
kunstner og rejser i som pri-
vatperson. Alene i hjemlan-
det USA er der så markante 
forskelle på tankegangen i 
nord og syd, at han må ind-
ordne sig. Eller bør.

- Den dag i dag skal man 
passe på, at man ikke laver 
grin med den klassiske syd-
stats-bonderøv med gæller i 
nakken og en hale gemt væk 
under selebukserne, hvis man 
optræder i Mississippi. For 
der kunne sidde præcis sådan 
én blandt publikum. I New 
York derimod ville publikum 
dø af grin af denne karakte-
ristik, så forskellige kulturer 
reagerer forskelligt på mit 
materiale. Men dermed ikke 
sagt, at jeg bliver beregnende. 
Jeg har aldrig skrevet noget 
alene med den bagtanke, at 
det ville være morsomt for en 
bestemt gruppering. Jeg vil 
ikke antage og formode. Jeg 
vil beskrive verden så præcist 
som muligt, siger Henry Rol-
lins.

Han forsøger derfor ikke 
at assimilere sig alt for meget 
med de vidt forskellige lan-
de, han gæster. På den måde 
bevarer han evnen til at per-
spektivere.

- Jeg nyder min status som 
udlænding og gæst, og jeg 
bruger den fuldt ud som en 
form for overordnet bevidst-
hed. Man ser ting anderle-
des, når man ikke forsøger 
at passe ind. En skandinav, 

der rejste i USA, ville med 
garanti undre sig over, hvor 
markant racismen er den dag 
i dag. Altså, vi har vores første 
sorte præsident, og alligevel 
render halvdelen af befolk-
ningen rundt, som om de lige 
var kravlet op fra havbun-
den. Det er så deprimerende 
at erfare, hvor racistiske ens 
landsmænd stadig er. Men for 
den menige amerikaner er 
det bare sådan, virkeligheden 
ser ud. Og så stiller man sjæl-
dent kritiske spørgsmål.

Elsker anonymiteten
Henry Rollins rejser ofte fle-
re måneder ad gangen. Altid 
alene med en rygsæk og sit 
kamera. På evig opdagelse i 
slumområder og kirkegårde. 
Altid opsøgende, imødekom-
mende og med masser af re-
spekt. Han har efterhånden 
lært lektien, at alt afhænger af 
øjnene, der ser.

- I Bangladesh slog det mig, 
at landet var et stort slum-
område på størrelse med 
Sydcalifornien. Men det var 
heldigvis ikke den tilgang, 
indbyggerne havde. De var 
overordnet glade for deres 
liv og tænkte mere over, at 
det var mandag og en ny uge 
startede, end at de var fat-
tige. Derfor fortsætter jeg 
med at rejse på denne måde, 
fordi min tankegang bliver 
langt mere flydende og ikke 
så rigid, at jeg overser alt det 

væsentlige, forklarer Henry 
Rollins.

I USA kan han ikke rejse 
uden at blive genkendt. I 
Europa svinger det lidt. Men 
i indiske provinser og mel-
lemøstlige landsbyer, hvor de 
færreste har elektricitet, aner 

ingen, hvem den hårdtpum-
pede og tatoverede fyr er. Det 
sætter han stor pris på.

- Jeg stortrives med ano-
nymiteten. Men ind imellem 
bliver jeg genkendt de mest 
bizarre steder. I Jogjakarta 
i Indonesien mødte jeg en 
gruppe benovede studenter, 
der skreg: ”No way!”, da de 
så mig. Men jeg er jo ikke et 
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- At der så er nogle blandt 
publikum, der anser disse be-
retninger for underholdende, 
har jeg ikke kalkuleret med. 
Jeg skriver ikke mit materiale 
med udgangspunktet, at folk 

skal grine, understeger Henry 
Rollins.

Deprimerende racisme
Humor lever vidt forskellige 
liv i de lande, han gæster som 

[  Det er jo ikke mig som 
person, der er interessant. På 
en måde er jeg som en kok, der 
rejser jorden rundt for at samle 
de bedste krydderier sammen, 
så han kan servere den bed-
ste ret. Jeg rejser rundt for at 
samle indsigt og dermed blive 
en bedre historiefortæller  
 
Henry Rollins

[  Jeg går 
ikke ind 
for censur. 
Jeg går ind 
for, at man 
vælger sine 
ord med 
omhu
Henry Rollins
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