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Motorsavens herskers 
storhed og f aid 

Dorrit Willumsen 
Nrerogfjern 
244 sider, Kr. 279,95 
Gyldendal 

Anmeldt af Henk van der Liet 

H OVEDPERSONEN I DORRIT WJL- 

lumsens nye roman »Neer og fjern« 
er Michael Hansen, en mand der 

har oplevet báde det ene og det andet, og 
som i bogens korte prolog ligger i sin seng 
ogventer pa at hjemmehjrelperen skai 
komme forbi for at hjeelpe ham op af sen- 
gen. Og mens denne gamle herre er tvun- 
get til at vente i fire timer, ruller hele hans 
!iv, i rykvise tidsspring, forbi hans indre 
eje, drammende, halv bevidst og fragmen- 
tarisk. Den passiviserede, sengeliggende 
Michael fra ábningsscenen star i skarp 
modseetning til hans tidligere liv, idet han 
hele livet igennem har veeret indbegrebet 
af den foretagsomme iveerkseettertype. 
Men nu er <let ábenbart en saga blot, og det 
lakker mod enden for ham. Der afspilles 
en ordsprogsagtig kavalkade med hans 
livs hejde- og dybdepunkter for ham, og 
han ser glimtvis tilbage pa de mere ell er 
mindre tilfreldige forbindelser, som han i 
tidens leb har indgáet med andre. 

Den entreprenante Michael er afgjort 
romanens ledestjerne, og deter hans guld- 
randede karriere historien tager afseet i. 
Den unge nrevenyttige blikkenslager Mi- 
chael Hansen er ikke bare rigtig god til at 
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Dorrit Willumsens labyrintiske roman om en 
hàndfuld tragikomiske skiebnefortcellinger er 
uafrystelig prosakunst 

lave designerbadeveerelser, men han udvik- 
ler sig ogsä til at vee re en geskeeftig jord- og 
ejendomsspekulant: »Han er bilernes, 
gravkeernes, bobcattens og motorsavens 
hersker, og uden teven pätager han sig 
opgaver, der ligger uden for hans fag, men 
ikke uden for hans evner. Han er fodt til at 
veere selvsteendig [ ... ]«. 

Men historien om ham begynder forst 
for alvor, da han som ung, under en glad 
aften i byen, pladask falder for den smukke 
butiksassistent Louise Petersen - som kon- 
sekvent kaldes Lou - hans livs store keerlig- 
hed. Hun drernmer om en musicalkarriere, 
men fra <let ejeblik den foretagsomme 
Michael dukker op i hendes !iv, er <let ham, 
der bestemmer. Og Michael har travlt: 
inden Lou kan blinke med ejnene, er hun 
gravid og - i huj og hast - gift med ham. 

Under bryllupsrejsen til Harzen elsker 
de for fuld skrue, mens en red bikini i et 
butiksvindue for Lou signalerer at hen des 
!iv fra nu afvil tage en anden retning end 
hun havde forestillet sig. Og i sterlet for 
at realisere sin drom om at blive musi- 
calstjerne, bliver hun nu hjemmegäende, 
mens Michael, der lynhurtigt g0r karriere, 
s0rger for - som det hedder - at hun far alt 
hvad hjertet begserer, Underforstáet: at han 
seetter hende op pa en piedestal, eller ind 
iet gyldent bur. Og Lou er heller ikke den 
oprorske type, snarere en dagdrernmer, en 
pige der er »alt for seer og sart til at vsere 
gift. Hvis hun havde levet i tidligere tider, 
var hun maske blevet en af dem, der kunne 
omgäs enhjerninger«. 

Under bryllupsrejsen viser ogsä rorna- 
nens labyrintiske isleet sig, da forteelleren 

skifter spor fra historien om Michael og 
Lou, og tager en afstikker til en forteelling 
om to forsvundne seskende, der sammen 
med deres foreeldre bor i hotelvserelset ved 
si den af Michael og Lou. De to fortrellinger, 
den om Michael og Lou og den om de to 
bortkomne born, kobles sammen - blandt 
andet fordi Michael deltager i eftersognin- 
gen af dem. Og hen ad vejen knyttes der 
stadig fl ere - store og smä - fragmenter 
og minder til hovedfortrellingen om Mi- 
chael og Lou, sa der efterhánden opstär 
et helt konglomerat af forteellespor, der 
alle sammen pa en eller anden máde har 
betering med Michaels !iv. Sàledes dukker 
en af de to seskende fra hotellet senere op 
igen som nabodrengen og DAMP-barnet 
Bjarne, der er skoledropout, slagsbror og 
smàkrirninel. Og hans historie knyttes sa 
igen sammen med syersken Jeanette, som 
hanen overgang kommer sammen med, 
og som har Lou og hendes omflakkende 
veninde Mitzi som kunder. Den voldelige 
Bjarne fär afleb for sine aggressioner i et 
fitnesscenter, hvor han leerer Lou at kende, 
som han forferer. Men da de to opseger et 
hotel for at ga i seng med hinanden, bliver 
det til en stor fiasko for dem begge: deres 
sportstreenede kroppe er kun optaget af 
idealforestillingen om sig selv og de har 
ikke overskud til at veere opmeerksomme 
pa andre. Det eneste kick som Lou far ud 
af affreren er en vild fantasi om Bjarne der 
fjerner hendes overdädige kenshár - et 
pragtfuldt eksempel pà Dorrit Willumsens 
groteske realisme. 

Bjarnes toptreenede krop forvandler 
sig dog senere, da ban far konstateret en 
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>> Deter et intenst sprogligt koncentrat der breder sig og fylder den 
tidslomme pá fire timer, som den gamle Michael skai slá ihjel inden 
sosu-assistenten melder sig og hjeelper ham med at tage hul 
pá hverdagen. 

tumor i hjernen. Fra da af sygner han hen 
og bliver invalidepensionist. Og dermed 
fordufter ikke blot den sidste rest af hans 
aggressivitet og narcissistiske selvkeerlig- 
hed, men ogsä hans tillid til andre. Da er 
der kun et dyr, en hundehvalp, tilbage der 
viser ham sin uforbeholdne hengivenhed 
ved at bide ham neensornt i hánden: »Me- 
get bledt, fugtigt ogvarmt hvilede händen 
mellem de brede keeber, Det var et keertegn 
uden begeer og uden beregning. Han vidste, 
at det var en hunds kys, og at han under 
ingen omstrendigheder mátte treekke hán- 
den til sig«. 

Grenne uldsokker 
Ogsä Lous Iivsleb tager en uventet retning. 
Ferst bliver hun mor til en pige mere, og 
familien hor i en storvilla som Michael har 
skaffet dem. Men Lou savner at stä pá egne 
ben, og efterhánden har hun ikke leengere 
begreb om hvad den virkelige verden gär 
ud pá, og hun fár problemer med at holde 
tilveerelsen ud. Den eneste grund til at hun 
ikke for leengst har begäet selvmord er, at 
hun ráder over et neermest uudternmeligt 
lager af medicin, som hendes mor igen- 
nem árene har samlet sammen. Til sidst 
havner Lou ogsá pá en institution for at 
fá bugt med sit alkoholmisbrug, til trods 
for at hun flere gange har bedyret at »Hun 
drikker nár hun er glad. Hun drikker ogsä 
när hun er ked af det. Helst drikker hun 
i ensomhed, somme titler lige när hun 
vägner. Men alkoholiker er hun ikke, for 
fra i morgen vil hun udelukkende drikke 
mineralvand og gren te«. Men ordene siger 
noget andet end realiteterne, og da hun 
under en havefest dukker op uden en treevl 
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pá kroppen - bortset fra et par grenne 
uldsokker - er hun náet til vejs ende. Lou 
der noesten i forbigäende og forsvinder ud 
af romanens univers som en af de raketter 
der blev sendt til vejrs pá hendes fadsels- 
dag: » hendes ejne fulgte hver eneste lille 
ildstjerne. Og da det var forbi, rakte hun 
armene frem mod ham i en blid favnende 
beveegelse, og hen des ansigt lyste af for- 
elskelse og lykke: 'Sádan bliver det aldrig 
mere'. Og alt bliver merkt«, 

Michael har hele tiden haft vind i sej- 
lene, han teenker ikke, han handler og 
rider pá hejkonjunkturen der »sorn en stor 
belge lefter ham op og beerer ham frem«. 
Michael har for lsengst fäet sit pä det terre, 
men efter Lous ded slukkes pä en máde 
ogsä hans livslyst. Hans savn bliver ikke 
mindre af at han ikke kan fà svar pä det 
eneste spergsmäl som virkelig interesserer 
ham: »Havde hun virkelig elsket ham? Eller 
var hun bare en god skuespiller?« 

Smukke hylstre 
Hvis Dorrit Willumsen kun havde veeret 
interesseret i plottet eller forlebet, ville 
historien veere for tynd og symbolikken 
for gennemskuelig. Deter imidlertid ikke 
primeert en sarnmenheengende fortselling; 
med et genkendeligt billedsprog, forfat- 
teren er ude efter, men derimod selve 
sproget hun farer i feiten. Deter et intenst 
sprogligt koncentrat der breder sig og 
fylder den tidslomme pä fire timer, som 
den gamle Michael skai slá ihjel inden 
sosu-assistenten melder sig og hjeelper 
ham med at tage hul pä hverdagen. Og det 
er akkurat de mange, tilsyneladende helt 
tilfreldige, nedtonede smáberneerkninger, 

som den anonyme forteeller streer om sig, 
der ger at sproget samler sä megen tyngde 
og preegnans, at det kan beere en hel ro- 
man der indeholder alt fra spreelsk humor 
til skeelvende kserlighedsleengsel og besk 
modernitetskritik. 

Dorrit Willumsen har igennem hele sit 
forfatterskab udvist en forkeerlighed for 
at skildre »helt almindelige« mennesker, 
der ved nsermere eftersyn viser sig at veere 
langt fra almindelige - snarere tveertimod. 
Og deter ikke deres gennemsnitlighed 
Dorrit Willumsen overrumpler sine leesere 
med, men den mäde hvorpà hun ger det 
almindelige og neere fremmed, og det 
fremmede neert ogvedkommende. Ej hel- 
ler udstyrer Willumsen sine roman perso- 
n er med et sveermerisk felelsesliv eller blot 
empati, hvorimod de alle sammen har en 
klar kropsbevidsthed. Og hvad det angär 
har Dorrit Willumsens littereere univers 
ikke eendret sig synderligt siden debuten 
med novellesamlingen »Knagen« i 1965, 
hvor hun allerede fremstiller kroppen som 
ikke andet end et smukt hylster om lort. 

I roman ens slutning er vi igen tilbage 
hos Michael, der stadigvrek venter pá sosu- 
assistenten. Og i det hul i tiden pá srná fire 
timer som han skulle slá ihjel, er der duk- 
ket en kaotisk reekke tragikomiske, mere 
eller mindre sammenfiltrede skeebnefor- 
teellinger op fra hans fortid - som smá 
stjerneskud pä hukommelsens firmament. 
Men sä er det slut med at drernme da krop- 
pens elernentsere behov krsever hans fulde 
oprneerksornhed, idet han umiddelbart for 
hjemrnehjselperen ankommer, konstaterer 
at »friskheden er vrek, og morgenurinen er 
en blid fugt i bleen«. 
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