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Alt og Intet   -  Janne Teller i virkeligheden

Af Jens Raahauge

”Måske skal man være lidt gal for at skrive bøger.
Jeg er meget gal. Jeg ved ikke om det gør mine bøger bedre. Men det holder mig galskaben en

smule fra livet at skrive.”
Sådan indleder Janne Teller sit essay ”Alt” i Skriv din satan.   
Men da Janne Teller møder op til en samtale om virkeligheden i hendes forfatterskab, ikke

mindst i ungdomsromanen Intet, virker hun helt virkelig og ugal og et andet citat fra ”Alt” springer
frem:

”Tit føler jeg at jeg er gået ind i et korthus som andre har stablet, og selv om jeg hellere ville
stille kortene anderledes, er det ikke op til mig. Så er det bedste jeg kan gøre at stable mine
fantasikort, det ene oven på det andet, i kaskader af forestillinger der går på tværs af det korthus,
andre kalder virkeligheden. Jeg kan ikke finde ud af at være inden i virkeligheden. Det er både godt
og skidt. Dér hvor jeg blander kortene kommer verden ud, som jeg ser den. Der er jeg altid og aldrig
alene. Det er hverken godt eller skidt. Det er sådan det er.”

Og ud af dette opstår spørgsmålet: Lever du når du ikke skriver?
Ja, men i en anderledes virkelighed som jeg holder fast i med det yderste af neglene. Og

tilsyneladende er det ikke den samme virkelighed som mine omgivelser lever i. Det virker som om
jeg lægger mærke til andre ting, at jeg lever i et rum af det usagte. Det gør andre måske også, men
de synes ikke at registrere det, i hvert fald ikke på min måde. Folk er udstyret med forskellige typer
og niveauer af radar.

Det er ud fra det rum jeg skriver. Jeg må søge at sætte ord på alt det der ligger imellem. Sproget
dækker ikke virkeligheden. Det er en fortolker. Og derfor findes den beskrevne virkelighed mellem
linierne.

Vi har nogle sanser vi ikke har sat på formel endnu, ligesom elefanterne har når de fornemmer
bølger fra andre. Platon siger at vi blot genopdager det vi ved når vi tapper af den kollektive viden.
Det skal ikke opfattes religiøst. Det er snarere en arv. Når man er blevet indstillet som art, vil man
lære på en bestemt måde. Som mennesker er vi jo påfaldende ens. Men måske er vi på vej til noget
andet. Det kan man fornemme, men det er svært at se retningen for overgangene er altid glidende.
Meget af det nye optræder som kultur i en periode, men det stikker ikke så dybt. Det er som
software i en computer.

Der er noget der er større end os. Noget man bare må overgive sig til. Så jeg har nok en religiøs
fornemmelse, men ikke et institutionaliseret tilhørsforhold. De fleste af religionernes institutioner
gør os låste; de fortæller helt ned i detaljen hvad der er rigtigt og forkert. I de store, gamle
monoteistiske religioner findes en få tusinde år gammel Gud som blandt andet fortolkes i regler som
forhindrer os i at tænke, ikke det modsatte.

Værdierne i de store religioner er væsentlige. Det er dogmatikerne med alle deres detaljerede
leveregler der gør det problematisk.

Ikke til himmels, men til træs

”Pierre Anthon gik ud af skolen for at sidde i blommetræet og smide med umodne blommer.
Nogle af dem ramte os…… Der var ellers intet der havde tydet på at Pierre Anthon var den klogeste
iblandt os, men pludselig vidste vi det alle sammen. For han havde fat i et eller andet.” (Intet, side
8-9).
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Pierre Anthon er ikke en lille Vorherre, eller en Jesus-figur som nogle af de elever der skriver til
mig foreslår. Han kan måske fortolkes ind i den sammenhæng. Men på en måde er han snarere en
lille Voltaire.

I fællesskaber betyder behovet for accept ofte at der er spørgsmål som aldrig bliver stillet. Ja,
bare det at tænke bestemte spørgsmål udelukker dig fra fællesskabet.

Pierre Anthon sidder ikke i træet og udskriger sine egne tvivl; han aktiverer de andres. Han
stiller de spørgsmål de andre ikke har turdet stille, men som lurer et sted i det usagte. Og derfor får
han så stor en effekt på deres tanker og handlinger.

I starten viger de udenom ved at ty til det dogmatiske, til at søge svarene i det vi plejer at
tillægge værdi, det materielle. Men da først børnene giver hamsteren til dyngen af betydning, er en
grænse overskredet: De har handlet med noget levende. Spørgsmålet bliver nu: Hvor går grænsen
så? Ved de døde? Det gibber i mange da børnene åbner et gravsted for at give en død søskende til
dyngen. Det kan man da ikke! Men i Bosnien har man flyttet de døde efter freden. Og vi selv, ja, vi
sløjfer gravsteder efter 30 år hvis ingen vil betale for vedligeholdelsen.

Jeg er ikke fortaler for at børn, eller voksne for den sags skyld, skal gøre det der står i bogen.
Men de skal tænke over hvorfor man gør eller ikke gør dette eller hint – og ikke ubevidst tage alting
for givet.

Tvivlens nådegave

Man må tillade tvivlen at have et rum i baghovedet: Det her kunne være anderledes. Det skaber
en større åbenhed over for livet og over for det der er anderledes så man øjner mangfoldighed og
muligheder.

Islam har fx et forbud imod billeder. Det er da interessant for os der lever i en verden hvor hver
enkelt er sin egen lille gud i medierne. Vores halsen rundt efter eksponering rummer en ekstrem
fremmedgørelse over for livet, for når man optræder på skærmen, er man i live udefra og ikke
indefra.

Jeg går ikke ind for et billedforbud, men tanken bag er interessant. Den sætter den gudestatus vi
tillægger det at være på i relief. For nylig udtalte Mary Donaldson at det var som om alle folk
kendte hende – og de fleste ved mere om hende end om deres nabo. Det er da ikke særlig sundt for
hverken Mary Donaldson, naboen eller hver enkelt af os.

  Og for at tage et helt anderledes eksempel fra den islamiske kultur, kvindernes brug af slør.
Her handler det om dybest set om at tilsløre kvindernes magt over mændene. Bestræbelsen er
konkret og tydelig i islam, men det gælder i de fleste religioner at kvinderne skal gøres skyldige
fordi de er mændene overlegne. Tænk på hvor mange mænd der vil lægge deres ære i kvindens
adfærd. Sløret giver syn for det som andre steder finder andre og mindre konkrete udtryk: Den
usagte magt skal tæmmes.

Det er lykkedes alle steder i verden – undtagen i Norden.

Piger og drenge
I Intet er pigerne de mest interessante og mest facetterede – bortset altså fra Pierre Anthon. Jeg

har nok valgt en dreng som hovedperson for at undgå en heksebrænding, og så fordi det for mig
ikke ville være autentisk at lade en pige indtage Pierre Anthons rolle. For piger er det vigtigt at få
accept hos hinanden. Piger kan være stærke i forsøgene på at finde løsninger, men det kan være
farligt at skille sig ud. For piger kan holde gruppejustits ved at være perfide.

Da jeg selv gik i skole, forstod jeg ikke det pigesamvær hvor man var slyngveninder den ene
dag og fjender den næste. Jeg valgte at lege med drengene.
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 Pigers og kvinders hierarki synes at være udefinerligt, mens drenge og mænd ret enkelt
indretter sig efter rå styrke eller position. Det at kvinder agerer indbyrdes gennem raffineret
manipulation, har jeg mødt i alle dele af verden; og faktisk mindst i Norden.

Alt og Intet

Jeg gav min ungdomsroman titlen Intet fordi om det intethedsspøgelse som Pierre Anthon
fremkalder for børnene, og som gør den angste.

Omvendt har jeg kaldt mit essay i ”Skriv din satan” for Alt fordi det at skrive for mig er det
modsatte af at leve med spøgelset fra den dogmatiske intethed. Alt er alt det usagte som man kan
tappe af.

Jeg kan sagtens leve mig ind i børnenes angst i Intet. Mange mennesker kan noget som jeg ikke
kan. De kan være til i virkeligheden. Det der er svært for mig når jeg ikke skriver, er at mit billede
flimrer.

Derfor har det også hjulpet mig at skrive Intet; ligesom ved min øvrige skrivning holder det mig
på en linie, på en kurs. Jeg skriver fiktion, ikke om mit eget liv, men om tanker eller spørgsmål som
er vigtige for mig. Når jeg kan være oprigtig over for mit stof, så får jeg også et resultat der siger
mig noget.

Jeg kan ikke gå den anden vej – fra et planlagt resultat til en proces. Derfor overraskede det mig
også at Pierre Anthon måtte dø til sidst.

I de første versioner døde han ikke. Inderst inde vidste jeg nok at han måtte dø, men jeg kan jo
godt lide ham, så jeg holdt liv i ham så længe som muligt. Men han måtte altså dø for at alle de
andre kunne have en mulighed for at finde en mening med livet.

Ethvert menneske der går ud over de vedtagne grænser, beriger fællesskabet, men betaler også
omkostningerne ved at gøre det nødvendige. For de fleste koster det at plante spørgsmålstegn ved
det givne.

Men der vil altid være nogen som må tage spørgsmåltegnet på sig. Efter fx Voltaire og Holberg
er det utænkeligt at det ikke sker. I forbindelse med den aktuelle kanon-debat må jeg sige at
Holberg er stor. Jeg forstår ikke at han ikke står langt klarere i den almene danske bevidsthed.

Et egentligt forbillede er han ikke for mig, men jeg beundrer ham, lige som jeg beundrer de
forfattere der kan mestre koblingen mellem det filosofiske og det sanselige, fx Hamsun og Camus.
Det er et meget svært rum at pejle i ord, det de skriver ud fra.

Hvis der var krig i Norden

Jeg føler mig beslægtet med dem der skriver ud fra dette spændingsfelt mellem tanker og
følelser. Jeg opsamler små og store tanker som rammer mig, og ud fra det prøver jeg at få fiktionen
til at leve.

Det betyder også at jeg ikke skriver på bestilling. Det har jeg så alligevel gjort med Hvis der var
krig i Norden. Og dog!

Jeg blev bedt om at skrive et essay om at være flygtning, og jeg sagde efter nogen tøven ja fordi
jeg sympatiserede med projektet. Emnet var jeg optaget af, men jeg måtte skabe et univers hvor det
der skulle siges, kom til at leve mellem linierne. For mig handlede det om at se på flygtninge som
mennesker, at skildre mennesker der lever som flygtninge på en måde så læserne kunne læse sig ind
i deres sted.

Da min idé var på plads, en ramme hvor jeg drejer virkeligheden 180 grader, så kunne jeg også
skrive min egen historie – og aflevere et falsk essay.
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Nu er historien udkommet som illustreret bog, og den proces har været interessant for mig.
Historien er jo ikke skrevet med henblik på at skulle illustreres. Jeg har arbejdet intenst for at
ordene selv skulle kunne fremkalde billeder og liv mellem linierne. Så teksten er kommet til at
betyde meget for mig.

Men allerede da jeg så Helle-Vibeke Jensens første skitser, vidste jeg at hun kunne tilføre min
tekst noget nyt. Hun går ind i tekstens stemning, ind i det hun ser mellem linierne.

I starten skulle jeg vænne mig til illustrationernes konkretisering af tekstens univers. Men Helle-
Vibeke Jensens surrealistiske streg er fin fordi den på én gang er konkret og åben over for at meget
skal være usagt.

Det væsentlige ved en fiktionstekst er at den skal få læseren til at leve sig ind i et andet liv. Det
kan Helle-Vibeke Jensens illustrationer bidrage til. Vel besætter de dele af læserens billeddannelse,
men de tilføjer også så mange rum der kan være usagte for læseren. Helt konkret kan det ses i
hendes anvendelse af små arabiske ord i billederne. De lægger noget til. For danske børn signalerer
de det uforståelige. For deres arabiske kammerater det kendte.

At pege et sted hen

 I Hvis der var krig i Norden er det formodentlig med til at skabe liv mellem linierne at jeg har
opholdt mig meget i både Danmark og i Ægypten. Og i Intet at jeg har været pige i 7. klasse, at jeg
har leget med drenge osv. Men jeg skriver aldrig om mine egne enkeltoplevelser, om mine egne
oplevelser. Jeg kan ikke lide at skrive direkte om virkeligheden.

Når jeg skriver tænker jeg på den historie der trænger sig på, ikke på det indtryk jeg vil gøre på
læseren. Derfor har jeg heller ikke skrevet Intet med en særlig skråt ned-vinkel mod de unge.

Jeg har skrevet den i oprigtighed mod et stemmelag i mig selv, et stemmelag jeg gik omkring og
fandt. Derfor betyder historien også meget for mig selv.

Og måske derfor mener mange at den er en voksenbog for slutningen er ikke lykkelig. Men
oprigtig talt; slutningen er da positiv. Den peger et sted hen for læseren.

”Den eneste måde at holde fast i alt på, er at blive sammen med alt hele tiden. Alt er ikke
flygtigt. Alt flygter blot fra ladensomom. Alt er glasklar gennemsigtigt der ikke kan gribes om. En
afbrydelse, en afvigelse, og alt er væk. Forsvindingen af alt er en forfærden der reducerer  verden til
den virkelighed, der ikke har noget at gøre med det, der i virkeligheden er. At kravle ind i alt, er at
lukke sig væk fra alle andre. Man kan ikke trænge ind i alt, hvis man har en aftale med
virkeligheden.”

Disse Janne Teller-ord står sikkert og fast tilbage på print i Alt, ”Skriv din satan”, efter at hun
har taget sig selv og sin flygtige stemme med sig fra samtalen.

Har hun sagt det i virkeligheden? Eller…?
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Se også hjemmesiden: www.janneteller.dk
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