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Ord på de svære følelser
bøger

Fint balanceret 
fortælling om kræft-

syg dreng med en 
hemmelig ven

Hvert år rammes omkring 
160 danske børn af kræft. 
Jesper Wung-Sung fortæller 
om den 12-årige kræftsyge 
William, der både elsker og 
hader sin hemmelige fanta-
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Finurlig fortælling

Scenekunstneren Betina 
Birkjærs debutroman er an-
derledes og sjov og vækker 
som ”Alle vi børn i Bulderby” 
en følelse af barndom som 
en dobbelthed mellem delta-
gelse og iagttagelse.

Romanen præsenterer sig 
selv som et skuespil med en 
rolleliste af en bys borgere. 
En anden verden åbner sig og 

må forstås, ligesom den be-
skrives. Gennem små kapit-
ler, der fremstår som tableau-
er fra skiftende synsvinkler, 
udfolder der sig forunderlige 
forhold og mystiske begiven-
heder. 

Enhver borger i byen har 
sin egen historie i den fælles 
skæbne, der kredser om Træ-
et, Havet, Samlingsstedet og 
Strandhotellet. Træet kæder 
byen sammen og skaber glæ-
de og stolthed. Havet er kilde 
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siven, Knud. William prøver 
at slippe af med ham. Men 
når Knud ikke er der, længes 
William også lidt efter ham. 
For selvom Knud er sådan 
en, ingen ønsker at få tæt ind 
på livet, så er det også svært 
at finde sig selv, når han ikke 
er der. 

”Ud med Knud, ud med 
Knud” synger William. Han 
forsøger at fortælle sine klas-
sekammerater om sygdom-
men. Om behandlingerne og 
hvad de gør ved hans krop. 
Men Knud kan han bare ikke 
nævne. ”De vil ikke forstå 
det. Ligesom Clark Kent ikke 

kan sige, han er Supermand”, 
tænker Knud.

Empati og fortælleglæde
De fleste af os har på et 
tidspunkt i livet kendt ”en 
Knud”. Nogle mere direkte 
end andre, men hvem kan 
sætte ord og fortælling på det 
virvar af følelser, der vælder 
frem i os alle? Det kan Jesper 
Wung-Sung. Med stor em-
pati og fortælleglæde holder 
han den hårfine balance mel-
lem den gode historie og sen-
timentaliteten. Jesper Wung-
Sung skriver om livet som 
det er, med eventyrets verden 

til uro, og med sin horisont, 
der giver længsel, er havet et 
tabu, som undgås. Samlings-
stedet er det tidligere teater, 
der vækkes til live af en ung 
fortællerskes forstand på stil-
hed. Strandhotellet vender 
væk fra havet og er tabuet om 
et andet liv.

Ingen synes at producere 
noget i denne verden, ud over 
de, der hemmeligt fisker om 
natten for at imødekomme 
turisters ønsker. Frembrin-
gelserne kredser i stedet om 
fortællinger af forskellig art. 
Dette fornemmes som en 
læsning af den verden, som 
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sten og håbe på, at jeg ville 
finde dem i mine drømme, 
siger Emilíana Torrini.

Det passede hende fint at 
holde sig for sig selv. For det 
omskiftelige liv fordelt mel-
lem forældrene og bedste-
moren i Island samt hendes 
italienske familie i Tyskland 
betød, at hun ikke følte sig 
hjemme nogen af stederne.

- Jeg havde meget få nære 
venner og en masse bekendt-
skaber. Derfor følte jeg mig 
isoleret af flere grunde. Jeg 
levede forskellige liv og blev 
nærmest til forskellige per-
soner, når jeg forsøgte at 
akklimatisere mig til mine 
skiftende omgivelser, siger 
Emilíana Torrini.

Fiskerkonen skiftede kurs
Som voksen har hun boet 
både i den britiske kystby 
Brighton og London. Indi-
mellem fik hun det næsten 
dårligt over at være ”spærret 
inde” i den britiske metropol.

- Det skræmte mig at være 
omgivet af land på alle sider. 
At være omringet af menne-
sker konstant og ikke se an-
det end store veje og kæmpe 
huse, uanset hvor man ret-
ter blikket hen. Det tog mig 
mange år at vænne mig til 
denne form for fangenskab, 
fordi jeg er vokset op med en 
næsten uendelig øde udsigt 
og en enorm stilhed. Den 
helt utrolige stilhed. I Lon-
don havde jeg indimellem 
fornemmelsen af, at jeg sank 
ned i alle lydene og druk-
nede, konstaterer Emilíana 
Torrini.

Mens hun har boet og ar-
bejdet i England, har hendes 
inspiration skiftet markant 
undervejs. På ”Fisherman’s 
Woman” fra 2005 giver det 
næsten sig selv, at havet, ky-
sten og fjordene var essen-
tielle referencer, mens det 
forholdt sig helt anderledes 
med hendes forrige album 
”Tookah” fra 2013.

- Mit blik var i stedet for 
havet rettet mod hjertet af 
Island. Mod alle bjergene og 
vulkanerne. Det hele er me-
get forrevent, goldt, dystert 
og dramatisk, hvilket sangene 
illustrerer. Det bliver spæn-
dende at se, hvordan min 
musik former sig, nu hvor 
jeg er tilbage i Island, siger 
Emilíana Torrini.

En japansk turist i plade-
butikken har holdt øje med 
os under interviewet. Han 
kommer snigende med alle 
hendes udgivelser og beder 
andægtigt om at få dem sig-
neret. Måske er han også 
tiltrukket af den særlige is-
landske lyd eller bare glad for 
kvalitetsmusik.

Emilíana skrev 
digte til elverne
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Jesper Wung-Sung (født på Ærø 1971) har udgivet en lang række romaner og noveller for både unge og voksne.  Foto: Polfoto


