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A ntropomorficering hedder det
med et langt ord, når vi tilskriver
dyr menneskelige egenskaber. Det

er som regel harmløst, som når katteeje-
ren projicerer et bundt menneskelige fø-
lelser over på sit lille knurhårede væsen.

Men det kan også antage mere drama-
tisk karakter. Det gør det her, i Martin

Krogh Andersens tredje
roman, der omfortæl-
ler en historie, der på
samme tid er helt virke-
lig og helt fantastisk.

Den handler om en
myte, der slår om i reali-
tet og gør realiteten
mytisk. Ifølge en skrøne

forbliver Gibraltar på britiske hænder, så
længe der findes makak-aber på denne
bittelille klippespids i bunden af Spanien.
Under Anden Verdenskrig var der på et
tidspunkt kun syv makak-aber tilbage på
Gibraltar. Selveste Winston Churchill be-
ordrede derfor i 1942, at populationen
skulle udvides med aber importeret fra
Marokko og Algeriet; det skete, og aberne
fik navn efter troppedelinger og blev or-
ganiseret helt militært; ligesom syge
eller sårede aber fik nøjagtig samme
behandling på militærhospitalerne
som syge eller sårede engelske solda-
ter. Det kan man da kalde antropomor-
ficering!

Men det er også i sig selv et helt
bundt af fortællinger; beretningen
om, hvordan et imperium desperat
forsøger at holde sammen på sig
selv, om, hvordan dyr gøres til stati-
ster i et menneskeligt forehavende,
og om, hvordan forholdet mellem
fiktion og virkelighed undertiden går
helt i opløsning, så syrede hybrider
mellem myte og realitet opstår.

DET ER FRA kernen af dette bundt af for-
tællinger, at Martin Krogh Andersens ’For-
dømte aber’ tager sit afsæt. Krogh Ander-
sen lader i tyve kapitler to strenge, to
mænd, støde imod hinanden; hver mand
får ti kapitler med sit synspunkt og sin
stemme.

Den ene er Arturo, en både troende og
overtroisk snigmorder for de katolske
spanske fascister – Arturo får her den for
ham at se noget ydmygende, men sym-
bolsk vigtige opgave at henrette de reste-
rende makak-aber.

Den anden er dr. Henry Dawn, brav bri-
tisk rationalistisk videnskabsmand, bio-
log og far til to, der midt i det bombehær-

gede London får den stik modsatte opga-
ve: at få makak-aberne til at yngle og
mangfoldiggøre sig. Det hele er med an-
dre ord en på skift komisk og ubehagelig
skyggekrig mellem Spanien og England,
hvor byttet er en åndssvagt lille stenklip-
pespids og aktørerne makak-aber. I al sin
groteske forskruethed er historien selv,
og Krogh Andersens roman, dermed en
allegori over al krigsførelses ganske mod-
bydelige natur: Hvem skal bestemme
over den der lille bitte klippeafsats, vi ken-
der som Gibraltar?

Og sådan er det hele vejen igennem.
Blot her med den ganske vigtige tilføjelse,
at der bag om det groteske og komiske
ligger en særdeles vigtig politisk og geo-
politisk realitet, der er knap så komisk;
det angår kampen mellem fascister og de-
mokrater. Og uanset hvad man måtte me-
ne om demokratier, der langtfra er fuld-
endte, er der vel næppe megen tvivl om,
at de alt andet lige er ulig at foretrække
for ethvert totalitært regime. Det er må-
ske bl.a. derfor, makak-aberne, Arturo,
Henry og Gibraltar pludselig også får ka-

rakter af andet og mere end bare et spøjst
eksempel på, at myte og virkelighed går
over i hinanden?

SAMTIDIG væver Krogh Andersen imidler-
tid dygtigt fantastiske Borges-agtige ele-
menter ind i fortællingen; gradvis opstår
der en slags dunkelt symmetrisk dobbelt-
gængeragtig relation mellem morderen
Arturo og biologen Henry, de er begge
ude for næsten parallelle mystiske begi-
venheder, mens de nærmer sig konfron-
tationen. På den måde opstår der et dob-

belt lærred: et realpolitisk lærred, som er
ren alvor: Fascisme eller demokrati? Tro
eller videnskab? Myte eller realitet? Og et
fantastisk-litterært lærred, hvor alle klare
skillelinjer og identiteter truer med at gå i
opløsning og blive til dyb, sløret mystik.

Men ikke mystik alene; det handler og-
så om, at Arturo og Henry hver for sig ad
krogede veje ledes ind i det, de til indled-
ning opfatter som det absolut fremmede
og modsatte. ’Fordømte aber’ er fordømt
godt skrevet og fortalt.
mikkel.bruun.zangenberg@pol.dk
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D e seneste uger har jeg været både
i Iran og Afghanistan takket være
to fine små romaner skrevet af

henholdsvis iranske Sahar Delijani og
afghanske Atiq Rahimi. De har det i sam-
menhængen beklagelige faktum til fæl-
les, at de bor i Europa. Det ville ikke være
muligt for dem at skrive, endsige udgive i
deres plagede hjemlande. Når det er sagt
– og dermed er meget sagt – er deres bø-
ger glædelige begivenheder. Sahar Delija-
nis 'Jacarandatræets børn' er blevet an-
meldt her i avisen. Nu skal det handle om
Atiq Rahimis 'Fanden tage Dostojevskij'.

Atiq Rahimi er født i Kabul i 1962 og
flygtede som tyveårig til Frankrig, hvor
han har skrevet fire romaner. De er alle
udkommet på dansk. Han har begået den
genistreg at anbringe Dostojevskijs unge
1860'er-russer Raskolnikov fra 'Forbrydel-
se og straf ' i 1990'ernes Kabul.

Rassul er en idealistisk, fattig, arbejds-
løs og hovmodig ung mand, der har stu-
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deret i den tidligere besættelsesmagt
Sovjetunionen. Rassul kalder sig selv »en
mislykket søn, en mislykket ven, en mis-
lykket fjende, en mislykket studerende,
en mislykket forlovet, en mislykket for-
bryder«. Hans i øvrigt uduelige far var
kommunist. Nu er kommunisterne ude,
og forskellige fundamentalistiske fraktio-
ner kæmper om magten. Som en klog
mand siger på et tidspunkt: Det, der på ti
år ikke lykkedes for kommunisterne,
nemlig at vende afghanerne fra Allah, er
lykkedes på bare et år for muslimerne
selv.

Rassul har en ren og uskyldig kæreste,
Sufia, som for at forsørge sin faderløse fa-
milie er kommet i uføre hos en gammel
fed og usympatisk pantelåner og ruffer-
ske. Hende slår Rassul ihjel med en økse,
dels for at hævne Sufia, dels for at skaffe
penge til sin mor og søster, som også er
truet af prostitution. Nøjagtig som hos
Dostojevskij. Men midt under mordet

kommer Rassul i tanker om, at han er ved
at gentage Raskolnikovs skæbne. Og så
går det skævt – nøjagtig som det gjorde
for Raskolnikov.

LITTERATURNØRDEN vil finde masser af
mere eller mindre subtile paralleller til
'Forbrydelse og straf ' i 'Fanden tage Do-
stojevskij', og det er stærkt forfriskende at
se Dostojevskijs univers omplantet til
Afghanistan; Sankt Petersborg i Kabul, så
at sige. Bare det at tænke muligheden til
ende kan gøre én helt klassiker-kåd. Ud
over den underholdende og hvad man
med en floskel kalder den 'elementært
spændende' handling, er romanen intel-
lektuelt og moralsk stimulerende i dis-
kussionerne mellem nogle af bogens per-
soner. Diskussioner, der ikke står tilbage
for dem, Raskolnikov har med sin snedi-
ge efterforsker. Og sproget kommer godt
rundt i krogene, godt hjulpet af en over-
sættelse med kun få skønhedsfejl.

En af pointerne i denne roman er, at det
er helt uden betydning at slå ihjel i Afgha-
nistan, og at islamistisk ret ikke ser hans
gerning som en forbrydelse. Han må ord-
ne sagen med sit offers familie. Rassul,
der i øvrigt er ramt af stumhed gennem
det meste af romanen, »fortabt, muret in-
de i sin ynkelige vrede« og skæv af hash
meget af tiden, vil dø, så han kan »komme
videre til noget andet«. Han ønsker dog
først og fremmest at give sin forbrydelse
mening for dermed at give sit liv mening.
Og en retssag mod ham vil samtidig være
en proces mod alle krigsforbrydere. Tror
han. Mindre verdensfjerne, men på an-
den måde vise mænd får bragt Rassul ud
af hans vildfarelser, ikke uden omkost-
ninger for sig selv.

Min fantasis Kabul bliver aldrig den
samme igen efter denne tur i Dostojev-
skijs fremkaldervæske.
MARIE TETZLAFF
marie.tetzlaff@pol.dk
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Afghanske Atiq Rahimi har
begået en genistreg ved at
omplante Dostojevskijs 
Raskolnikov til 1990’ernes
Kabul.

Forbrydelse og straf i Kabul
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V rede og aggression – det er følelser,
vi ofte har det rigtig svært med. Vi
undertrykker, fordømmer, og

skælder vore børn ud, hvis de viser noget i
den retning, de skal tværtimod være søde
og glade, de skal trives, de skal vise sig fra
den pæne side.

Sådan omtrent lyder opfattelserne af
aggression, og det er her, Jesper Juul tager
fat i sin nye bog til forældre og pædago-
ger. Og han kommer godt rundt om sa-
gen ud fra den grundbetragtning, at ag-
gression opstår ud fra en krænkelse eller
en manglende værdsættelse. Det kan
godt være, at vi bærer nogle af aggressio-
nens rødder med os fra en barndom eller
hændelser, der ligger langt tilbage. Men
aggressive følelser opstår i mødet med en
begivenhed eller med et menneske, hvor
vi oplever ikke at være værdifulde. 

»Aggressive følelser bliver altid mobili-
seret, når vi ikke føler os betydningsfulde
for et andet menneske, som vi gerne vil-
le«, siger Juul, og her ligger kimen til den
opfattelse, som bærer bogen – og fører
frem mod gode og konstruktive forslag.

Konkret opstår aggression, når samar-
bejde med andre bremses og blokeres –
hvilket jo næsten ikke kan undgås, når
voksne samarbejder med børn. Vi kan ik-
ke hele tiden forvente, at børn oplever sig
som værdifulde, vi bremser dem, vi hører
dem ikke, vi har for travlt – og så kommer
frustrationen. Og aggressionen. Det er
godt, og det er naturligt – for »enhver ag-
gressiv og selvdestruktiv adfærd hos et
barn eller et ungt menneske skal forstås
som en invitation«. Problemet opstår, når

vi afviser invitationen,
lukker den ude,

fordømmer den
og dermed ska-
ber en spiral-
proces, der fø-
rer mod lav
selvfølelse. For

vreden er en del
af vores naturlige fø-

lelsesregister, der er med
til at drive os frem i leg, kreativitet,

præstationer og kærlighed. De vigtige ba-
sale følelser i Jesper Juuls opfattelse er ag-
gression, angst, seksualitet, lyst og kærlig-
hed – disse følelser skal i spil, børn og alle
vi andre med skal have dem inddraget for
at kunne mærke os selv, for at kunne ud-
vikle selvfølelse og empati.

Men hvordan håndterer vi disse aggres-
sive reaktioner, hvis det skal være kon-
struktivt? Det skal i hvert fald ikke ske på
et moralsk og fordømmende niveau, men
på et eksistentielt, det vil sige tage imod
invitationen, lytte efter og så i gang med
kommunikationen. Derfor er Jesper Juuls
bud dialog, interesse, nysgerrighed, aner-
kendelse og personlig feedback. 

Ikke skuespil, men ægte nærvær, en so-
lid social relation og det personlige
sprog: Jeg kan ikke lide, når du slår mig –
sagt til den treårige, som slår moderen i
maven – og jeg vil have, du holder op, men
sig mig: Hvad er du så vred over, sig mig
det, jeg er jo lige her? Juul foreslår selvføl-
gelig også at inddrage hele familiesitua-
tionen, hvis aggressive reaktioner hos et
barn fortsætter, at tænke over den måde,
man lever sammen på, undersøge relatio-
nerne til barnet, være med i børnehaven –
i det hele taget være empatisk.

Jesper Juul kan noget specielt som fa-
milieterapeut, det er at skære knivskarpt
igennem alle forbehold og komme ind til
benet. Derfor kan det måske en gang
imellem lyde lidt firkantet og kategorisk,
der er heller ikke henvisninger til forsk-
ning og konkrete undersøgelser, det er
slet ikke Jesper Juuls ærinde. Han er per-
sonlig, han bygger på sin årelange erfa-
ring som terapeut. Alle budskaber er hel-
ler ikke nye – men det forhindrer ikke, at
der er bid og dyb relevans i hans gode råd
til forældre og pædagoger med ansvar for
børn. Og rådene er brugbare og enkle:
Vær til stede her og nu, skab en troværdig
relation – og læg øre til den historie, bar-
net fortæller. Hvis vi forbyder aggressive
budskaber, lukker vi af for et råb om
hjælp – og så har vi vejen frem mod vold.

Der er meget at hente hos Jesper Juul –
og man behøver ikke købe hele familie-
terapeutens pakke for at få meget at tæn-
ke over og omsætte på sin egen facon.
PER SCHULTZ JØRGENSEN
boger@pol.dk

faglitteratur

Brugbare råd til alle, der
har med børn at gøre.

Aggression
– ja tak

I al sin groteske 
forskruethed er historien
selv, og Krogh Andersens
roman, dermed en allegori
over al krigsførelses 
ganske modbydelige 
natur: Hvem skal 
bestemme over den der 
lille bitte klippeafsats, 
vi kender som Gibraltar? 

Velskrevet, fantastisk 
beretning fra slaget om
Gibraltar.
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