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LÆSESTEDER - 
AT LÆSE POESI ER SOM 
AT LÆRE AT LÆSE IGEN

MARTIN 
GLAZ SERUP

På det seneste har der i Danmark pågået en debat om "kulturel  
appropriation og identitetspolitik i litteraturen", som det hedder i  
dagbladet Information, det handler med andre ord om hvem der har 
ret til at skrive hvad om hvem; repræsentation og selvrepræsentation, 
med visse postkoloniale perspektiver. Det er en debat der i nogen grad 
ligger i direkte forlængelse af den såkaldte hvidhedsdebat, der udspillede 
sig i 2014 i halen på Athena Farrokhzads anmeldelse af Yahya Hassans 
debutbog i Aftonbladet, og som blandt andet handlede om hvorvidt 
der findes en dybt forankret strukturel racisme i det danske samfund, 
eller ej. Læser man de nylige artikler i blandt andet Information og  
nettidsskriftet Salon55 om al denne identitetspolitik, får man let det 
indtryk at hele litteraturen bliver reduceret til at handle om hvorvidt 
der mon findes andet end autofiktion - og hvis der gør, om det så er 
er i orden. Om forfatteren har ret til at skrive om andre (end sig selv), 
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om det mon er noget forfatteren må. Men hvor er læseren henne i al 
dette, og hvor er vi selv, hvilke forpligtelser og rettigheder har vi som 
læsere - for nu at forblive i den dødsyge pseudojuridiske lingo, der i 
hvert fald for mig har meget lidt med litteratur at gøre; med den lyst og 
kraft litteraturen – og det at læse – kan være forlenet med. Fremfor kun 
at fokusere på hvem der må skrive hvad eller på hvem der skriver hvad, 
tænker jeg over hvad det vil sige at læse, hvad det betyder, hvordan man 
formes af det, hvad man får øje på. Hvilke enorme muligheder man 
har som læser, hvis man vil vide noget om andet og andre end sig selv, 
og hvad det er man husker, når man husker en særlig læseoplevelse.  
For selvfølgelig betyder teksten noget, men den findes jo aldrig alene,  
der er også stedet man har læst den og hvem man var dengang.  
Læsningen sætter sig i kroppen og forbinder den med stedet i  
erindringen. Som når man ser gamle fotografier fra sit liv eller læser et 
par linjer i en dagbog og kan huske alt det der omgiver dem, alt det 
der ikke er med på billedet. Jeg har forsøgt at skrive en bog fyldt med 
sådanne personlige læsesteder, jeg arbejder stadig på den. Et læsested er 
et kortere stykke prosa der har med en særlig læseoplevelse at gøre, men 
også, og ikke mindst, med stedet hvor teksten blev læst. At tænke på et 
særligt læsested, er også at tænke på et sted hvor man et øjeblik, måske, 
glemte sig selv, var en anden, et andet sted. Selvom jeg lige nu, når jeg 
prøver at tænke over det, tænker at det måske er for letkøbt at sige, for 
hvad vil det sige at være en anden, det kan man jo ikke være, det kan 
man jo ikke vide. For hvad er det man læser med, hvis ikke netop sig 
selv. Men: at tænke på et sted er at tænke på noget andet. 

Hvis man tænker litteratur som en enestående teknologi, der blandt 
andet har med empati, kulturel erindring og, ja, repræsentation at gøre, 
med muligheden for at sætte sig i andres sted, så er det måske også  
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interessant at se på hvad det egentlig er man læser. Nu hvor første udkast 
til mine Læsesteder ligger nogenlunde klar, kan jeg se at jeg blandt andet  
læser Franz Kafka, Robert Crumb, Peter Laugesen, Gertrude Stein, 
H. C. Andersen, Dan Ringgaard, Joe Brainard, Pier Paolo Pasolini, 
Lyn Hejinian, Thomas Bernhard, Ingeborg Bachmann, Niels Frank, 
Marcel Proust, Herman Bang, Robert Musil, Art Spiegelman, Asta 
Olivia Nordenhof, Robert Fitterman, Osip Mandelstam, Lars Norén, 
Pentti Saarikoski, Tove Ditlevsen, Astrid Lindgren, Anne Whitehead,  
Edward S. Casey, Virginia Woolf, Esther Dischereit, Kenneth  
Goldsmith, Joseph Brodsky, Cormac McCarthy, Dennis Jürgensen, 
Jeppe Brixvold, Caroline Bergvall, Bruce Chatwin, Samuel Beckett, Peter 
Øvig Knudsen, Ernst Hemingway, Nick Hornby, Kirsten Hammann, e. e.  
cummings, Roland Barthes, Wolf Erlbruch, Tadeusz Borowski, Vanessa 
Place, Miguel de Cervantes Saavedra, Ismail Kadaré, Louis-Ferdinand 
Céline, Morten Søndergaard, Keith Waldrop, Klaus Høeck og Vladimir 
Sorokin.

Læsestederne bliver også en kartografi over stemmer og steder. Hvilket 
sted er det så der kommer til syne, hvilke stemmer går jeg og lytter til. 
Det er meget hvidt, meget mandligt, meget samtidigt, de sidste 100 
år, det er meget vestligt; Europa og USA; det bliver også et kulturelt 
landkort jeg får tegnet. Konkret. Man kan jo tegne stederne ind på 
et kort. Et kort over indflydelser, erfaringer, i nogen grad måske over:  
verdensforståelser - også selvom bøgerne selvsagt ikke er det eneste sted 
jeg får mine påvirkninger fra. Hvis man tegnede sådan et kort, kunne 
det se nogenlunde sådan her ud:
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KORT3
Forfattere nævnt i Læsesteders nationalitet (fødested)
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Efter at jeg har læst manuskriptet i sammenhæng ser jeg at også teksten 
i sig selv danner en form for læsested. Bogen udgør en slags kartografi 
over dele af min dannelse, hvis det er det det er, det der har været med 
til at danne, at forme mig, en del af min kanon. Det der har betydet 
noget og åbenbart fortsat gør det, det jeg husker, mit liv, denne sidelæns  
selvbiografi som læsningen af disse læsesteder langsomt optegner, 
også selvom den ikke er komplet. For eksempel mangler jeg at skrive 
om læsesteder hvor min mormor læser højt for mig som barn, de er  
vigtige, hvis projektet var et andet, et strengere autobiografisk for 
eksempel. Øresundsvej 59. Drømmesengen midt i stuen, mig  
under eller ovenpå en bunke dyner, sommetider tegnede jeg imens hun  
læste, sommetider lå jeg bare og lyttede og kiggede op i loftet. Nu hvor 
dette skrives er hun i færd med at dø af en grim leukæmi, og nu hvor 
dette læses, kan det være hun allerede er død. Jeg forestiller mig at de  
konkrete drømmesengslæsesteder har været en del af noget formativt, der  
overhovedet kan har muliggjort at jeg kan sidde og skrive dette.

Det er ikke kun stederne der står tydeligere frem ved gennemlæsningen 
af læsestederne. Det gør det der læses jo også. Det der, må man formode, 
befolker en del af mit indre og udgør en del af dét indre liv, de stemmer 
der på forskellig vis har fået til opgave at være blandt mine personlige  
rådgivere. Den formulering er et dækket citat fra Herman Melvilles  
Billy Budd, Sailor; antagonisten Claggart, der ikke er ond, men blot 
er så uheldig at være i besiddelse af en sådan bemærkelsesværdig  
samvittighed, der har fået til opgave at være hans personlige rådgiver. 
Man fornemmer at også fortælleren undrer sig, men sådan er det altså 
faldet ud. Selvfølgelig er man ikke det man har læst, men det man har 
læst og hørt og oplevet og tænkt er i én, noget af det, vi kalder det 
erfaring eller erindring eller sådan noget, følelsesmæssigt, intellektuelt,  
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fysisk, også kulturelt - vi husker ting vi aldrig har oplevet i den såkaldte  
virkelighed, og føler noget i den forbindelse, med Holocaust for  
eksempel, anden verdenskrig - vi ved noget, vi har været i en situation der 
lignede før, smagt på noget, forholdt os til det. Hvilken verden træder  
frem igennem mine konkrete læsesteder. Man må sige: en meget lille 
en. Og jeg, der troede om mig selv at have en så vid (!) smag, være så 
åben og interesseret i alt muligt hele tiden, hele tiden række ud, gå i alle 
retninger, være umættelig, kunne sætte pris på hvad det skulle være, bare 
det var godt (hvad dét så betyder, at noget er godt). Men åbenbart ikke. 
Det er bemærkelsesværdigt på den måde at det sandsynligvis er sigende 
for det der kan interessere mig, for hvad det er jeg tænker når jeg tænker  
på (litteratur- og kultur)historie, for litteraturen er også et reservoir, 
en opsamling af vidnesbyrd, sensibiliteter, måder at være i verden på,  
omgangsformer, erfaringer og  naturligheder. Selvfølgelig læser jeg  
mange andre ting end det jeg skriver om i Læsesteder, jeg har haft store  
oplevelser med en del andet, andre øjeblikke. I mit manuskript har jeg 
fulgt kriterier der har haft med oplevelsen og stedet at gøre, og læsestederne 
er ikke repræsentativt eller særligt organiseret udvalgt. Men netop derfor 
kunne de måske være en slags snapshot af et eller andet. Af hvad mon. 
Smag og erfaring. Evnen til at smage og erfare. Hvad det i første omgang  
er mig muligt at indoptage og synes om, hvad jeg overhovedet har haft 
eller har skaffet mig adgang til. Hvad jeg har gidet. Selvfølgelig får jeg 
også viden om verden og menneskene i den mange andre steder fra end 
fra litteraturen, men jo netop ikke den slags viden som litteraturen kan 
give én. Hvis man vil forstå et sted bedre, er det givet en god idé at 
læse noget af skønlitteraturen der kommer derfra. Og her forstår jeg 
ordet sted ret bredt, udover det fysiske sted dækker det også tid, køn, 
diskurs, klasse, race, kultur og hvad hedder det, alt det litteraturen med 
andre ord altid, hele tiden, har beskæftiget sig med og beskæftiger sig 
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med, at være menneske, at være forskellige slags mennesker forskellige 
steder til forskellige tider og så videre. Gud ved hvad der ville komme 
til syne hvis jeg hævede blikket lidt, det må være en ambition, tænker 
jeg, i mit liv, for mig, det må blive det, at hæve blikket lidt. Men så 
er der allerede i mindre grad tale om lyst, om lystlæsning, mere om 
lektielæsning, at jeg orienterer mig i et område fordi jeg føler jeg bør, 
fordi der er en opgave at løse, måske med en slags dårlig samvittighed 
som motor. Det lektielæsningsagtige, hvilket jo ikke i sig selv udelukker  
store oplevelser, indsigter, akut horisontudvidelse, men det er noget  
andet end oprigtig knitrende nysgerrighed og lystfuld drift. For noget 
af det der har stået stærkt i læsestederne, ser jeg, er selve lysten; følelsen 
af at være fri, hvad det så vil sige, det ord er jo selv en uigennemskuelig 
metafor for noget. Dette ikke at skulle bruge det til noget, ikke at gøre 
det fordi det skal tjene et formål. Uanset: min pointe er at min horisont 
er smal, hvor jeg troede den var bred. Jeg ved ikke om det behøver at 
være et problem, eller rettere: jeg ved ikke om man behøver at fremstille 
det som et problem, så dødsens alvorligt, i de termer, men det er klart at 
det betyder noget, at det vel selvindlysende nok også har makropolitiske 
konsekvenser, hvad man automatisk - og også endda med møje - forstår 
som værdifuldt, og hvad man slet ikke er opmærksom på. Det meste. 
Resten af verden. Også den verden der findes lige her, uanset hvor her er. 

Jeg tror man må forstå at det er én selv - at det er mig, der ikke læser 
bredt nok og seriøst nok - der først og fremmest går glip af noget. Og 
livet er jo ligeglad. Livet er et andet sted, eller livet er også et andet sted, 
hele tiden, det hele fortsætter uanset om man er med eller ej, om man er 
tilstede, uanset om man forstår det eller ej. Det er svært at forestille sig. 
At verden er større; at nogen tænker noget andet på en anden måde. Det 
er en af grundene til at man kan læse litteratur, at det er et sted der kan 

31



være som en slags frihed, som et andet sted; et sted hvor man kan støde 
på det andet, den anden, og noget der i mangel af bedre kunne kaldes 
oprigtighed eller ærlighed. Indimellem taler man om kunstnerisk sand-
hed, der ikke er det samme som den sandhed der findes i politirapporter.  
Sandheden findes selvfølgelig heller ikke i en politirapport - læs blot 
retsudskrifterne i Vanessa Places Statement of Facts hvis du skulle være 
i tvivl. Man må jo gøre det så godt man kan. Den spanske forfatter og 
Holocaustoverlever Jorge Semprún har sagt at enhver ved at hvis ikke 
man digter lidt, når man aldrig frem til sandheden. Meget kunstnerisk 
kvalitet har med det at gøre. At nogen vil dig noget, at nogen vil under-
søge hvordan noget faktisk er, i sit væsen; nogen er oprigtigt interesseret, 
nogen vil vise noget frem. Til et seminar jeg var til i Paris sidste år med 
den amerikanske digter Fred Moten, sagde han, han sagde mange ting, 
men blandt andet:  "Maybe to read poetry is always to learn how to read 
all over again..." Ja. Sådan kan det være. At se hvor man er; pludseligt 
at sanse stærkere, at mærke stedet man befinder sig forandre sig. Som 
digter skal man arbejde virkelig hårdt for at have noget at sige, sagde 
Moten, og jeg er meget mere interesseret i hvordan man siger det, sagde 
han, mere er der egentlig ikke at sige om det... Selvfølgelig kan man have 
noget at sige i sine digte, men strengt taget er det ikke nødvendigt, sagde 
han. At have noget at sige, sagde han, er underordnet digtets sanselige  
elementer eller kvaliteter ("...something to say is subordinate to the 
sensorial et cetera, elements of the poem..."). 
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Jeg vil gerne diskutere hvordan vores verden bliver mindre, når vi ikke 
læser andet end det vi er vandt til, når vi ikke beskæftiger os med andet  
end det vi har lyst til, det der umiddelbart forekommer tillokkende, 
tilgængeligt, lige for. Uanset om det er litteratur fra andre kulturer,  
andre tider, skrevet af folk med andre køn, andre anskuelser og interesser 
og baggrunde, på andre måder, andre genrer end vi er trygge ved. Jeg 
synes heller ikke at vi skal kalde mennesker der kun læser forfattere af 
samme hudfarve som sig selv for racister, eller mennesker der kun læser 
forfattere der har samme køn eller seksuelle orientering som sig selv for 
chauvinister eller sexister eller hvad man ellers kan finde på. Klart at 
verden bliver mindre. Når jeg bør læse bredere og dybere er det for min 
skyld, som samfund bør vi gøre det for vores.
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