aldrig 
været længere væk, som den fugtige 
skov der rådner, er den grundlæggende 
tilstand for byen vi bor i. vi bor i den her 
by, os to, os alle og når jeg byder dig en 
snickers, er det for at få dig til at tænke 
på alle de ønsker om sneakers vi har 
inde i vores krop. ønsker der bliver til 
vindueskiggere og når vi står på den 
våde asfalt, der er tegnet på opløsningen, 
bemærker jeg græsset der splitter 
asfaltenad . græsset der minder om en 
tid der kommer, hvor københavn er et 
græstæppe, og du og jeg mit lille skelet 
er skelletter, der banger vildt ud i sofaen 
til nwa. gangsta, gangsta. 



-

skelettet er tanken om at vi bliver ældre, 
som er chokket, som er tanken om 
friheden, at jeg kan tatovere min krop og 
du siger evigt, og jeg siger skelet. der 
stopper samtalen. mellem evighed og 
min tanke om tatoveringer der fordufter i 
luften. 
-

jeg dyrker nye planter i potter, der bliver 
syrentræer der popper op på mit gulv, på 
gulvet tatoverer jeg mig selv med motiver 
af syrenblomster, og jeg drikker pina 
colada med sødmælk. jeg kan mærke, 
hvordan fedtet i min krop sætter sig 
omkring mit hjerte, min pulsåre. jeg kan 
mærke fedtet blive til små komfortable 
klumper i mit blod, hvordan jeg polstrer 
mig mod asfalten, der snart sprækker 
nede i gaden. jeg skriver om at have det 
godt, så vi en dag får det godt sammen. 
jeg tager smertestillende, fordi jeg har 
mavekrampe, fordi mavekrampen er 
blevet et tema i mit liv. tatoveringen af 
syrenblomsten er blevet skæv, og huden 
tager ikke imod den lilla farve, huden 
tager ikke imod beskyttelsen mod 
miljømæssige stresspåvirkninger.



-

du går ud af rummet. du efterlader 
blokken på gulvet. du låser din dør. du 
smider en seddel ud i gangen. ‘væk på 
smertestillende.’ 

-

du er væk på smertestillende, og jeg er 
væk på mavekramper i det her 
sommerhus. jeg roder rundt på stranden, 
jeg savner dig, og der er helt hvidt. der er 
sne, og der er pulver i min hjerne. det her 
sommerhus er koldt og langt væk. det er 
sejerøbugten og ingenting . det er helt 
fint. jeg er absolut relativ og jeg er alene i 
verdenen. jeg er absolut alene, når jeg 
ejer så lidt, som sandkornene på den her 
strand. jeg får mine nye sneakers, jeg får 
mine nike air pegasus 92’ og vifter 
sandkornene ud af mine øjne, som udgør 
det for søvnen i mine øjne. i det her hvide 
sommerhus, som føles hvid i min hjerne 
syntes søvnen at opfylde alle mine 
behov. i det her sommerhus har jeg 
penge nok til resten af mine dage, hvis 
jeg ikke bruger dem. men det er 
sejerøbugten, og du er her ikke, så her er 
ingenting.



-

så her er ingenting. kun søvnen der er 
mærkelig objektiv, når der findes så 
mange måder at være skyldig på. men 
det er snart forår, og januar er en 
udstrækning, hvor jeg er syg. lær mig kun 
at hade sagde du. lær mig maden at 
kende i munden sagde du. fortæl mig om 
kostpyramiden, det fortabte sandslot. der 
er pulver i min hjerne, og jeg lærte dig om 
smertestillende. 

-

min krop er automatisk og glad i en 
verden af forår. men det er vinter, og jeg 
er ved sejerøbugten. jeg byggede 
sandslotte i lejligheden for endelig at føle 
en vis fred. du er i lejligheden, og 
kostpyramiden er et sandslot. du er væk 
på smertestillende, og jeg har nok penge 
til at bo her. jeg har penge nok til 5000 
dage, hvis jeg ikke bruger dem på 
guldkæder eller deodoranter, når jeg 
vender tilbage til nørrebro. om få dage 
vender jeg tilbage til nørrebro. på 
onsdag. 

-



det er en af de her morgener, der er det 
tætteste jeg kommer på en oplevelse af 
tiden, som er søvnen. det er en verden af 
forår. jeg har været i kiosken, som ikke er 
7eleven. jeg har sagt hej og god dag og 
jeg har købt guldkæder og deodoranter. 
sejerø er en lufthavnsterminal. jeg har 
købt gaver, så jeg kan vende hjem, og få 
dig ud af det rum. jeg har købt en plakat 
fra en gammel skole. det er fra 
hjemmekundskabslokalet og det er 
kostpyramiden. jeg skal have dig ud af 
det rum, så jeg kan lære dig om 
kostpyramiden og rette op på den angst 
jeg føler, der er blevet til en ubærlig 
glæde. 

-

haha det her føles så gammeldags, men 
jeg lærer dig maden at kende, jeg lærer 
dig om søvnen, udenfor er det årets 
første frost. først lærte jeg dig om 
smertestillende, så lærer jeg dig om 
kosten. først lærte jeg dig om varmen i 
oktober, så lærer jeg dig om kulden i 
januar. det er først varmen fra det 
amputerede blod, så er det kulden i 
knoglerne. 



-

god opskrift
http://m.youtube.com/watch?v=gRABvxJ
ABJw&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3D
gRABvxJABJw
det er det der er inde i kroppen

- 

måske er jeg sindssyg når jeg opsøger 
den her angst for at være alene. måske 
er det tilfredsheden ved at sætte noget i 
stedet for angsten. jeg sætter mørket i 
stedet for angsten, men ruller gardinerne 
ned så jeg fejler i min øvelse. frygt frygt 
mig ikke nu, når jeg opgiver det hele og 
inviterer hele københavn ind i det her 
sommerhus ved at instragramme mig 
selv foran computeren. jeg frygter 
ingenting, og jeg sidder nu og ryger i 
stuen, fordi blikket ud i mørket er 
ingenting. jeg er kølig overfor det tomme, 
og jeg lytter til country for at føle noget. 
jeg er varm og svedig i håndfladerne. jeg 
ser skygger udenfor, og jeg har glemt alt 
om duet, glemt alt om alle andre. jeg 
beroliger mig selv ved fjernsynet, away 
from keyboard ved flow tv’vet føles alt 
helt ok. 



- 

jeg var på stranden i dag, som jeg har 
været alle dage. jeg fiskede nede på 
stranden i dag, hvor januarvandet var 
koldt og strømmende under min fødder. 
på toppen af en bakke stod to piger og en 
gammel mand. den ene havde en rød 
dynejakke på. den anden havde ikke 
noget på. manden havde skæg. manden 
havde et kamera og det var ligesom det. 
så kørte jeg hjem i bilen og tænkte på 
pigerne, som de efterfølgende sad i 
deres lilla bil og varmen fra kroppene 
duggede ruderne. parkeringspladsen var 
tom, og jeg kunne ligesom se det hele. 
jeg giver ligesom en fuck for det hele, så 
jeg stod egentlig bare og gloede indtil 
deres åndedræt havde ødelagt 
fornøjelsen. indtil vinden slog mig i 
stykker og fik mig til at splintre udover 
parkeringspladsen. indtil de bad mig om 
at gr, fordi de havde sex med manden i 
bilen. han havde et kæmpe stort skæg. 

-

hans kæmpe store skæg og der lille bitte 
ford escort får mig til at tabe vanterne. jeg 
ryster ved selve konfrontationen. jeg har 
lyst til at ringe til dig, til at spørge til 



oliventræet og om du stadig drømmer om 
de græske sandstrande. om de græske 
sandstrande er kommet ud af dit hoved 
og ind på værelset. hvis jeg ringer til dig, 
fortæller jeg dig, at jeg aldrig kommer 
tilbage til københavn. jeg udsætter 
opkaldet og onanerer til tanken om 
kvinden i den røde dynejakke, jeg spiser 
en skinketoast, jeg toaster min tanker 
med rødvin. jeg forbryder mig mo mine 
mange regler. jeg tegner kostpyramiden 
med kridt på gulvet, jeg sætter mig i 
midten af den, og påbegynder et 
fedtudrivende djævletrick, hvor jeg roligt 
udsletter hele kostpyramidens top og 
bund, så kun grøntsagerne er tilbage. jeg 
åbner køleskabet og spiser brocolli til jeg 
skider grønt. jeg kigger hen på mit billede 
af tomas espedal, instagrammer det og 
hvis tomas forstå det nu. vi er ikke kaffe, 
håndskrift og smøger. vi er små angste 
mennesker, der frygter absolut ingenting 
udover sporerne i sneen. 

- 

da jeg vågnede igår efter den første sne, 
var der spor i sneen på terrassen. nu går 
jeg med kniv og fantaserer om 
østeuropæiske røverbander. 



- 

kvinden i dynejakken var uden tvivl 
østeuropæer. 

- 

østeuropæere er sexede. så deler mig 
om manden ligesom et eller andet.

-

jeg hænger kostpyramiden op fra 
hjemmekunstskabslokalet. jeg går en 
lang tur langs vandet, hvor jeg møder en 
hund, hvis ejer er blevet væk. den ejer 
vist sig selv, og jeg klør den bag øret. 
hunden er så helt opkørt på hormoner. 
den giver ikke en fuck og overfalder mig. 
jeg siger slem hund. jeg har en rød 
dynejakke på. så er vi ligesom tre der 
føler noget for den røde farve.  vandet er 
fladt, og den her hund følger mig hele 
vejen hjem. vi møder manden på vejen. 
jeg smiler, han smiler og han kalder på 
hunden. så er jeg alene med ingenting 
udover bevidstheden om, at jeg er det 
rigtige sted. 

-



jeg hører shine bright like af diamon på 
repeat.

-

det er en hel dag.

-

jeg tænker på østeuropæere. 

-

det er en anden dag. 

-

jeg ryger en cigaret, og det sprutter fra 
min hals. sådan kan man føle en 
råddenskab i sin krop. udenfor står 
hunden, hylende. jeg vender aldrig 
tilbage til københavn. jeg lukker hunden 
ind. det er en labrador. den er sort og gul 
som ingen hund kan være. sod og 
honning lige i mit bryst. hunden slikker 
mig i ansigtet, mens jeg er helt stille. 
sådan bliver det her til et minde. 

- 



jeg pakker bilen, og jeg vender tilbage til 
københavn uden kostpyramiden. jeg er 
blevet til stilheden. den her store stilhed 
er startet, og jeg er i tvivl om hvordan jeg 
skal forklare, at jeg er stoppet med at 
tale. hunden er i mit bagagerum. jeg 
kører bil. jeg håner grækenland ved at 
bruge penge på en bil. ved at bruge 
penge håner jeg resten af verdenen. (jeg 
har brug for jeres olie, og jeres stinkende 
fattigdom siger mig ikke en skid.) på den 
måde er jeg en hund med en mand. 

- 

jeg hilser på manden med skægget, 
skægget der har barberet sig. jeg tager 
ned til stranden, og slipper hunden fri, 
kalder den frida og jeg tager billeder af 
den i vinden. på den måde gør jeg det 
hele til minder, som jeg søber for foran 
min macbook. jeg får et grådkvalt udbrud, 
som jeg samtidig benægter mens jeg 
opdaterer min twitter. for cryin’ out loud 
sætter jeg bilen i gear, mod københavn 
med frida i bagagerummet. hun piver, da 
jeg ligesom har taget hende ind i min 
private sfære. frida er en sød lille pige. 
jeg sender billeder til min mail. 
youngwhore@gmail.com.



- 

det er en anden dag da jeg åbner 
lejliheden, er den fyldt med sand. i 
køkkenet, på mit værelse. det er 
lejligheden. du har barrikaderet døren. 
oliventræet står brændt i vindueskarmen. 
jeg siger velkommen til frida, og binder 
hende til ovnen. sådan står hun og piver 
til varmen fra elektronikken. jeg banker 
på din dør, der sker ingenting og nåja. jeg 
går ind på værelset, hvor der er 
plastikpalmer og diskokugler. standback. 
helt sygt strandunivers. jeg disker op med 
pina colada, forsøger at grine lidt. 
pissefuckd med plastikpalmer. 

-

jeg laver lørdagskylling for det er lørdag, 
og du er kommet ud af værelset efter jeg 
har lovet dig, at jeg ikke snakker mere 
om kostpyramiden. du siger, at jeg på få 
dage er blevet tynd, og jeg snakker om 
kostpyramiden. jeg laver os 
lørdagskylling, og du siger at den er 
kæmpestor og den er virkelig kæmpestor. 
måske to eller tre kilos frossen kylling 
sætter jeg i ovnen. jeg introducerer dig til 
frida, og du græder mens frida slikker dig 
i ansigtet. jeg snapchatter dig grædende 



på gulvet, du er sådan en sindsygt 
ridende kalkunkylling, der bleg vrider sig 
på gulvet for kys fra dyrerne. hvis man 
ikke kan græde glad til det her, kan man 
slet ikke græde på internettet, fordi det 
her er stort som en kælder. vi er store 
som en kælder, når vi lægger her under 
månen, og venter på kyllingen der 
smelter under elektronikken. vi to er store 
under månen, når frida slikker os sulten i 
hovedet. vi er kælderkyllinger.

-

altid lækker efter du ikke længere 
drømmer om døde smileyer, men bare 
popper hvide smileyer, og er glad hele 
tiden. jeg er så glad, fordi jeg igen kan 
servere pina colada. du har udtrykkeligt 
frabedt dig sandstrande, og vi har lagt alt 
det græske bag os. tilbage har vi kun 
tomas espedal, og jeg brænder 
plastikpalmerne nede på gaden i regnen. 
pissefuckd sidder vi og fantaserer om 
voyerismen i vores webcams. foran hver 
vores webcamp smider vi tøjet, og smiler 
uskyldigt i kælderen til hinanden. sådan 
opretholder vi de tropiske tilstande, når 
det store skydække driver henover os. vi 
glemmer himlen og vi sætter frida foran 
webcammet og filtrerer hende igennem 



mayfair, rise og hudson, så hun bliver 
både rød og gul og sort. hun er vores 
hund og vi er hinandens dage. sådan er 
vi mennesker med hund, som vi sidder 
helt nøgne i kælderen.

-

nøgne blege mennesker i kælderen, når 
vi glemmer verdenen udenfor. vi glemmer 
kyllingen som bliver helt grillet, men 
sprød i ovnen, og jeg siger at nu må den 
være færdig. så jeg fodrer dig med 
smertestillende og smileyer til dig 
henover et glas rødvin, du kaster i 
hovedet på mig, fordi jeg fortæller dig om 
stemmerne, der ser igennem 
webcammet. så er jeg mig selv igen, og 
du er angst og væk og mumler mum 
mumler mumler og afviser at jeg køber 
slik til dig og afviser når frida vil slikke på 
din kolde hud som er følelsesløs, fordi du 
har tømt et glas med piller og jeg ringer til 
ambulancemænd der åbenbart hedder 
1813 eller akutstue eller store stærke 
ambulancemænd henter dig, mens du 
brækker dig og frida bliver traumatiseret 
af at se dig så hun stikker af, og jeg 
sidder lige her og chatter lidt og jeg dør 
lidt og jeg stikker mig i maven med sløve 
spiseknive for at imitere et ritual, hvis 



udvej er en vej ud der kræver kræver 
kræver mig og mine indvolde, som jeg 
har doneret til den danske stat og for 
første gang er den danske stat med i den 
her tekst, og det er helt vildt og jeg må 
allerede holde mig langt væk så de ikke 
indlægger mig som de har indlagt dig og 
jeg må græde mig selv ihjel, fordi her er 
ingenting. 

-

tomas espedal hvor er du?

-

(hvad skal jeg sætte i stedet for dig)

-

(parentesen er et rum)

-

PARENTENSENparentensen er et rum, 
hvor jeg kan indrømme altPARENTESEN

-

1.11 PARENTESEN



jeg kan ikke leve uden mine dårlige 
vaner. 

-

pissefuckd at være så pissepolitisk. 

-
sådan er det.

-

så vi sidder i køkkenet og ryger 
cigaretter. eller jeg sidder i køkkenet og 
ryger cigaretter. jeg skriver en sms til dig. 
pissefuckd det hele. jeg tører sved væk 
fra mine armhuler med en karklud. jeg er 
begyndt at svede meget. jeg skriver, at 
jeg er begyndt at svede meget, du skriver 
at jeg skal skrue ned for radiatorerne, 
men du er ikke til at stole på længere så 
jeg skruer ikke ned, men her er meget 
varmt. min sved er fedtet og gullig. du 
skriver om jeg ikke snart kommer videre 
med mine val kilmer tekster. de var sjove. 
de var ikke sjove. jeg skriver, at de ikke 
var sjove, at jeg er færdig med den slags. 
sad smiley. jeg smider toiletpapir ind 
under mine armhuler. jeg har en ny wood 
wood skjorte på. den må ikke blive 
svedig. den må ikke blive svedig. den må 



ikke blive svedig. jeg drikker gin og 
tonics. jeg skal ud på gaden. nu skal jeg 
til det. så det er ok. 

- 

så det er ok, at jeg ikke går ud på gaden, 
men bare stikker hovedet ud af vinduet. 
skriger stjernerne oh yeah. jeg foreslår en 
ven at kalde sin blog 
jegkiggerpaastjernerneogsigerohyeah. 
han skriver at det er meget langt i en 
samtale der hedder hvadlaverviidag. jeg 
skriver, at vi bare kan udskifte solen med 
stjernerne, han skriver syg sætning. 
hahahahahha. jeg sender ham det her 
link: http://nautil.us/blog/where-did-time-
come-from-and-why-does-it-seem-to-
flow?utm_source=RSS_Feed&utm_medi
um=RSS&utm_campaign=RSS_Syndicat
ion&utm_reader=feedly. jeg forstår det 
seriøst ikke, hvordan man kan 
beskæftige sig med abstrakt teoretisk 
fysik. men så igen vi udskifter stjernerne 
med solen. jeg skriver til dig, at det nok 
skal gå. du har mor og mig og mor og 
mig har hinanden og mor og mig er alene 
og mor og mig snakker ikke sammen. så 
bare tro på det. 

-



ik’ ?

-

jeg er en no name usb og jeg har ikke 
tænkt mig at få et navn, når jeg ligner så 
mange mennesker. det er pissefuckd det 
hele. pissepissefuckd. jeg er alene så her 
er ingenting. jeg går en tur med frida som 
er kommet tilbage. jeg lader ligesom 
vinden forstå det hele. ser solen for første 
gang i hvad, ja, 15 dage, anything goes. 
vi går 200 meter. så får jeg 
mavekramper. så går vi hjem. vi spiser 
lidt af kyllingen. jeg fodrer dig med 
kyllingen frida. jeg viser dig billeder af 
døde hunde frida. af amputerede hunde 
frida. vi er amputerede frida. uden hende 
er vi amputerede frida. 

- 

hvor er du tomas espedal? læs i hvert 
fald den her linje. nu er foråret nær. så 
skal vi have os et nyt oliventræ. så skal vi 
køre på cykel til vibekegade, og du skal 
græde på vibekegade, og jeg fodrer dig 
med smertestillende. så skal vi smile, og 
vi har frida med, som går uden snor og vi 
skal hjem og tage notater og krampe på 



gulvet. det er snart forår, så kommer 
solen tilbage, som du ikke kommer 
tilbage. længselsfuldt ser jeg tilbage mod 
dig. i fuckin’ mizzz ya’ giiiiirl. jeg længes, 
fordi jeg ikke har gjort noget ondt. så det 
er på en måde ok. åhhh når jeg en dag 
skal læse det her op. det er jo ligesom 
ikke morsomt. nu skriver jeg nogle 
morsomme digte for at få det bedre. jeg 
bruger: stig larsson, julie sten-knudsen 
espedal, tao lin, audun mortensen, 
lystfiskerbogen og rick ross.

-

sjove digte

atlanterhavslaksen har formået at skabe 
en kultur

der handler om historie

atlanterhavslaksen har gjort det ingen 
anden fiskeart har kunnet gøre

men diverse sygdomme har gjort det 
svært for atlanterhavslaksen

varme vande 

varmt vand fylder mere end koldt vand



atlanterhavslaksen kan ikke lide varmt 
vand

atlanterhavet vokser fordi varmt vand 
fylder mere end koldt vand 

havet tager ingen beslutninger

som laksen ikke tager nogen beslutninger

men hvis det ikke havde været pga. af 
diverse sygdomme havde laksen

været en kulturbærende institution 

laksen kunne tage credit og

sige i feed you with sushi 

we the niggaz with them sixties

see theese freckin’ money

don p

jeg køber en barnestol bare for at se 
hvordan det ser ud

hvordan ser det ud?

jeg har brug for at sove



god i felt fucked lying on that bed

nånå

jeg instagrammer billedet af 
atlanterhavslaksen

skriver  fish life #nofilter

atlanterhavslaksen kunne være bærer af 
en arkaisk tradition

atlanterhavslaksen har al litteratur til 
fælles

atlanterhavslaksen tænker hvordan jeg 
må ha’ det med at skulle læse det her op

atlanterhavslaksen tænker at jeg er 
håbløs

atlanterhavslaksen synes at tomas 
espedal er fuckin’ prætentiøs når han 
snakker om en fælles arkaisk tradition

atlanterhavslaksen er fra atlanterhavet 
ikke middelhavet niggaz

atlanterhavslaksen repper sit hood på 
instagram



jeg nåede ikke at bruge stig larsson. 

-

jeg skal dø, som atlanterhavslaksen skal 
dø. så snart den mandlige 
atlanterhavslaks har afgivet sin sæd 
begynder han at dø. come on. det virker 
ok. meget uproblematisk. ok så gør vi 
det. så gør vi lige det frida. 

-
mens jeg håber på sommeren, ringer 
du til mig her på værelset. du snakker. 
jeg snakker. hvordan skal jeg skrive når 
du siger, at dit liv det startede med et 
skrig. hæhæ. du fortæller om gangen, 
om de helt grønne døre, der minder dig 
om grønt lys, så du har grønt lys til at 
gøre, hvad det passer dig. om natten 
bliver du låst inde, om morgenen bliver 
du lukket ud, du bliver låst inde igen, og 
du har købt et sjippetorv, som du slår 
så dig med, når døren ikke er låst. så 
kommer personalet, og de siger såså 
og ok og personalet leger mor siger jeg. 
du er vred, du har røde streger på 
ryggen. jeg drikker faxe-kondi, jeg har 
et rødt stempel på hånden. jeg var på 
drone i går. deres stempel er ellers 



aldrig rødt. det er den mørkeste januar i 
mange år. jeg tog til sverige for at se 
solen. der var hvid sne og is på søerne. 
det var rigtig og du siger at du er ved at 
gå fra hinanden. jeg tjekker facebook, 
og hver gang du siger noget trykker jeg 
på et nyt link. når jeg siger noget, 
fortæller jeg dig om de katastrofer der 
er sket. om det rum, der er blevet fyldt 
med nyt shit. phillip seymour hoffman er 
død. det er forfærdeligt, og jeg kan slet 
ikke se ham med en sprøjte i armen. 
det er for langt væk fra de billeder, fra 
de karakterer han skabte. jeg skal 
holde min kæft. det ved jeg godt. jeg 
skal holde min kæft når du snakker. jeg 
skal holde min kæft, fordi du snakker 
om det dødsfald der findes indeni dig. 
du står ude på gangen, mens vi 
facetimer, snapchatter du dig selv på 
gangen. du skriver forever alone 
#nofilter, selvom hashtag aldrig får en 
funktion på snapchat. jeg elsker dig for 
at være fuldstændig meningsløs. jeg 
siger pas på, da to sygeplejersker tager 
fat i dine arme, tager fat i din 
smartphone, tager fat i dine ben, og de 
lukker din macbook og der er kun 
mørket tilbage.



-
jeg var i jylland for at være alene, men 
det er længe siden. måske i sommers. 
meteorologerne fortæller om den 
mørkeste januar i mange år. ok. januar 
er røget ind i en bælgmørk top tre. jeg 
går ud af døren og der er mørkt i 
gangen. jeg har lyst til at introducere 
flere karakterer. jeg går ned til nam-
nam og jeg har frida med. jeg fodrer 
hende med chokolade. det er forkert. 
hunde dør af chokolade. jeg låner jo 
bare frida, fortæller jeg mig selv. frida er 
helt vild med chokolade. jeg mærker 
hendes hjerte. hunde dør af 
theobromin. 90 g kogechokolade 
indeholder nok theobromin til at slå en 
hund ihjel. frida får to stykker 
chokolade. så er det det. jeg ved slet 
ikke, hvad jeg skal sige til det. jeg 
instagrammer hende. #drugdog. jeg 
burde køre hende ud til mine forældre. 
jeg har tydeligvis en døddrift i forhold til 
den her hund.
-
fire personer er blevet anholdt i sagen 
om phillip seymour hoffman. jeg tænker 
yes, ok så er han ligesom ikke død ved 



selvdestruktion, så kan man ikke dø 
ved selvdestruktion. jeg tager fejl, fordi 
det bare er en pusher der er blevet 
anholdt. en narkoman og en pusher og 
to narkomaner mere. phillip seymour 
hoffman var ikke narkoman. jeg siger 
det til en pige, der går forbi herude på 
kua, der bader sig i solen, mens mit 
hjerte flyder rundt helt rundt på gulvet. 
helt rundt på gulvet føles mit hjerte 
skrællet, når jeg ser på den her pige, 
der er bleg som dig, men som aldrig 
bliver dig. mørket fra den macbook, der 
blev lukket ned fylder stadig meget i 
mig. det mørke sidder ligesom og lyser i 
mit hjerte, der føles som skrald, der 
føles som lugten af skrald fra en lørdag, 
hvor jeg har røget cigaretter, drukket 
gin og kommet hjem med kebab. 
kebaben som jeg så har spist, og som 
lugter af kål og sved, som min krop 
lugter af sved, har jeg glemt på bordet 
med citroner, som jeg har brugt i den 
drink, der har fået mig i et humør til at 
være sammen med andre mennesker. 
den citron og den kebab og den ånde 
som jeg har inden i min mund, er sådan 
mit hjerte føles. lugtende, stinkende, 
rådden af mad er mit hjerte af mørket 



fra den computer. plzz girl slå dig ikke 
længere med sjippetorvet. få det godt. 
jeg har smertestillende, og du må gerne 
få passwordet til min computer.
-
du må gerne få passwordet til min 
computer girl. mit password er 
computer girl eller webersdrenge1991. 
damn bliver nødt til at skifte kodeord på 
min netbank.
-
jeg drikker drinks i min lejlighed for at 
kunne være sammen med andre 
mennesker. jeg tager smertestillende i 
min lejlighed for at kunne være 
sammen med mig selv. jeg tager 
billeder af mig selv for at vise alle, at 
jeg har det godt. happy emoji. happy 
emoji tager til hip-hop jam. jeg er til hip-
hop jam eller jeg er på karaokebar, og 
det er tirsdag, men der er ingen 
mennesker. hvor er alle mennesker 
henne mandag og tirsdag. så spiser de 
grønne grøntsager mandag og tirsdag, 
og onsdag kan man gå ud. onsdag-
lørdag. tirsdag er jeg på karaokebar, 
jeg står på scenen og jeg mumler 
straight out of compton, you are about 
to witness the strength of street 



knowledge, men jeg er white og jeg har 
ingen erfaring med gaderne. så jeg 
mumler straight out of compton ud i 
højtalerne. det er tirsdag, jeg er fuld og 
onsdag ligger jeg her i sengen og 
skriver det her til dig. jeg har printet de 
første sider ud, og klistret dem op inde 
på dit værelse. jeg har fået et mærkeligt 
opkald, hvor jeg lagde på med det 
samme. det ville jeg bare lige sige, at 
der er nogen der ringer til mig, mens 
jeg ligger her i sengen, og søger på 
porno i samtlige af mine åbne vinduer.
-
det hele startede meget pænt. jeg vil 
fortælle hele sandheden. vil du fortælle 
hele sandheden? you are goddamn 
right jeg ville fortælle hele sandheden.
-
vidste du at når jeg har tømmermænd
tænker jeg kun på dig
når jeg onanerer til american pie 1
-
når jeg onanerer til american pie 1
gør det ondt i mit bryst
fordi jeg tænker på dig
-
når jeg tænker på dig
får jeg lyst til at blande slik



og sige fuck det this aint poetry
-
this aint poetry
jeg er helt udbrændt i vindueskarmen
-
jeg er helt udbrændt i vindueskarmen
jeg prøver at blive digter
det virker bedre end alt andet
-
når jeg onanerer udbrændt i 
vindueskarmen
tænker jeg på at blande slik nede i 
kiosken
for at tænke på dig og smerten i mit 
bryst
og fortælle kioskejeren der hedder 
aladin
at this aint poetry
det her er et kærestebrev
-
så jeg har hængt de her sider op på dit 
værelse.
-
du snapchatter til mig.
jeg snapchatter til dig.
du viser mig mærkerne på dine håndled
på dine ben er der mærker
du smiler med dine læber, der er 
mærker



og jeg kan se arvævet på din hjerne
du er klar til at komme hjem
jeg kan se arvævet på din hjerne
og du er klar til at komme hjem
hvorfor skal vi være født så ødelagte
-
vi sidder i lejligheden igen. jeg læser 
digte for dig.
når jeg onanerer udbrændt i 
vindueskarmen
tænker jeg på at blande slik nede i 
kiosken
for at tænke på dig og smerten i mit 
bryst
og fortælle kioskejeren der hedder 
aladin
at this aint poetry
det her er et kærestebrev
-
du virker imponeret, vi går udenfor med 
frida. vi køber en redbull, en lille vodka, 
to løse cigaretter, og så forsvinder du 
min egen boblende skizofreni.
-
du forlader mig simpelthen på gaden. 
du kan ikke li’ at jeg skriver onanerer i 
et kærestebrev til dig. det er min egen 
forklaring. solen skinner igen, fordi det 
er blevet februar, og de går lige glemte 



igennem mig. som altså der var 6 
timers sol i januar, der har været 6 
timer sol i dag, men jeg mærker det 
ikke. du har taget frida med. det er din 
hund mere end det er min hund, fordi 
du får det bedre af hende. nu må jeg gå 
tilbage til starten. jeg går rundt inde på 
assistensens kirkegård og chatter. jeg 
dør lidt mens jeg chatter, fordi jeg giver 
så meget af mig selv i de åbne 
chatvinduer. når jeg lukker dem ned 
forsvinder noget af mig. jeg er bange. 
join the fuckin’ club. jeg er den eneste 
der er rigtig bange. det eneste der er 
tilbage at skrive om er døden eller 
kiosken, men det lykkes heller ikke.

jeg er i en hytte, der er sne udenfor og 
jeg er taget væk igen. købehavn var ikke 
til at have med at gøre, og der er fire 
stole men jeg er her alene. der er høj 
sne. 2 meter, hvis jeg ikke rydder den. 
jeg kan se et bjerg, der er tomt og jeg kan 
se en hytte mere lige nedenfor der er 
tom. der er stille udenfor. vinden er tom, 
men vinden har aldrig sagt mig noget. jeg 
læser knausgård og jeg skriver med rolf 
om stig larsson og karl ove knausgård, 
hvor jeg har skrevet følgende note



et kendetegn ved knausgårds litteratur 
må være det selvudslettende. i det 
selvudslettende kan protagonisten 
eksistere. altså han kan kun forholde sig 
til sig selv ved at være elendig.
knausgård føler sig fordømt her på 
jorden. vi havde det godt nok os to. du 
havde det godt nok til du fik det dårligt. 
sådan cirka foregik det. jeg har det godt 
nok nu. jeg prøver at få hold på en 
verden, der føles ny hver gang jeg 
vågner. hvad kan jeg virkelig sige. jeg 
kan mærke mit hjerte slå. jeg kan røre 
ved sengen jeg ligger i. hver gang jeg 
vågner skal jeg finde ud af, hvad der er. 
jeg har ingenting, så jeg begynder forfra 
hver dag, fordi min verden stopper ved, 
hvad jeg kan røre ved. jeg har kvalme og 
jeg går ud på vejen. det er mørkt og jeg 
genkender stjernerne, som københavn 
udsletter. jeg ser træerne og føler deres 
ru bark, men det tilhører ikke mig. som 
den her sandhed: menneskesket er 
dødeligt, og det er vi sygeligt optaget af 
uden at drage en eneste konsekvens. jeg 
har kun draget denne ene konsekvens: at 
være elendig. det er helt forkert at rende 
rundt i den her hytte. det er helt forkert. 
jeg ender med at citere camus og være 
dum i hovedet. drikke mig pissefuld alene 



og altså jaja så er vi igang igen. fuck det 
her. jeg kører hjem i morgen.
-
da jeg kører forbi den norske grænse, 
dukker jeg mig i bilen, fordi jeg har bilen 
fyldt op med alkohol. mit hjerte gør ondt 
af dårlig samvittighed. jeg ryster dumt, da 
den norske grænsevagt nikker fint og 
pænt og jeg tænker idiot. jeg er en idiot. 
man bliver vel ikke tjekket på vej ud af 
landet. på vej ind i europa. jeg er på vej 
ind i europa, i den græske union. jeg er 
en idiot, og vender tilbage efter to dage i 
en hytte, hvor jeg gravede alt frit og tog 
afsted igen. min ryg gør ondt, men ok. nu 
mod europa. jeg kører hurtigt hjem. det er 
godt. det tager ni timer. jeg kører over 
øresundsbroen og jeg er på amager, som 
jeg kører roligt igennem. genkender 
frisørerne da jeg er på nørrebro, og 
parkerer mine forældres bil to gader væk, 
før jeg går op i lejligheden, der er tom, 
som hytten var tom. se der er ingen 
forskel. jeg må starte forfra hver dag, 
fordi alt ligner hinanden.
-
der flytter en ny ind. jeg har fjernet alle 
dine ting. der er flyttet en ind med angst 
og det hele. jeg er glad for det hele. vi 
hører cry me a river i køkkenet. jeg har 



fortalt ham om os to, han har sagt at det 
ikke lyder som et forhold. jeg er glad for 
nyheden. at et forhold er noget man kan 
definere. jeg fortæller ham om 
voldtægten, og dagene på stranden. jeg 
serverer pina colada for ham, det kan 
han li'. jeg fortæller ham om voldtægten 
og vibekegade, om varevognen og mit 
olivetræ der blev væk. om grækernes 
frihedsbegreb, og min tid i sejerøbugten. 
at jeg kom hjem den dag han flyttede ind. 
nu er det ham der har angst, og jeg siger 
slap af. serverer flere pina coladas. vi 
drikker os pissefulde, og jeg har igen et 
greb om tingene. her er et glas, det er et 
glas og med det kan man skære sig 
overalt på kroppen. vi går på bar, på 
ægirsgade bodega, jeg onanerer inden. 
se det er ikke så skide svært at skrive det 
hele. mit toilet er måske under 1 
kvadratmeter. det går fint alligevel. der er 
fugt i højre hjørne. jeg kommer ikke til at 
gøre noget ved det. aldrig nogensinde. 
sådan er jeg ikke. jeg pisser, og jeg 
kigger på fugten. jeg kommer ikke til at 
gøre noget ved det.
-
det er koldt. februar er stadig vinter. men 
der er varmt på bodegaen. vi spiller 
billard uden at sige noget. der sker 



ingenting, og jeg ved ikke hvorfor jeg 
bliver ved med at gå de her steder hen. 
der sker ingenting. jeg drikker øl, jeg 
spiller billard, der sker ingenting. vi ryger 
ti cigaretter. vi drikker 12 øl. næste dag 
har vi ingen penge tilbage. vi sidder og 
tegner små ødelagte stjerner. vi snakker 
om jøder. du griner. jeg griner også. vi 
snakker om udposninger på tarmen, fordi 
jeg er sikker på, at jeg har fået en 
udposning på tarmen. jeg har googlet 
billeder. ved en udposning på tarmen, 
kan en lille smule af afføringen samle sig 
nede i bækkenbunden og danne en 
betændelsestilstand. en slags rådden 
indkapslet lort. dette skaber en ekstrem 
ømhed omkring siddeknoglen. jeg kan 
ikke sidde ned i øjeblikket. udposninger 
på tyktarmen, med betændt lort til følge, 
det rammer cirka fem procent mellem 20-
30 år. vi går hjem fra bodegaen. jeg 
sidder på netdoktor og trykker mig selv i 
mellemkødet. det gør ondt, men det er 
noget at tænke på.
-
det er altså min nuværende tilstand. et 
limbo mellem at gå til lægen eller 
acceptere min mig selv som 
afføringsbærer i kødet. det føles på en 
måde fint. jeg dropper ideen om lægen. 



jeg tager til proustarrangement i 
politikens boghal. stig tøfting læser op fra 
no regrets. jeg er rastløs. han læser mere 
op. jeg læser i hans bog. “jeg går tættere 
på og kan se, at min far ligger død ude i 
gangen ved døråbningen. ved siden af 
ham ligger det jagtgevær, han plejer at 
gå jagt med. jeg går et par skridt 
nærmere og kigger ned ad gangen. her 
kan jeg se, at min mor ligger på gulvet 
køkkenet. hun er også død.” stig tøfting 
sidder nede på en stol. der er en slags 
euforisk stemning i lokalet. stig tøfting 
læser nu proust. jeg læser om hans 
forældres død. identitetskarnevalisme 
hæhæ. da han er færdig snakker jeg med 
stig tøfting. jeg beder om en autograf. jeg 
siger at han skal skrive søren. han 
spørger om det er mit navn. det er min 
fars navn. så sker der ikke mere. jeg 
overvejer at give ham en krammer. jeg 
overvejer at sætte mig ned ved siden af 
stig tøfting. men jeg kan ikke sidde ned. 
så stig tøfting sidder ned, og jeg står 
højere end ham. han giver mig hånden. 
der sker ikke mere end det. jeg tænker 
på ham som fordømt. det virker ikke. jeg 
siger at jeg hedder victor. ok victor. så 
sker der ikke mere. jeg kan ikke holde en 
eneste samtale i gang. stig tøfting smiler 



til mig. han har to diamantøreringe. jeg 
kigger længe på stig tøfting. han bliver 
ubehageligt tilpas. så fortæller jeg har om 
min tarmudposning. stig tøfting går. så 
står jeg der midt i en sætning om 
siddeknoglen. jeg tager hjem igen
-
jeg skriver en mail til knausgård, selvom 
jeg ikke har hans mailadresse endnu. jeg 
skal bruge mailen til noget jeg er i gang 
med at skrive om stig larsson
kære karl ove knausgård. jeg har læst din 
kones bog, linda boström knausgård, fik 
en vild følelse af, at hun eksisterer. nå, 
men jeg har lige læst bind 2 færdig af min 
kamp, og jeg har skrevet følgende note
karl ove knausgård skriver i min kamp 
bind 2, at natta de mina ramte ham som 
en knytnæve. han reagerer fysisk på 
digtsamlingen, han forsætter med en 
refleksion over hölderlin og  høj - og 
lavkultur, hvordan man kan have en 
bestemt sensibilitet overfor den elitære 
litteratur (undskyld hierakiet). enten er 
man en del af det eller så er man ikke. 
knausgård er ikke, i hvert fald ikke her, 
hvor han lige er flyttet til stockholm, har 
udgivet en bog og ser sig selv som falsk 
på baggrund af hans hang til fodbold og 
popmusik. her er altså en digression ift. 



den sande kunst: den er elitær, den er 
formfuldendt og den tilhører en bestemt 
gruppe mennesker. knausgård arbejder 
med et sandhedsprincip, han 
underminerer i en samtale med sin ven 
geir
  åh fuck nu kan jeg ikke finde citatet. det 
er mellem side 150 og 250 i den danske 
oversættelse, men det er noget med, at 
han ikke skriver stor litteratur, men lever 
af at udleve hver enste lille pinlighed i sit 
liv. som da han skærer sit ansigt op, som 
når han går i stå i samtaler (sidder her og 
prøver at finde på flere, men knausgård 
er ikke pinlig, ikke i min optik).
et kendetegn ved knausgård litteratur må 
være det selvudslettende. i det 
selvudslettende kan protagonisten 
eksistere. altså han kan kun forholde sig 
til sig selv ved at være elendig, selv da 
han bliver sammenlignet med tor ulven, 
og ikke anerkender det
  åh, men jeg vidste han tog fejl, at han 
overvurderede det, han var jo svensk og 
forstod ikke detaljerne i det norske sprog.
eller som da han møder maria silkeberg
         hun var poet, jeg var 
underholdningsforfatter.



hvor var jeg? nåja sandhedsprincippet, 
som han underminerer ved at nedvurdere 
sig selv, det er interessant.
kære karl, undskyld for 3. personen, men 
hvad siger du til det hele? hvad siger du 
til det selvudslettende? er det derfor du 
tænkte, at du ikke ville skrive en roman 
efter min kamp?
kh victor boy lindholm
-
jeg har taget bopæl i det her dokument, 
og jeg kan ikke komme ud herfra. her 
har i min dagbog. så ja det gør skide 
ondt i mit mellemkød, hvor der bor en 
betændelse så grim, at man bliver nødt 
til at google det. bare tarm, puds og lort 
smeltet sammen i en klæbrig masse. vi 
sidder ude i køkkenet, og jeg viser dig 
hvor det gør ondt. du rør ved det med 
en mærkelig stikkende finger. jeg 
forstår dig ikke. du får åndenød, fordi 
frygten i din krop er så stor. du ville 
havde haft godt af se stig tøfting. haha, 
det er det eneste jeg kan fortælle dig. 
jeg sidder her, og har ikke greb om 
noget. identificerer mig selv i forhold til 
en sygdom i mit mellemkød, med 
betændelsen i mit blod, blodet er 
kroppens egentlige hypotese. såså, så 



vi har brug for noget andet end 
fænomenernes eksistens. vi kan kun 
forholde os til en ting. så vi går ud igen. 
vi drikker 12 øl. jeg fortæller dig om den 
her dag, hvor min forrige roomie var på 
fyn. jeg sad og kiggede på billeder, hun 
mailede til mig:
et billede af to unge drenge, der 
snakker om sneakers i en slags alvorlig 
stemning.
to tatoveringer af meget realistiske 
motiver.
en kirkegård.
to udsplattede pølser på gaden foran 
en pølsevogn. hun skrev lol.
hvordan hun snapchattede sig selv 
løbende foran et vindue, hvor der var et 
løbebånd i baggrunden med en mand, 
der så meget vred ud. jeg skrev meta til 
hende. snapchattede mig selv i 
lejlighedens mørkeste hjørne. det lyder 
mere og mere som et forhold. vi går 
hen til fresh fitness. vi står foran 
vinduerne, og vi kigger ind på folk. der 
er 13 løbebånd. de er alle fyldt. vi har 
drukket 12 øl og vi tager billeder af alle 
løberne i vinduet. de ser frusterede ud. 
ved det sidste bånd stiger en fed dame 
af. hun giver os fingeren, du optager 



det. vi vinker til hende og smiler. ved 
siden af os kører trafikken forbi. det er 
meget koldt. den fede dame sveder 
inde bag ruden. hun begynder at smide 
sit tøj. hun sveder ekstremt meget, hun 
har spandex på, og har svært ved at få 
sin trøje af. hun står i bh, og hendes 
bryster er meget blege. ingen af de 
andre løbere reagerer. vi reagerer ved 
at tage vores underbukser af. det er 
meget smertefuldt, fordi jeg næsten 
ikke kan bevæge mig for betændelsen. 
vi smiler til damen, vi instagrammer 
hende #zoolife. hun smider sine tights. 
ingen af løberne reagerer. vi smider 
vores trøjer. vi står i underbukser. det 
er meget koldt. vi får små hårde bryster. 
hun har store fede bryster, store fede 
ben. vi smiler til hende. ingen af de 
andre løbere reagerer, ingen af 
cyklisterne på gaden reagerer. så 
smider hun sin bh. går op på 
løbebåndet. vi smider vores 
underbukser. mine er calvin klein. det 
føles utrygt at smide mærkevare på 
gaden. hæh. du nævner den store røde 
plet, som er betændelsen, der trækker 
varme streger op mod min krop. jeg 
griner, fordi den fede dame går i gang 



med at løbe. hendes hvide bryster 
damper. men hun smiler nu. vi vinker til 
hende. hun vinker til os. vores tøj ligger 
på gaden. hendes tøj ligger foran 
løbebåndet. ingen af løberne reagerer. 
der kommer en mand over, og slukker 
for hendes løbebånd. han er vagt. han 
tager hendes tøj og går. så vinker vi til 
hende, peger på vores tøj og går. så 
kan hun måske bruge det. så kan hun 
måske bruge tingene til et eller andet.

jeg bruger det her dokument som en 
slags hukommelse. vi udlever nu de 
billeder som hun sendte til os. vi går 
hen til en pølsevogn, og vi bestiller to 
røde pølser. vi skåler i de røde pølser, 
vi spiser 25 røde pølser. du brækker dig 
bag vognen. jeg siger, at jeg elsker når 
du brækker dig. der ligger nu 12.5 
moste pølser bag pølsevognen, hvor 
pølsemanden nu er i gang med at feje 
dit smukke røde bræk sammen. hæh. 
jeg giver ham nogle flere penge. jeg 
snapchatter billedet til dig. jeg skriver 
real life. du svarer tilbage ved at 
snapchatte mit ansigt der er rødt af 
farvestoffer, som pølsefabrikken har 
farvet vores hud med. så giver den 



tidligere omtalte syreregn pludselig 
mening. pølsefabrikken producerer 
pølser, som producerer syreregnen i 
gaderne. pølsemanden har falske 
syrener i sin vogn. de er meget 
smukke, og min hud skifter til lilla i det 
regnen tager til. du bliver simpelthen 
ved med at brække dig. vores næste 
skridt er at tage til lægen.
vi sidder i venteværelset. jeg har 
skrevet en liste over vores lidelser:
bræk efter 25 pølser
angst
rød - lilla hud
betændelse i kroppen via lort der siver 
ud af tarmen.
lægen hedder jørgen geert jørgensen. 
han kigger på os, og vi kigger på ham. 
han beder os om at tage 
smertestillende. så er vi tilbage ved det 
eller jeg er tilbage ved det, og du kan 
nu se, hvilken kombination pina coladas 
og kodymagnyler er. jeg viser ham min 
rød - lilla hud. han siger, at alt er 
normalt. alt er normalt jeg er en frisk 
22-årig dreng. alt er normalt, jeg referer 
til netdoktoren, “jeg vågner hver 
morgen med tørre "krummer" i 
øjenvipperne” men det har ikke noget 



med min hud at gøre. men tørre 
krummer, åhh hvem der bare kunne tro 
på det. du smiler da jeg siger tørre 
krummer. du ser smuk ud når du smiler 
af frygt. jeg fortæller jørgen geert 
jørgensen om krummerne fra 
øjenvipperne. jeg viser ham, hvordan 
man med en lighter kan få øjenvipperne 
til at blive støv, jeg inhalerer, fordi den 
grå akse må være god mod 
farvestofferne fra pølsefabrikken. 
jørgen geert jørgensen smider os ud 
inden jeg har fortalt ham om lorten, der 
siver ud af min tarm. tørre krummer 
drysser ned i mine øjne, slim sætter sig 
i halsen, pølserne farver min hud med 
tarmens røde mønster. vi går ned på 
jagtvej. du smiler. jeg køber os to glas 
kodigmagnyler, som vi hylende spiser 
på gaden. det dulmer din halsbrand. 
men vi er ikke færdige med 
pølsemanden. vi går hen til 
pølsevognen ved runddelen. vi bestiller 
50 pølser og 5 cociokakaomælk, vi 
skåler i pølser, som vi sluger uden at 
tygge. du siger, at det er en gave at 
spise pølser her ved vognen. jeg siger 
ja, og vi begynder at uddele pølser til 
forbipasserende mennesker. tag en 



pølse til dit travle liv. sådan står vi med 
de her røde fingre og uddeler ren 
godhed til folk. vi skiftes til at brække os 
bag pølsevognen, hvor så 
pølsemanden kommer ud og fejer 
pølsersavlet væk fra gaden. det er mit 
mest lykkelige øjeblik. det er muligt at 
erkende sin egen krop ved at udskille 
sine væsker. vi bliver bare ved, køber 
pølsebrød og brækker det af til 
politimænd, der kommer forbi. åhh de 
ser lykkelige ud, og kommenterer slet 
ikke øjenvipperne der stadig asker ned 
over min mund. det er muligt at styre 
det hele. det er aldrig slut.

-
det er aldrig slut. en af mine venner har 
lige brækket sin ryg. i tre stykker. 
simpelthen. så nu ligger knoglerne i 
hans ryg og rasler. min ven har lige 
brækket ryggen i svinget ved søerne. 
nu ligger blodet og slubrer fedtet i 
bunden af ryggen. marven siver ud lige 
over hans hofte, hvor lægerne har 
åbnet ham. trykket i hjernen er faldet. 
jeg er lige blevet kørt ned, og jeg 
tænkte bare, mine hvide sko bliver 
beskidte i regnen. men så selvfølgelig 



er de også helt nye. der skete 
ingenting. jeg lå bare og sprællede på 
asfalten, mens bilen kørte videre. helt 
grå var mit hjerte, der bare slog videre. 
sådan kan der sker ingenting. jeg 
fortæller dig, at min ven har brækket 
ryggen. du slår mig med en knækket 
pølse, vi sidder op af pølsemandens 
vogn, der nu endelig er lukket efter vi 
købte to kasser røde pølser du siger, at 
han får det godt igen. nej, det gør han 
nok ikke. så kan jeg sørge over det, og 
tænke at sorg er kærlighed, at min ven 
aldrig kommer til at gå igen. jeg siger, 
at han aldrig kommer til at gå igen. vi 
spiser en rød pølse. lader begge kasser 
stå. vi går ned af nørrebrogade. du 
halter efter dit knæ gik af led, da du 
kyssede politimanden.
-
det negative er sort, det positive er bare 
solskin, så græder hun, som en dyne 
henover hendes små pudsede organer, 
græder hun min lille fjer i regnen. jeg 
ønsker mig en bror fra fødslen, ikke 
noget psuedopis her. frihedsidealer 
interesserer mig slet ikke. jeg vil bare 
være i en familær struktur, åh min lille 
flodsede fjer, som du tuder når jeg slår 



dig. pas på pigtrådene her på gaden 
ligger mit lille sprog, og føler sig hurtigt. 
med skrå skridt mod det sorte solskin.
-
fuck, fuck. nørrebrogade er så lang, åh 
åhåh, hvor har jeg meget at miste. som 
dig og mig. som pølserne under armen 
vi beskytter mod sollyset. vi går på 
funches vinstue. vi ser fjernsyn.  det 
handler om demens. det negative er 
sort, det positive er bare solskin, så 
græder hun, som en rejse til mallorca, 
sidder hun erindringsløs.
-
meget længere kan vi ikke gå før vi må 
videre med vores egne lidelser, som dit 
knæ der for eksempel er gået af led. du 
ser helt frisk ud med det skæve ben. så 
fokuseret, så ‘jeg har noget at bruge mit 
liv på. jeg halter afsted, jeg fokuserer 
på bevægelsen, jeg er ikke en 
elektronisk vaklen i din hånd. jeg er den 
haltende mand!’
-
du er en sand nervekrig. jeg er så stolt 
af dig baby. den politimand, jaja, dit 
knæ jojo. du er jo dronningen af 
pølsevognen. du nerveryster jo bare 
derudad, jaja. jo du kan det der. 



nervernes krigere, vi er sgu storpolitik. 
så står vi der på krim, stirrer hinanden i 
øjnene, som en anden soldat. men du 
skriger nu, men lille fjer, knæet skriger 
af dig nu. tag en paracetamol eller 
kodigmagnyl, som jørgen geert 
jørgensen ville sige, som knæet ville 
sige morfin, og nu burde vi måske gøre 
noget ved ritalinen, nå knæet skriger 
stop. åh dit lille ansigt, det lille øje der 
vrider sig på gaden. prop den tåre ind i 
kroppen igen, kroppen skal nok blive 
god igen.
-
min ven blev i morges erklæret lam, 
fordi han har brækket ryggen. nu rasler 
hans ryg hele livet.
-
det her er mailkorrespondancer jeg har 
haft.
-
skal vi virkelig gøre noget ved angsten?
-
jeg er træt. ligegyldig og træt.
-
så måler jeg tiden og det er dog det jeg 
er til for. som når jeg har spist helt 
tilpas. den gode følelse af mad efter tre 
døgn uden, hvor jeg så spiser tre 



stykker hvidt brød og er helt tilpas. efter 
tre døgn med pølser og tre døgn uden, 
drikker jeg mountain dew, spiser hvidt 
brød og er til digtoplæsning, hvor en 
snakker om sin fraskilte mand, og jeg 
snakker om hvidguld. hvidforgyldt min 
lille fjer er mit had, når vi går i nervekrig 
mod autoriteterne, jeg kan ikke holde 
ud at være så skræmt over forskning. 
jeg skal huske at sove ellers får jeg 
demens. hvidforgyldt min lille forkulede 
busk, der var en 60-årig kvinde der 
snakkede om sit blødende sår i mellem 
benene, om hendes knyttede 
brystvorter, men min lille fjer dit knæ er 
forvredet. så lad mig hænge hvidguldet 
om din hals, så vi kan se blodet samle 
sig om smykket. tro mig, din angst er 
angsten for ikke at kunne gå. drop det, 
sandstranden er vores. grækenland mit 
lille demokrati. opløs dig selv og 
overrask mig.
-
vi går hjem gennem regnen, vi plages 
af andres tanker, slet ikke vores egne. 
vi siger smøger og de siger vi skal 
interessere os for ting, de piner os med 
ting de selv har stillet op, de har brug 
for bevægelse, vi har brug for sengen 



lille fjer. i sengen kan jeg fortælle dig, 
om de historier jeg har glemt, om den 
indbakke fra marts 2012, der forsvandt 
fuldstændig ud af ingenting. lille fjer, lille 
skræmte øje, den indbakke slettede vi, 
fordi samtlige filer var fra youporn.com 
hvor jeg optrådte i castingvidoer. de 
piner os med ting de selv har stillet op, 
vi plages af andres tanker. vi har brug 
for sengen, så du kan hvile dit knæ. hvil 
dit knæ lille ven.
-
gudfar lad mig være din gudfar lille ven. 
oliventræet er dødt i vindueskarmen. du 
spørger virkelig hvem jeg er. jeg er en 
der kryber frem ad vejen. du spørger 
om mit navn i sengen lille forsølvede 
fjer. hvem er ham du betaler huslejen 
til, hvem er ham du betaler gælden til ? 
tror du virkelig jeg hedder god eller ond. 
nu skal jeg fortælle dig om paris, om 
byen med tårnet. der under 
solnedgangen i bellelville bor 
askeskyen. der hvor jeg sidder i solen, 
skal jeg fortælle dig hvad jeg ser i 
sengen. der er varmt i solen. trafikken 
gør solen varm. en sort mand står med 
en maske på, lille fjer. lille ødelagte fjer 
folk har gasmasker på i gaderne. folk 



har masker på, fordi udstødningerne 
skaber foråret. det er vigtigt at få 
sådanne sandheder med i disse blide 
morgener, hvor vi ryger cigaretter i 
sengen. den sorte mand skraber 
asfalten af, som mine lunger der 
brænder sig lykkeligt på solen. solen er 
hvid, og himlen er hvid. over paris, 
belleville kan ikke se udsigten, jeg kan 
ikke se folk, vi har gasmasker, folk vi 
har gasmasker på. jeg skraber mine 
hvide hud af. det er tid til at danse, i 
trænger til fred, vi trænger til kampen, 
som er kampen for solen her i sengen, 
her i belleville har vi gasmaskerne på. 
vi kan ikke forstå de ting de sætter op 
for os. vi drikker smoothie, spiser røde 
pølser. vi har europa tilbage. prøv at se 
på solen lille forsølvede fjer, se der ud i 
foråret, hvor kampen står. se dig 
omkring mellem blomsterne, der 
sprækker asfalten, altankasserner der 
står grønne med kunstige syrener. se 
ud i kampen, det er det vi har ventet på. 
vi skal danse nu. dans alene lille 
lortefjer. 

-



hvem tror du pengene er til eller hvor 
de er fra? nu er du udslettet som vi. 
hvem tror du der betaler for pølserne, 
for pelsene, for pelstarmen du kastede 
så langt ud af svælget. tror du 
pølsemanden er din  ven ? at han ikke 
kommer forbi med 
kæmpestorepølsearme? ingenting er 
gratis i vores verden lille tarm, jeg 
fortæller dig om belleville, og du 
fortæller mig om verdenen. belleville er 
et sted, en park, en by, tror du ikke jeg 
kan forlade dig her i sengen? dit ben, 
dit lille hjemmesyede ben. jeg 
hjemmegipser det, og der bor larver 
derinde. hvorfor tror du, at du er bundet 
til sengen lille tarm? lad mig være din 
gudfar, lad mig lære dig om gud, om 
grækerne. vær mit lille visne oliventræ. 

-

du er min sygdom, der bor i min seng. 
strammer håndhjernene? pølserne 
koger, skal du have ristede løg til dine 
pølser? skal du have fedt til din krop. 
lad mig fortælle dig om gud den 
almægtige, om satan der bider hovedet 
af judas i helvedet. læg dig nu til rette 



med håret, der rører gulvet. pas nu på 
benet, det skulle gerne blive råddent. 
dit ben, dit lille gule æble, hvor ormene 
snart sniger sig ud, sniger sig ind. vær 
ikke bange, hvor kommer pengene fra, 
hvor er din gæld? hvordan føles det at 
blive opløst i sølv? vil du være min lille 
statue, lille fjer?

-

lad mig genskabe dig som menneske. 
jeg er din gudfar.



tekster

essay fra vestsjælland
angsten er angst for ingenting, i stedet 
for ingenting kan jeg sætte mørket, 
angsten for mørket  og her i mørket er 
angsten for mørket angsten for 
ensomheden. her i mørket sidder jeg 
alene, og jeg kan ikke sætte andre i 
stedet for mig selv. jeg er i et 
sommerhusområde, det er januar og 
alle de andre huse er tomme. jeg er på 
vestsjælland, og jeg bor i københavn. 
vestsjællands veje er tomme, de er 
mørke, derved ensomme, det kan jeg 
sige, fordi jeg har brugt dagen på at 
køre på vestsjællands veje i stedet for 
at skrive på den digtsamling jeg burde. 
jeg har været nede ved vandet og 
kigget udover tågen, som skjuler 
sejerø, hvor årets første sne er faldet. 
på mange måder er det her 
sommerhusområde en kulisse for 
cormac mccarthys roman the road fra 
2009, hvor ensomheden er et entydigt 
motiv. faren og sønnen er fuldstændigt 
isoleret fra socialiteten, og ethvert 
møde er en aggressiv konfrontation 



mellem mennesker. i sommerhuset, jeg 
har lånt af min bedste vens forældre, er 
der intet internet. det eneste musik jeg 
har downloadet er nwas straight out of 
compton. det er en aggressiv stemning, 
der står i en farlig kontrast til 
landskabets stilhed, der på få dage har 
ændret sig fra et uendeligt efterår til en 
vinter der endelig er indtruffet. sneen er 
en påmindelse om, at tiden går, en 
slags beroligelse, josé arcadio buendía 
i 100 års ensomhed ikke er i besiddelse 
af
 
”men jeg er pludselig blevet klar over at 
det bliver ved med at være mandag, 
lige som i går.”
 
det er mandag i dag, hvid og stille, i går 
var det søndag, grøn og grå, våd og 
uden spor. bilsporerne i sneen minder 
mig om, at jeg ikke er alene. den 
minder mig om at min ensomhed er ren 
indbildning, en forfængelig tanke jeg 
har opsøgt her mellem to semestre. en 
gang i mellem tikker en besked ind på 
min telefon, og minder mig om 
afstanden, minder mig om, at min 
ensomhed her er påtaget og frivillig. jeg 



er ikke ensom, bare en som er alene, 
og jeg har surfet igennem min 
mailindbakke for at få tiden til at gå, og 
jeg fandt en mail fra efteråret:
 
"det er nemt at være ensom. jeg kan 
ikke huske det præcise citat, men da 
jeg læste sissel bergfjords 
ønsketænkninger stod der i bogen, at 
mennesket fejlagtigt identificerer sig 
med tilstanden at være ensom. der 
findes så mange personer, der bliver 
udryddet og opløst. jeg ved ikke hvorfor 
jeg skriver."
 
jeg har aldrig svaret på denne mail, 
men jeg skriver det her fordi jeg er i 
gang med at genlæse gabriel garcía 
marquez’ 100 års ensomhed. jeg 
skriver egentlig det her, fordi der i 
københavn lige nu er et foredrag om 
den ensomme maskuline amerikanske 
forfatter i gang. af mange gode grunde, 
kan jeg selvfølgelig ikke deltage, derfor 
reflekterer jeg i stedet lidt over ting jeg 
er i gang med at læse. som sagt 100 
års ensomhed, der som en begyndelse 
fortjener alt blot for titlen. som olga ravn 



skriver i sin anmeldelse af glenn 
christians mudret sol:
 
"98 point for at kalde sin digtsamling 
‘mudret sol’."
 
100 milliarder point for at kalde sit 
hovedværk for 100 års ensomhed, der 
udover mange andre ting beskæftiger 
sig med menneskets ensomhed, hvor 
selv romanens alvidende orakel 
melchiades må give op overfor 
ensomhedens angst:
 
"man han var vendt tilbage fordi han 
ikke kunne holde ensomheden ud."
 
melchiades er vendt tilbage fra den 
store død, fra menneskets 
grundlæggende angst, måske ud fra et 
begær efter mere, melchiades er en 
slags metafysisk, guddommelig 
karaktér, men dog underlagt visse 
menneskelige tendenser. modstanden 
mod ensomheden, angsten for det 
evige. trods hans evne til at vandre i 
døden, er stilheden for overdøvende, 
og han mister alle sine overnaturlige 
evner for sin trofasthed mod livet. 



trofastheden mod livet, er her i 
sommerhuset også en trofasthed mod 
det sociale, og denne tur er på mange 
måder en bevægelse væk fra den, men 
jeg opnår det samme hver eneste gang. 
et begær tilbage mod den, en frygt for 
ensomheden og en afstand overfor 
mørket.
 
mørket repræsenterer ikke rigtig noget. 
det er et ingenting, det er et tomt rum, 
hvor ingen menneskelige skikkelser 
gemmer sig, og hver gang jeg kigger ud 
af vinduet, bliver jeg kun mindet om min 
afsondrede position, men som 
melchiades besidder jeg en trofasthed 
mod livet, eller en angst overfor 
ensomheden. for at sige det mere 
præcist er angsten for mørket, netop 
angsten for ingenting, og derfor sætter 
jeg mørket i stedet for. mørket er ikke 
ensomheden, som jeg lagde ud med. 
ensomheden er blot det ord jeg sætter i 
stedet for, fordi det er nemt at 
identificere sig med. her i sommerhuset 
føles ensomheden god, produktiv for 
nu, inden angsten og søvnen sætter 
ind. jeg læser også kritik  #209, og da 
jeg ikke kunne komme til foredraget om 



den ensomme amerikaner har jeg i 
stedet læst alt muligt lækkert om køn, 
så den her tekst bliver også lige en 
hurtig anmeldelse.
 
temaet er denne gang 
krop(u)muligheder (uhh ser i 
nymphomania parentesen?), og det er 
en fin blanding af videnskabelige 
artikler, kritik og essay med 
internationale bidrag i oversættelse. 
forsiden er taget fra rune gades artikel i 
bladet, som beskæftiger sig med 
kunstneren andrea lind-valdans 
tungetegnede motiver. smuk og rød 
lyser den op i januarstuen med blodige 
spor henover papiret. bladet koster 160 
kroner, money, money, men altså det er 
the money shot i øjeblikket og det er 
især for karin nykvists, lillian munk 
rösings og tina byrckels artikler, der 
skriver om den feminine læser, lacan 
og ny dansk litteratur, at det fortjener at 
blive købt. de fokuserer naturligvis alle 
tre på kønnet. nykvist fokuserer på den 
røvkneppende tekst, der maskulint 
dominerer den kvindelige læser i en 
medieretorik, der sætter læseakten i 
scene som en seksuel handling:



 
"dette bliver ikke mindst tydeligt i 
mediedækningen af erotisk litteratur, 
som retter sig mod kvinder, for i den 
diskurs (der handler om genrer, der 
traditionelt betragtes som ‘lave’ og 
‘kvindelige’) syntes dét at opfatte 
læsning som en seksuel handling 
nemlig frem for alt at gælde i de 
tilfælde, hvor læseren er en kvinde."
 
nykvist laver en række interessante 
læsninger af fifty shades of grey, 
twillight og moonrise kingdom, der 
spiller over begreberne husmoderporno 
og det dejlige svenske udtryk 
tantesnusk med udgangspunkt i judith 
butler, wolfgang iser, roland barthes 
mm. det er anbefalelsesværdigt, men 
det er egentlig tina byrckel, der med sin 
tekst om lacan, fik mig til at skrive det 
her. hun skriver om lacans 
sexuationsskema fra en 
forelæsningsrække han afholdte i 1972-
73. artiklen reflekterer over sprogets 
tvetydigheder, begæret og angsten som 
angsten for ingenting, hvem der skal 
berolige denne angst og hvordan denne 
angst leder til begæret af den anden. 



den er tilgængelig og sindssygt 
interessant, hvis man som jeg ikke 
beskæftiger sig overdrevet meget med 
lacan. den skal læses for dens 
sproglige friskhed og totale angreb på 
lacans ret dominerende kryptiske 
formuleringer.
det her er mere sådan én, læs nu det 
her, og er provokeret af angsten for 
ingenting, angsten for ikke at gøre 
noget, mens jeg er i det her 
sommerhus, og på den måde griber jeg 
ud igennem mørket, væk fra angsten, 
ind til teksten og træder som 
melchiades ud af døden og ind på 
internettet, selvom det egentlig ikke var 
tilladt her på den her enetur til 
vestsjælland. som en lille kujon, der tror 
jeg er ensom, er jeg blot alene og 
sætter teksten i stedet for aleneheden. i 
angsten er mørket, og udenfor knirker 
stilheden smeltende i sneen.
 
-
 
en facebooksamtale om kritik #209
jeg er lige alene i det her sommerhus, 
its pretty dark, så tænkte jeg, at jeg var 



ensom, men jeg er bare alene. så 
tænkte jeg at skrive noget om det.
god idé
er det godt det nye kritik? jeg kan 
generelt ikke svinge mig op til at læse 
det
det er tungt, men også godt!
det er meget universitetsagtig, men det 
prøver jeg at se væk fra, da det er 
deres præmis
Ja, og det er vist endda peer reviewed 
noget af det??? det er gangster!
Hør den her 
http://www.newyorker.com/online/2010/
03/22/100322on_audio_moore
Den handler om en ung alkoholiker-
kvinde, der er alene i New York og 
rimelig fucked
ok, det bliver lige fiskeunderholdning i 
morgen! ja, det er fedt at der findes et 
magasin, der ser populært ud, og bare 
er fyldt med unikritik.
lidt narrefisseagtig, men så igen.
jeg burde bare udgive den her samtale.
haha
du skulle få samtalen peer reviewed
åhhh, det ville de blive glade for.
teoretisk underbygning?



har Derrida ikke skrevet om facebook-
chatten?
selvfølgelig, den må lige på !
 
 
 
læs olga ravns anmeldelse her:



en internetguide til 
glenn christians 
mudret sol
Udgivet den 20. december 2013 af Kamilla 
Lofstrom 
Af Victor Boy Lindholm
 
Glenn Christian: Mudret sol
 Arena
2013
den femte december udkom glenn christians nye 
digtsamling mudret sol og den sjette december smed 
informations litteraturanmelder tue andersen nexø en 
af årets bedste anmeldelser på internettet.
 
her er glenn



her er tue. det er ham med skægget nummer to fra 
venstre

her er et link til anmeldelsen

tues anmeldelse afrundes med en bøn eller en 
påkaldelse af noget, som måske kan ske snart. små 
digtsamlinger med store oplag. okay, det er ikke helt 
det han siger, men tue opfordrer læseren til at gå på 
jagt efter mudret sol, der kan være svær at finde i 
den gennemsnitlige boghandler. i endnu højere grad, 
hvis man endnu ikke har hørt om den, så her 
opfylder jeg tues ønsker (arrogant eyebrows). her 
kommer min lille elektroniske guide til samlingen.
mudret sols indledende afsnit en skakt i scrotum har 
den sindslidende afdøde danske kunstner louis 



marcussen bedre kendt som ovartaci i centrum. det 
er her udsigelsespositionen er manifesteret, og 
digterjeget forsøger hele tiden at gøre os 
opmærksomme på sin egen identitet:
”jeg er Ovartaci har sagt det før: Ovartaci!”
læs lidt om ovartaci her
netop identitet er for mig at se selve digtsamlingens 
omdrejningspunkt. den transkønnede kjolekrop som 
udgangspunkt for opfattelsen af selvet er et tydeligt 
spor i mudret sol, der leder tankerne hen på folk som 
bjørn rasmussen og asta olivia nordenhof. tue bruger 
en del tid på kroppen i anmeldelsen og peger på den 
samme tone, som man kan finde i indiesplatteren the 
human centipede, som han anbefaler ikke at google. 
jeg googlede det og fandt det her
flere scener fra filmen optræder i digtsamlingen, og 
det giver måske en meget god forståelse for, hvad 
det er for en krop glenn christian beskæftiger sig 
med. hvis ikke:
”De har liggesårslignende svamp under de mandlige 
testikler. De er mest mænd og forbliver der/ som 
mænd. Men hvem løfter dem op/ derop til en plads i 
den strålende cancer! Hurra!/ de har ondt/ det alt 
sammen buler/ en klynge små bryster ned af 
ryggen.”
oh yeah, glenn christian leger med den syge krop, 
den krop der bryder sammen og som minutiøst 
dissekeres i dens mudrede råddenskab. men tue 
snakker så godt om netop kroppen, så jeg vil skrive 
om det andet der bryder sammen i digtsamlingen: 
kønnet og verdenen, fordi mudret sol er en sindssygt 
politisk bla. bla. maskine, der blender tekst igennem, 
hvad der føles som et helt liv på wikipedia.
stedet jeg lige har citeret fra er fra bogens anden del, 
det hedder andet kapitel med undertitlen tarnac. hvis 



ingen kan huske, hvad tarnac er eller var, skal man 
trykke her og her
med introduktionen af landsbyen tarnac skifter 
digtsamlingens tekster jeget ud med et du og et vi, 
der veksler mellem kvindelige, mandlige og 
tvekønnede positioner. det er manifestagtige 
konstellationer, der har ligheder med 1900-tallets 
kunstmanifester. som her hvor en feminin stemme 
kredser om det hvide og mandlige i den her verden:
”Vi lader andre gå i galt hul/ det gamle klassiske er 
der ikke/ mere. Ha! Men jo/ vi spreder stadig ben/ et 
stort brøl af jern glimter i lyst det alt sammen i 
møde. ’Pelsen’/ den gør vi blank. Kom/ hvem som 
helst. Det sprøjter med galde/ racisthvidt samles 
fråden om munden. Små spytkugler som vat. Det 
kan rasle/ skramle/ men batterierne er udtømmelige. 
Vi kejter/ som de tidligere mennesker vi er. En 
vaklen mellem syg og rask bestormer alt liv. bare det 
trækker vejret.
Vi er et sår/ hvor friskheden stadig kan ses i sin hele 
ulykke. ”
det er selvfølgelig et langt stykke at citere. jeg sætter 
lige et billede ind og et par links til nogle manifester, 
man også kan læse for deres litterære kvaliteter:



 
 
og manifest her
og her
cool, der er mange ting i spil. først kan man jo 
imponeres af sproget. det er vigtigt. derefter kan 
man forholde sig til det andet. til kønnet til den 
vrede kvinde, der helt racisthvidt smider med 
vatbløde spytkugler efter alt der trækker vejret. 
afsnittet er et eksempel på den vrede, der findes i 
digtsamlingen, et eksempel på det blødende sår den 
europæiske verden stadig er. kvindekampen er et 
friskt sår der stadig skambløder, mens folk snakker 
om barsel og direktørposter, og mens folk taler om 
babytimer forsvinder det ”de tidligere mennesker” 



kæmpede for. verden er en verden der er ved at 
forsvinde, og det er måske det, der er mudret sols 
allerstørste force. den spiller med apokalypsen i 
lyrikken anno 2013. ikke som en ødelæggende 
katastrofe, men som et gradvist skred, der er gået 
galt for længe siden. apokalypsen er dejlig at læse 
om, når 2013 mest har handlet om huden hvis man 
ser på nogle andre udgivelser fra i år:
atlanerhavet vokser – julie sten-knudsen
yahya hassan – yahya hassan
vitsvit – athena farrokhzad
google it. de er alle nemme at skaffe og er et totalt 
udtryk for nogle ting jeg selv læser, og det er nok 
lidt underligt at sætte et tema på al 2013’s poesi. but 
i did it. sorry.
mudret sol er ikke nogen nem digtsamling at læse. se 
bare på alle mine leksikale sidespring, der har været 
nødvendige. en række sidespring jeg selvfølgelig 
også er blevet provokeret til af samlingens omslag, 
der er et pixeleret skærmbillede af en macbooks 
startskærm. et zoom på universet, i en af den ’nye’ 
verdens stærkeste symboler, netop computeren. det 
er ting som dette, der for mig gør glenn christians 
samling til en fuldendt størrelse. teksterne drejer sig 
om opløsningen af verdenen og kønnet i 
sygdommens dunstige råddenskab, om det så er 
syreregn eller cancerbobler. men det er opløsningen 
af den gamle verden ved den elektroniske indmarch. 
det er et blik på livet i europa efter 1945, og anden 
verdenskrig får da også lige en digtsuite i sig selv i 
den højdekadente dedikation til auschwitzbarnet 
hurbinek:
”Jorden er sort/ forkullet/ som et nordisk mørke/ 
rejser du/ et ikke-biologisk/ talent for overlevelse.”



livet er i mudret sol en forkastet ikke-biologisk 
størrelse, hvis krop bliver gennemhullet af den 
døende jords syreregn, mens kønnet roligt bliver 
udvisket ved blot at inhalere luftens giftige gasser. 
super. her er en blog om hurbinek.
som man måske kan mærke, er den her tekst 
fragmenteret. mudret sol er simpelthen en massiv 
størrelse, der trækker lange tråde igennem 
populærkultur og klassiske europæiske 
tankemønstre. det er virkelig imponerende, og da det 
her uden tvivl er mit fangirlflick til glenn christian, 
vil jeg lige opfylde tues ønske.
glenn christians mudret sol kan i københavn købes i:
møllegade boghandel.
thiemers.
politikens boghandel.
korridor.
og nok også nogle andre steder, der er på internettet 
eller i andre byer, men smut nu ned til din 
boghandler og gør dem glade, mens du sikkert også 
gør arena, glenn og dig selv glad.
Hejhej



atlas
drake piver lidt i ørerne, og atlas 
piver lidt godt i mit hoved
af victor boy lindholm
internettet leger med blæk på en god 
måde i det nyeste atlas magasin
ok, det var egentlig meningen, at jeg 
skulle anmelde pynt af bjørn 
rasmussen, men nu sidder jeg lige her. 
altså lige her i korea, hvor jeg 
selvfølgelig har glemt pynt og må se 
mig om efter andre ting, andre ting jeg 
lige kan nedfælde på den her samsung 
galaxy.



fordi selvfølgelig er min macbook gået 
ud, og selvfølgelig har jeg glemt min 
oplader. så nu sidder jeg her med atlas 
magasin, mens jeg tweeter lidt med mc 
honning og caspar eric, der begge 
siger, at det har været et langt liv. et 
langt liv, en lang tanke og nu begynder 
noget helt andet.
alle de her sindssyge ting man skal 
(lol) tjekke ud
atlas udkom i starten af oktober, og  er 
naturligvis ikke helt nyt, men altså what 
to do. temaet er utopi, forsiden ligner 
internettet, hvilket nok har noget at gøre 
med, at de sædvanligvis arbejder 
internetbaseret. desværre ligner det 
internettet anno 2000. tænk bourdeaux 
og links der lacker, men altså der er så 
mange ting i det her blad. så mange 
ting jeg ved, at jeg kan lide, men som 
jeg umiddelbart ikke har forstand på. 
atlas er ikke kun litteratur, det er politik 
(lol), filosofi og andet random stuff. og 
jeg ved ikke særlig meget, men jeg ved 
meget om litteratur (lol), og der er nogle 
ret sindssyge ting, som man 
selvfølgelig skal tjekke ud. her tænker 
jeg christians ågårds bennikes helt 
åndsvagt fede ”noget om helte”, hvor 



kritikken undersøger clintens filosofi om 
tough generation vs. pussy generation 
hos film-/tegneserie-helte. indlysende 
læst op mod det moderne samfunds 
parallelle bevægelse. måske lidt 
forceret, men som clint eastwood ville 
sige ”let’s not ruin it by thinking”. loller 
lige uden parentes
generelt er det kritikken hos atlas, der 
fanger mig. phillip martinussen 
femværks komparative læsning af kids 
vs. growns og sprogets giftige 
degeneration (look at me) i ”intet er 
mere uhyggeligt end børn” er et lækkert 
lille bidrag til katastrofekritikken. og 
johan davidsens feature ”er lykken et 
ægte projekt?” blæser lidt til mig og nok 
generelt for folk der elsker alt. lit. den 
beskæftiger sig overordnet med lykken 
som utopi (temaet er vitterligt tænkt ind 
i magasinet), men når man som jeg 
sidder og læser tao lin her i korea og 
lige læser sætninger    som:
”en person som bare laver rigtig meget 
og måske ikke sover så meget og har 
gang i rigtig mange fede ting på samme 
tid, det er bare en person, der har gang  
i rigtig mange fede ting på samme    
tid”.



her flyder kritik, læsning og værk 
sammen. det her giver egentlig kun 
mening, hvis man har læst en del alt lit. 
(det ord!!!!). men rasmus johnson, som 
johan davidsen har interviewet rammer 
et eller andet sindssygt præcist i netop 
denne genre. ensomheden og 
afmonteringen fra socialiteten, behovet 
og begæret efter aleneheden. en 
grundlæggende følelse af das 
unheimliche ved hele den her verden. 
man bliver ikke en lykkelig person af at 
løbe helt fucking åndssvag rundt fra 
fest til fest eller fra folk til folk eller fra 
fuck til fuck (lol, kunne ikke lade være.)
 
miley cyrus findes kun på internettet
atlas er fyldt med gode ting. interviewet 
med forfatteren vladimir sorokin er sejt, 
dennis lehnmann viser flotte billeder af 
natur og der er noget vildt om world 
citizens. desværre trækker de få 
fiktioner/essays, der er i magasinet ned. 
emma æeths bidrag er klistret (sådan 
honningagtigt) og de 
politikere/meningsfolk, der sådan lidt 
spontant popper op er simpelthen for 
dårligt skrevet (sorry men her bliver jeg 
litterat, og jeg fatter jo egentlig ikke om 



det er politisk nytænkende.) atlas lider 
under, at der har været travlt eller 
noget. i hvert fald sejler korrekturen og 
magasinet afsluttes af et dobbelt 
gentaget afsnit (!) atlas lever jo mest på 
nettet, og her finder man det også mere 
legende. du ved, sådan nogle ting, som 
miley cyrus, medier og twerk (tak peder 
bo jørgensen, nu hører jeg miley og 
wrekking ball). jeg skal ikke til at 
diskutere om det giver mening at trykke 
atlas, fordi det gør det, når man har lyst 
til det, men jeg er nok blot skeptisk over 
for ambitionerne (shit, her starter det 
dybe vand). de er store, men jeg 
mener, at selvkritikken har manglet et 
par steder, hvor indlæggene skulle 
havde været redigeret ud eller 
undergået en strammere korrektur.
trappe tusind ligger også foran mig 
(med tao lin og mira gonzalez!), men se 
al den plads der forsvandt. der kører et 
eller andet vildt koreansk i baggrunden. 
nu går jeg altså lige væk fra internettet 
på den her samsung galaxy, og siger til 
atlas, at: i er søde nok og i er gode nok. 
jeg vil gerne se mere, jeg vil gerne se 
flere ambitioner, men mere selvkritik, 



og jeg vil gerne se en ny grafisk 
designer <3
 



never give up. if you 
give up, fuck you
skrevet af Victor Boy Lindholm
lonely livin’ hos coachdigteren steve roggenbuck
- www.livemylief.com
ok, jeg sidder lige her, og jeg lytter lige til justin 
timberlakes måske mest følsomme nummer. måske 
lige til cry me a river, fordi det på mange måder 
minder mig om følsomheden i internetpoetens steve 
roggenbucks arbejde, et benhårdt elektronisk beat 
med en indlagt hungrende forladthed. jeg lytter til 
cry me a river, mens jeg driver rundt på roggenbucks 
dagbogsprojekt www.livemylief.com, hvor han i 
deadpan evidente youtubevideoer ridder på hver 
eneste kliché, der findes i poesien. kærligheden, 
naturen, døden, ensomheden og whatever. jeg er 
dødeligt forelsket i roggenbucks projekt, og 
klichéerne er netop roggenbucks primære 
instrument, når han i videoerne eventually you will 
be dead but today you are not, we’re alive at the 
same time : ) og Never Give Up. If You Give Up, 
Fuck You, galopplaprer der ud ad med hans 
statement ”everything is poetry” i ryggen.
roggenbucks skrift er ikke dum; den er indlysende, 
måske mest bare lysende, når han til lyden af et stille 
(næsten patetisk) klaverbaseret landskab hvisker: ”i 
dont know how people got the motivation to have 
kids before instagram?” der er ironi og bid i ordene, 
men roggenbuck stiller de her reelle spørgsmål, der 
er et egentlig forsøg på at snakke om internettet, som 
en seriøs kandidat til the real life. hos roggenbuck 
får man børn for at instagramme.



i frickin’ love to be alone
steve roggenbucks videoer er optaget af ham sig 
selv. de er funderet i hans ambition om ”to boost 
your life”. han booster sit liv ved at gøre noget, ved 
at tage digterambitionen i egen hånd (i kan godt 
høre, hvor det her er på vej hen ikke? 
PERFORMATIVITET). roggenbuck er om nogen 
den performative digter, du har ham på kamera, 
mens han råber sin poesi ud i et tomt rum. det er det 
håndholdte kamera og digteren: ”remember you are 
going to die”, ”if bikes dont have wifi why the fuck 
do you want to ride a bike?”, ”i murdered people by 
killing them”. roggenbuck er på badeværelset, i 
stuen, måske på en græsplæne og næsten altid alene. 
der er en helt fænomenal ensomhed i de her ting. 
ironisk, fordi hans værker relaterer så hårdt til det 
største sociale netværk ever: internettet. og sweet, 
fordi ensomheden pludselig føles cool, fordi man fra 
ensomheden stadig kan gøre et eller andet, med det 
her kamera, med de her sætninger, med den her 
glasklare skrift.
foggenbuck baserer sine digte på meget konkrete 
budskaber, som i never give up. if you give up, fuck 
you, hvor han desperat fra gulvtæppet skriger:
”most people in this world there are ”succesfull” 
suck. you can do as good as that, you can do better 
than that. but you have to decide this is what i’m 
going to do and never give up. and if you give up: 
fuck you.” han er en coachende digter, men hans 
enetaler der understøttes af national geographic gone 
crunk-rap billeder, bliver så fucked-up langt ude, at 
de ender som den pureste nydelse af ingenting. de 
ender ud i en følsomhed, ud i næsten melankolske 
spørgsmål, hvor roggenbuck spørger dig, læseren, 
lytteren, ”what do you wanna do with your life?” det 



kan være en helt svimlende oplevelse at se 
roggenbucks videoer, men han er nødvendig, som et 
alternativ til den meget hardcore sarkasme hos 
drugdrengen tao lin og twitterkometerne snck pck og 
meta knight. cry me a river er slut for længe siden.



Suckerpunchet ud 
af døsen

Yahya Hassan har skrevet et digt om 
at være i Ukraine, om kampene og 
det hykleriske Europa. Det er et 
jegløs digt, her er ikke nogen 
hovedstol. Det er Hassan som 
journalist og jeg forstår ikke 
præmissen. 



Den 3. marts lagde Politiken et nyt digt af 

Yahya Hassan på deres digitale 

kultursektion under overskriften: 
FELTHOSPITALET ER SODET TIL AF 

SORG. Hassan er taget til Kiev, og han skal 

skrive om kampene. 

POLITIKENS EUROPAREDAKTØR 
SAD PÅ SIT FEMSTJERNEDE HOTEL 
I SKUDSIKKER VEST 
Han er den journalistiske digter, der 

med ironisk distance udpeger 

afstanden mellem journalisten og de 

faktiske begivenheder. Det er sådan set 

fint nok, men jeg forstår ikke hvad han 

laver.  Har Politiken betalt en tur til 

Ukraine? Er han turistdigteren? Vil han 

beskrive en virkelighed hvor folket tager 

kampen mod styret op? Det er jo en 

helt legit ambition, men jeg er helt sat 

af, hvis Politiken har lejet ham som 



rapporter, kigget på digtet og derefter 

publiceret det som et Hassansk blik fra 

kampzonen. Trods sine tydelige spor 

fra debuten med linjer som

STAK AF FRA SNIGSKYTTERNE MED 
EN BLØDENDE HÆMORIDE 
HAN LEDTE EFTER NOGET HAN 
KUNNE TØRRE SIG MED 
Altså de meget fysiske, kroplige billeder 

der sætter et individ i position som 

skrøbelig og pisblødende, har digtet 

ikke nogen poetiske kvaliteter. Jojo fuck 

it, det er en fin rapport, men hvorfor 

fanden er det et digt? Hassan er som 

digter interessant som et JEG. Et 

storskrydende, småpralende, 

gennemsyret ærligt jeg, der gør Yahya 

Hassan til så sindssyg en digtsamlig, 

men hvad skal jeg bruge rapporten fra 

Ukraine til som læser? Hvis den blot 

besidder journalistiske kvaliteter, hvis 



historier kan læses bedre alle andre 

steder, er det på en måde Hassan der 

spiller fallit. Han har solgt sig selv for at 

udgive noget lort som giver penge i 

kassen. Det er OK, ingen tvivl, helt 

fucking fint. Men jeg mener at Politiken 

bør se sig selv i øjnene, og se på om 

man er blevet for POPKAPITALISTISK, 

der helt neonsyg søger efter alt, der 

giver likes, retweets og omtale. Yahya 

Hassan er en dygtig digter, han kan 

noget med personrelationen, hvis 

smerte og liv sætter sig selv så ærligt 

på spil, at man brænder inden i når 

man læser ham. Men den her 

krigsrapport, som blot står som linjer, 

tomme uden udtryk, har manglet en 

kritisk redaktør, der ikke bare vil sælge 

en ung mand for højestbydende. Hvad 

jeg helt polemisk håber det her kunne 



være, er en undergravende ambition fra 

hans side. Et vægren sig mod netop 

kultursegmentets fiberflimrende øjne, 

der bare hungrer helt sulten efter en 

Hassansk klat. Jeg håber, at han selv 

er bevidst om, hvor mærkværdigt det 

fremstår, og i grunden bare latterliggør 

Politiken, flår tøjet af kultursektionen, 

og suckerpuncher dem op af døsen.  

Den her helt skriggule galde, er egentlig 

mest rettet mod Politiken: Vil i ikke nok 

holde jer væk fra Yahya Hassan? 

fede ting på internettet



Drake spillede koncert i mandags, 
Ukraine er en international 
smøgpause, Leonardo DiCaprio er 
igen gået glip af en Oscar og Dansk 
Folkeparti vil sende krigsskibe ud i 
Østersøen. Verden 
indentitetskarnevalismer den lidt i 
øjeblikket. Åhhh, man kan næsten 
ikke holde til det, så denne fredag 
handler om naturen på internettet. 
Nyd det.
Det starter med det her. De to 
amerikanske backpackere og 
fotografer, Colin Delehanty og Sheldon 
Neill har begivet sig ud i amerikanernes 
yndlingsødemark Yosemite 
nationalpark, hvor de over 10 måneder i 
outbacken har fotograferet naturen i et 
langt vidunderlig time-laps. Full-screen, 
headphones og du glemmer ordet 
VÆRDIORDFØRER:
>http://www.projectyose.com/
Det er vigtigt at læse noget om 
videnskab. I videnskab kan man for 
eksempel forudsige fremtiden, 
videnskaben er nutidens hekse, 
videnskab er vildt. Så her er en artikel 
fra det amerikanske 
populærvidenskabelige internettidsskrift 



Nautil. Det er velskrevet og 
anbefalelsesværdigt, hvis man er 
skræmt af livet, og gerne vil have svar 
som:
»This celestial amalgamation will begin 
in about 4 billion years and finish within 
another 2 billion, producing a new, 
larger elliptical galaxy in place of the 
two spirals that originally conjoined.«
Se, det betyder ingenting, hvis du 
kollapser moralsk og fysisk i 
weekenden. Galakserne er alligevel i 
gang med at støde sammen. Sådan 
kan man finde forklaringer på alt i:
>The Stories That Galaxies Tell
Nu hvor det hele alligevel er 
mindblowing, kan naturen altid toppe 
det, her hvor et forskerhold fra 
University of Aberdeen, har sænket et 
kamera ned på 7000 meters dybde, og 
filmet i en måned. Se for eksempel den 
helt fantastiske .gif-fil hvor en række 
selvlysende krebs, æder en opsvulmet 
sølvfisk.
Det skal selvfølgelig ikke kun handle 
om naturen, her en lang historie fra 
magasinet The Kernel om, hvordan 
geden har optrådt, som skabning i 
computerspillets historie. Det viser sig, 



at geden er en central karakter blandt 
mere kendte figurer som zombier and 
aliens, og at den kan bruges til præcis 
samme formål:
»”We’ve implemented a lick feature 
where you can lick something and it 
sticks to your tongue,” Ibrisagic said. 
“I’ve played around with licking a 
human and carrying him up to the top of 
a ladder, then dropping him to his 
death.«
>The Long Strange History of Goats in 
Video Games
Det har folk brugt tid på, men der er 
nogle meget fine videoer, og hvis man 
er i tvivl om hvad naturen kan bruges til, 
skal man spørge de her to venner fra 
The Airship.
På deres tur fra Connecticut, bliver de 
væk fra hinanden:
»I was punching my handlebars when 
an older man on a beat up road-bike 
stopped me and asked me what was 
wrong. I told him I had no idea where 
my friend was and that I was out of 
water, and he just started rubbing my 
shoulders. I let it happen. It was weird.«



Essayet er en del af The Airships »I did 
it« serie, og foråret er her og hell yeah, 
der er massage derude!
Her er det mest ligegyldige jeg kunne 
finde om naturen, men 
kommentarsporet er sjovt – Jesus 
walks! Husk at naturen er sindssygt 
skræmmende i sidste ende, nyd byen 
og kryds fingre for, at Tredje 
Verdenskrig ikke står for døren. Drik en 
øl inden det er for sent.

Den her fredag handler det om 
selviscenesættelsen, 
sorgbehandling i selfien og en how-
to-guide i at forvandle sig til et 
internetmeme. Hvilken drøm det må 
være.
Kunstbloggen Hyperallergic, har 
skrevet en artikel om selfien, den er en 
del af en debat, der har rod i 
tumblrbloggen selfies at funerals, der 
nu desværre er lukket efter den famøse 
Obamaselfie. Deres projekt var på en 
måde komplet. Man forstår dem godt, 
men Hyperallergic har skrevet I dream 
of the selfie:



»In the minds of many, taking a selfie 
with the deceased is right because it’s 
expressing a connection to the 
deceased and wanting to share that 
connection with others.«
Selfien retfærdiggøres af 
opretholdelsen af en forbindelse til den 
døde. Du drømmer i selfien, og 
forsøger at forstå virkeligheden 
igennem et fiktionaliseret billede. 
Hyperallergic uddyber i artiklen Stop 
Freaking out about the funeral selfies:
»But I remember being a teenager and 
laughing my ass off when serious and 
sad events occurred mostly because I 
didn’t know how else to deal.«
Så selfien handler ikke længere om 
iscenesættelsen, men om en forståelse 
af verdenen. Det handler om ikke at 
kunne forholde sig til døden som et 
slutpunkt, men bare være teenager, 
ikke fatte noget som helst, og grine helt 
hysterisk ind i kammeraet. Det lyder jo 
meget sympatisk, men CNN accepterer 
selvfølgelig ikke præmissen, og har 
spurgt Lizzie Post, tip-tip-oldebarn af 
Emily Post, USAs svar på Emma Gad.
Artiklen er dejlig konform, ikke i 
nærheden af kontroversiel eller 



overraskende, næsten ligegyldig, 
kommentarsporet retfærdiggør dog 
denne ligegyldighed. Det er 
tilfredsstillende at se, hvordan ikke bare 
Danmark lider af en debatkultur, der 
føles ude af kontrol. Man kan glæde sig 
over kommentarer fra phillygirl1 og 
zenbuddhist:
»Phillygirl1here is a generation out 
there who got smacked when they did 
something bad and this was not 
considered child abuse, it was called 
discipline. Discipline needs to make a 
comeback, not time outs and talking to. 
This is why children are rude and 
disrespectful. Parents have become 
lax, they don't even teach their children 
manners anymore.«
»zenbuddhist: I agree! I got spanked. 
Not enough to be very painful but hard 
enough to scare the straight into me.«
Det er ikke selfien til en begravelse, der 
får dig til at miste troen på verdenen. 
Det er folk, der retfærdiggør vold mod 
børn via billeder på nettet. Ej det lyder 
fint drømmende, vi drømmer og selfien 
har fået et hjem her. Selvom Euroman 
var først og bragte linket i tirsdags, er 
det stadig en vild kvantitativ 



bearbejdelse af selfien fra fem storbyer, 
hvor man kan se selviscenesættelsen 
udfolde sig i grafer.
Nå, men det var rigtig meget om 
begravelser. Vi vender os mod, 
hvordan du gør dig smuk. Her kommer 
nogle gode råd fra magasinet Dazed 
and Confused.
»Whenever I feel ugly, I just Google 
images from the Hubble Telescope. If 
you gaze at those images long enough, 
you’ll realize that, first of all: you are 
hideous compared to celestial bodies 
and second: that it doesn’t fucking 
matter what you fucking look like! 
EVER!«

Det er sødt, idealistisk og ophæver hele 
ideen om overhovedet at interesse sig 
for selfien, som et etisk fænomen. 
Ligegyldigheden er ikke noget The-one-
like-kid accepterer. Via en ydmyg video 
på www.reddit.com, ønskede han sig 
blot et enkelt like. Det er umuligt at 
sige, hvor den her ambition kommer fra, 
men alt eksploderede for ham, og han 
opfattede en mening via nettet. Han 
blev et internetfænomen.



Ambitioner kan misforstås og det har 
den amerikanske journalist Arvind 
Dilawar nok forstået. For ham blev 
mødet med internettets retfærdighed 
knap så blid. I den her tekst giver han 
forklaringen på, hvordan han blev til 
memet the-india-flower man.

Det var alt. Lidt livsfilosofi, lidt 
ligegyldighed, lidt sørgelige og 
ubrugelig ting. Husk at du er ligegyldig, 
at hverdagen er absurd, så dit 
duckdface til begravelsen har ingen 
betydning. Keep instagram posted.
ATLAS' nye tematiserede format 
Fede ting på internettet, starter 
passende nok i Putins Rusland. 
Victor Boy Lindholm guider rundt på 
nettet.
Forrige fredag åbnede de olympiske 
vinterlege i Sotji. Store 
sportsbegivenheder og OL især, er altid 
genstand for national selvforherligelse, 
sødmefulde løfter om verdensfred og 
lighed for alle verdens indbyggere. Dog 
altid punkteret af IOC's insisteren på, at 
de blot er en sportsorganisation, der 
arbejder for atleternes velbefindende og 
den ærefulde kappestrid.



Magasinet The Economist skrev denne 
artikel for et stykke tid siden, men den 
er stadig relevant, hvis man sidder og 
kigger i et atlas, mens man tænker: 
»Sotji og sortehavet! Sotji og sne?«
>Castles in the sand
Valget af Sotji som vært for 
vinterlegene, er ikke bare et udtryk for 
Putins egen magtposition, det er 
samtidig et sted han selv tilbringer 
meget af sin tid, når han ikke skyder 
bjørne eller regerer verdens største 
landområde. The Econnomist siger det 
selv meget smukt:
»Yet President Vladimir Putin sees 
Sochi 2014 as his own pet project: a 
sign of his power over people and 
nature, and of his international 
legitimacy. That Mr Putin spends a lot 
of time in Sochi adds a personal 
touch.«
Og lidt længere nede:
»Sochi has emerged as a model of 
crony capitalism, lawlessness, 
inefficiency and disregard for nature 
and people.«
Vladimir Putin er en mand, der har styr 
på sit land, han har styr på sine 
embedsmænd, og hvis han udstikker 



en linje bliver den fulgt. Således det 
allerede legendariske indslag fra BBC, 
hvor Sotjis borgmester udtaler om 
homoseksuelle: »We dont have them in 
our town.« Der er tilsyneladende ingen 
homoseksuelle i Rusland, men derfor 
kan det her fotoessay af fotografen 
Isabella Moore fra magasinet Dazed & 
Confused sagtens anbefales alligevel. 
Skredet i opfattelsen af »non-traditionel 
sexuality« bliver formuleret her:
»During my childhood nobody told me 
that it was bad. Nowadays children will 
be under pressure by their parents and 
other adults who will tell them that 
being gay is bad, and so when they 
realise that they are LGBT, they'll think 
it is unnatural and they will even try to 
kill themselves.«
Om Rusland stille og roligt er på vej ind 
i et moralsk mørkekammer skal ikke 
afgøres her, men billederne, der udover 
at besidde en uovertruffen æstetisk 
værdi, også har meget interessant 
biografisk materiale, er ætsende.
Appropos æstetik, mangler det næste 
klip fuldstændig sublim formfuldenhed, 
men bevæger sig i youtubes 
hjemmelavede filmkroge. I Rusland har 



man kanaler og hashtags kun dedikeret 
til Real life Grand Theft Auto.
Gratismagasinet Vice er altid garant for 
semidokumetariske film, der får en til at 
miste troen på godheden i verdenen, 
men så igen er den idealistiske godhed 
tilsynesladende ikke et buzzword blandt 
russiske oligarker. Indslaget A Day with 
a Russian Billionaire følger milliardæren 
Sergey Veremeenko, der ejer store 
landområder i den nordlige del af 
Rusland. Han er selvfølgelig gift med 
en tidligere Mrs. World, og giver selv et 
slags svar på, hvorfor OL 2014, foregår 
i det varme Sotji: »Here as putin said it: 
Corruption is our mentality.«
Hvis det føles som, at de Olympiske 
lege er noget der skal fuldstændigt 
ignoreres, hvis man besidder en slags 
moral, er det synd, fordi Rusland er en 
drøm af penge, der bruger et mindre 
lands BNP på et tre timers åbningshow. 
Gik du glip af det, har websitet Daily 
Beast skrevet internettets bedste 
referat:
> Sorry, Putin, The Sochi Opening 
Ceremony Was Totally Gay
»The anemones were way gay, gayer 
than t.A.T.u. holding hands in a pre-



show concert, and almost as gay as 
making a song and dance routine out of 
Stalinism.«
Hvor mødes den dansk-svenske 
debat om Yahya Hassans digte med 
morderisk rap fra Chicagos 
slagmarker? Det handler om 
minoritetserfaringer.
Spørgsmålet om fremmedegørelse og 
minoritetserfaringer har været debateret 
livligt de seneste uger. Oprindeligt 
katalyseret af Lars Bukdahls reaktion 
på svenske Athena Farrokhzads 
anmeldelse af Yayha Hassans 
digtsamling. Debatten handler om 
majoritet og minoritet: Om majoriteten 
har en chance for at forstå minoritetens 
komplikationer, implicit om denne 
undersøgende gruppering af minoriteter 
skader mere end den gavner. Senest 
har forfatterne Kristina Nya Glaffey og 
Maja Lee Langvad i Information 
angrebet samme Bukdahl, for ikke at 
vide han er hvid, heteroseksuel og 
mand. Eller noget i den stil.
Dokumentaren Paris is Burning er en 
indførsel i i New Yorks homoseksuelle 
miljø, der følger en række personer 
centreret om 80'ermes ball scene. Med 



dokumentarer om mindretal kan det 
være et problem at fokusere for 
entydigt på netop situtationen som 
mindretal. Det vil sige at fremstille 
minoriteten, som næsten eksotisk for 
seeren. Netop Paris is Burning er blevet 
kritiseret herfor, at udpege en sort - og 
latinamerikanskkultur, og præsenterer 
ballet som en eksotisk underholdning 
for hvide mennesker. Den kan ses i 
hele sin længde på youtube og kan ses 
til højre her på siden.
Magasinet Dazed and Confused bragte 
for nyligt et interview med Lofty Nathan, 
instruktøren bag 2013 dokumentaren 
12 O'Clock Boyz, der figurerede på 
doxprogrammet i november. 
Intervieweren stiller tvivl om værdien af 
erfaringer, eller rettere, om en bestemt 
baggrund inviterer til en konkret 
fremstilling af virkeligheden, om en hvid 
mandlig middelklasse amerikaner kan 
afspejle en  fremmed verden fuld af 
vold.
»With documentaries like Paris is 
Burning there has been criticism about 
people filming a world that isn’t theirs, 
or exploiting their subjects in some 
way.«



Filmen 12 O'Clock Boys handler om 
Baltimores notoriske dirtbikebander, der 
huserer på gaderne. Den er værd at se 
blot for sit visuelle udtryk, men historien 
om den unge karimatiske 13-årige 12 
O'Clock Boy Pug, der kaotisk forsøger 
at mestre The 12 O'Clock Move er 
fænomenal fortælling om være 
teenager og forsøge at høre til. Selvom 
ens coming of age indebærer 
gadebander, stoffer og dødensfarlig 
maskinleg. Pug er iskold: »If you take it 
to 12 O'Clock you the shit!«
I et interview om filmen fra Tribeca Film 
Festivals hjemmeside fortæller 
instruktøren om tilblivelsen af filmen, 
om Pugs udvikling igennem filmen og 
om netop om, hvorfor den netop 
fungerer som dokumentar.
»Before I met Pug, I was fishing for 
material. I originally looked at this film 
as a subculture portrait, which I thought 
seemed weak. However, when I was 
first introduced to Pug, I knew there 
was definitely something there.«
I Chicago, der også er kendt som 
Chiraq med henvisning til byens høje 
mordrate, florerer Drill-musikken. En 
hip-hop scene, hvis eksplicit voldelige 



udtryk og unikke basstrukturer har 
skabt navne som Chief Keef, Durk og 
produceren Young Chop. 
Dokumentaren er interessant, men har 
også sine problemer, fordi Thomas 
Morton fra magasinet Pitchfork netop er 
white boy malplaceret i det hele. Morton 
virker lidt angst stående med sit 
fremmede blik på sidelinjen. Udover 
det, er det et fint indblik i den mere 
ekstreme del af Chicagos musikscene.
Hvis man er mere interesseret i Drill bør 
man se filmen The Field: Chicago, der 
præsenterer de vigtigste navne på 
scenen. Klassisk flue-på-væggen 
dokumentar, der opridser arven fra 
Chicagos byplanlægning i 80'erne. Som 
en pendant til Pug i 12 O'Clock Boys 
optræder den 12 årige rapper Lil 
Mouse, der har hittet med Get smoke. 
Den ligger i sin fulde længde lige her.



 
 
 

 










