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Vi skal tale om din bog Det er et jeg der taler (Regnskabets time) som udkom 
i juni 2017. Det var en bog, som fra flere sider blev udråbt til et nybrud i 
dit forfatterskab, og blandt andet derfor kunne jeg godt tænke mig, at vi 
prøvede at sætte den i forbindelse med dine andre bøger. Derudover skal 
vi tale om litteraturens vilkår i en medialiseret tidsalder, og derfor vil jeg 
gerne begynde et lidt andet sted. Nemlig med din bogs tværmediale form. 
Bogen er delvist udsprunget af et samarbejdsprojekt. Dels er der produceret 
et animationsværk af Mo Maja Moesgaard og dig, hvor teksten indgår, og 
så har selve bogværket en fin lille ”tegnefilm” indføjet på venstresiderne, 
som udspiller sig, hvis man bladrer bogen hurtigt igennem. Jeg kunne 
godt tænke mig at starte med at tale om, hvad samarbejdet har haft af 
betydning for processen omkring bogen, for dens tilblivelse og for den 
form den har fået?

Jeg skrev faktisk en stor del af teksten uden at vide at min ven, der er 
billedkunstner, skulle lave det animationsprojekt, hvor teksten bliver læst 
og ligger som baggrund eller lydspor. Som det blev, så tager hele værket 
– både som animationsfilm og som bog – udgangspunkt i min tekst og i 
tegningerne, hvor jeg betragter beskueren og ligesom konfronterer læseren 
med alle de udfald, jeg kommer med i teksten. Så selve teksten, eller det 
meste af den, blev egentlig produceret før samarbejdet begyndte, men 
alligevel fik samarbejdet stor betydning for værkets endelige udtryk, og 
for mine egne tanker omkring udgivelsen.

Jeg tænker også meget på hvordan tekstens jeg-stemme, som virker så 
stærkt forankret, understøttes og opbygges af de let karikerede eller teg-
neserieagtige tegninger. Det er som om den ”Lone-figur”, der opstår, får 
en helt særlig autoritet eller styrke i samspillet mellem tekst og billede.

Ja. For mig har det også at gøre med, at jeg på mange måder var særlig 
nervøs for den her bog, fordi det er en vred bog, og fordi den tager sit 
udgangspunkt tæt på mit eget liv. Starten af bogen handler om mit forhold 
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til at have en far, som er fra Egypten, og som er muslim og gæstearbejder, 
og den berører nogle personlige erfaringer omkring det at komme udefra, 
og det ikke at være hvid, for eksempel. Og det følte jeg var kontroversielt 
i forhold til, hvordan man i en bred offentlighed taler om blandt andet 
indvandring. Det er ikke en del af vores narrativ, at der findes racisme i 
Danmark. Det er noget der findes i USA, for eksempel. Mens jeg skrev 
teksten, havde jeg nogle forestillinger om, at folk ville blive sure på mig, 
hvis den blev udgivet. Og ikke bare folk generelt, men måske også folk jeg 
kendte, fordi bogen handler om spørgsmål, som ikke har været så direkte 
italesatte i en dansk kontekst. Derfor var det enormt rart da muligheden 
opstod for et samarbejde, for det var fantastisk at have en allieret. Så var 
vi to kunstnere, der ville lave et politisk værk sammen, og det gav virke-
lig god mening for processen. Så efter at animationsværket var færdigt, 
satte jeg mig egentlig bare ned og skrev bogen færdig med en ret klar idé 
om, at den skulle udkomme i præcis den form, den har fået. Det er jo en 
kort bog, der ikke ligner så mange andre bøger, som udkommer i dag. I 
forhold til genren, så kunne man umiddelbart tænke, at den også kunne 
være udkommet i et tidsskrift eller som en kronik, men det var jeg ikke 
interesseret i. Her tror jeg, at samarbejdet som lå bagom værket styrkede 
min sikkerhed omkring, at bogen skulle have netop den form. At det var 
vigtigt, at den korte, konfronterende tekst og de konfronterende tegninger 
skulle stå alene sammen, sådan som de gør.

I forlængelse af spørgsmålet om bogens form, så kunne jeg også godt tænke 
mig at vi kom omkring dens genrebetegnelse – agitprop – som ikke er en 
genre særlig mange kunstnere i dag bekender sig åbent til. I udgangs-
punktet er det en sovjetkommunistisk form, ordet er en sammenskrivning 
af agitation og propaganda. Kommunistpartiet havde en agitpropkomite 
som en del af partiapparatet, altså en komité for retvisende kunst. Det er 
en kunstnerisk form, som er kendt for at præsentere et meget klart sort/
hvidt verdensbillede. Det træk vil nogle måske genfinde i din bog, men 
traditionelt er agitprop også typisk en kunst, der giver meget konkrete 
politiske instrukser, eller anvisninger på hvordan man bør handle, og 
det har din bog umiddelbart ret lidt af. Men mest interessant synes jeg 
det er, hvordan agitpropgenren i sit udgangspunkt er en kollektiv form. 
Agitprop understøtter ikke den individuelle udsigelse, men postulerer en 
kollektiv, som er hævet over det enkelte menneskes mudrede interesser og 
investeringer. Jeg synes, der ligger en interessant spænding mellem den 
kollektive genremærkat, som – måske som en lidt provokerende gestus – er 
hæftet på din bog, og den meget stærke individuelle investering, der også 
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er på spil, med den tydelige markering af jeg’et der taler og af kroppen 
som udgangspunkt for erfaringerne og for talen.

Det lidt kedelige svar på spørgsmålet om genren er, at det ikke var min, 
men min redaktørs idé i forbindelse med udgivelsen. For mig kunne bogen 
sagtens være udkommet som en politisk tekst, og have stået helt rent uden 
den massive genrebetegnelse, der også kan få det her lidt ironiske præg, 
som jeg ikke er specielt interesseret i. Omvendt er der meget, der taler for, 
at agiterende litteratur ikke behøver at være dårlig litteratur, og det synes jeg 
også er en vigtig sag at fremme. Modsat hvad mange, måske især tidligere, 
har ment, så synes jeg, at det, at man mener, at noget er bedre end noget 
andet, og at man har et klart, politisk standpunkt, er noget, som en litterær 
tekst sagtens kan rumme. Uanset hvilket emne eller tema man behandler, 
så skal man altid anstrenge sig for at skrive præcist og interessant. Der er 
ikke noget tema, der som udgangspunkt skaber en bedre eller dårligere 
tekst. Det er der gode grunde til at insistere på, og derfor har jeg også 
taget genrebetegnelsen til mig. Men fordi ordet agitprop er så bastant, og 
der derfor er risiko for, at det får en ironisk effekt, har jeg har haft det lidt 
blandet med den undervejs.

Jeg vil gerne gå lidt mere ind i det her med det ironiske, som du nævner, 
for jeg opfatter faktisk ikke spændingen som ironisk. Du har også tidligere 
i dit forfatterskab været i dialog med en agitpropæstetik, og samtidig har 
spørgsmålet om ironien spillet en vis rolle i receptionen af dine tidligere 
værker også. Det mest oplagte eksempel er din roman fra 2012, Politisk 
roman, som i kraft af sit omslag med en knyttet, rød næve i 70’er-agtigt 
kartoffeltryk forholder sig direkte til denne æstetik. En del af bogens 
modtagelse blev, at den tydelige framing af bogen som ”politisk roman” 
og den nærmest demonstrative brug af en anden tids æstetik, netop blev 
læst lidt ironisk. Men det kan også tænkes anderledes: Det, at man holder 
noget op og siger ’jeg vil noget med det jeg laver, derfor sætter jeg det 
ind i en ramme’ er også en måde at demonstrere, at en bog ikke bare er 
de ord, der står på siderne, men er en ting man sender ud i samfundet, og 
som kommer til at gøre noget i samfundet, om det så er småt eller stort. De 
sammenhænge værket indgår i og skaber, har forfatteren ikke nødvendigvis 
magt over hele vejen, men derfor kan man godt være tydelig omkring, at 
man interesserer sig for dem. At pege på det, er selvfølgelig en måde at 
bryde en illusion på, og at bryde en fiktion omkring hvad litteratur er og 
ikke er, men jeg synes det er reducerende at betragte det som en ironisk 
gestus. At antage at man f.eks. skulle stå mindre klart og helhjertet bag sit 
værk, fordi man peger på dets rammesætning på den måde, på de kollektive 

kredsløb der er med til at skabe værket. Jeg ser det ikke nødvendigvis som 
ironisk at træde et skridt tilbage fra det man laver, og sige ’det bliver også 
modtaget og det forholder jeg mig til.’

Jeg er meget enig i det du siger. Men samtidig har politisk litteratur jo haft 
et rigtig dårligt ry siden 1970’erne, og også nogen gange med god grund, 
fordi meget af den litteratur, der blev skrevet, og som var venstreoriente-
ret, også gik på kompromis med skønheden og med kompleksiteten. Jeg 
har også selv haft den lidt arrogante holdning, at der ikke fandtes politisk 
litteratur, måske navnlig politisk poesi, som jeg synes var interessant. Her 
var vigtigt for mig, at blive præsenteret for Klaus Høecks Sorte sonetter, 
som både er et meget politisk værk, og et værk som forholder sig til sin 
egen form. Jeg læste Sorte sonetter, som også optræder direkte i teksten, 
da jeg var cirka halvvejs med at skrive den her bog, og blev meget inspi-
reret af den. Den er fra starten 1980’erne og behandler palæstinensernes 
frihedskamp. På den måde skriver den direkte til Sorte September og di-
rekte til Arafat og PLO. Men samtidig går den ind i en kritisk dialog med 
sin egen rolle som poetisk dokument, og med digterens rolle, som jo er at 
være forfatter, og ikke at deltage i den væbnede politiske kamp, og ikke 
at risikere liv og lemmer, som dem han skriver til og om. Og ligesom jeg 
også skriver i min bog, så er det en bog, som ikke har lyst til at dæmoni-
sere israelere, men som er anfægtet af det ekstremt ulige styrkeforhold, 
der trods alt er i Israel-Palæstina-konflikten. Jeg synes, den er ekstremt 
vellykket, fordi den er så smukt skrevet og samtidig vil noget mere end 
at tage død og ødelæggelse og spænde det for kunstens vogn, bruge det 
til at skabe et smukt værk. Værket tager konkrete begivenheder, konkrete 
steder og konkrete personer og bruger dem direkte og meget reflekteret i 
sit poetiske og politiske projekt.

I forlængelse af det du taler om her, føler du så at du har flyttet dig i din 
egen holdning til hvad politisk litteratur kan være, fra dengang du skrev 
Politisk roman, og til nu med Det er et jeg der taler?

Ja. Det føler jeg helt sikkert. Da jeg skrev Politisk roman tror jeg egentlig 
gerne jeg ville have skrevet Det er et jeg der taler, det kunne jeg bare ikke. 
Jeg ville gerne skrive politisk, men samtidig var jeg præget af en litterær 
tradition, og en kunstforståelse, hvor kunst ikke må være én-til-én og ikke 
alt for direkte aflæseligt. Et kunstværk skal kunne rumme kompleksiteten 
og vise flere sider af en sag, så med Politisk roman følte jeg, at jeg skulle 
skabe et rum, hvor jeg kunne give plads til de forskellige stemmer og vise 
mange sider af en situation eller en sag. Det er jeg sådan set stadig rigtig 
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glad for at jeg gjorde, men jeg følte også en stor lettelse over at jeg, med 
den nye bog, havde givet mig selv lov til bare at sige ”det er sådan her det 
er, for det er sådan, jeg ser det lige nu.” Der er også et andet klima i dansk 
litteratur nu, hvor mange andre forfattere, har fundet nye måder at skrive 
om de her spørgsmål på, så jeg føler på ingen måde at jeg står alene, eller 
at jeg egenhændigt har opfundet noget nyt. Men min oplevelse af hvordan 
man kan skrive engageret litteratur har helt sikkert udviklet siden jeg skrev 
Politisk roman, hvor de store armbevægelser med titel og omslag udsprang 
af en skepsis, både i samfundet og i mig selv, over for mulighederne for at 
skrive politisk på en mere direkte måde i et kunstværk.

Jeg kan sagtens følge dig i, at din bog taler sammen med mange andre 
stemmer i litteraturen i dag, men samtidig er der også nogle ting, som er 
særlige for netop denne bog. Dels skriver du, ligesom Klaus Høeck, om 
forhold som du og jeg dybest set ikke kan forholde os til, fordi det er nogle 
erfaringer vi aldrig har været konfronteret med. Vi har nogle helt anderle-
des privilegerede erfaringer med aldrig at behøve at frygte for vores liv, med 
at have et pas der altid virker, og som kan bringe os ud og ind af ethvert 
land i verden. Men samtidig skriver du i bogen også om nogle erfaringer, 
som du har, men som jeg f.eks. ikke har. Der investerer du navnlig nogle 
erfaringer, du har gjort dig i de godt ti år, hvor du har været forfatter 
og har været en offentlig person og været konfronteret med det litterære 
establishments blik på de ting du har lagt frem, men også på din person 
og din krop, og således også på ting du måske ikke aktivt har lagt frem. 
 Her vil jeg gerne dele en personlig anekdote, for at illustrere, hvad jeg 
mener. Da jeg engang først i 1990’erne rejste til USA som udvekslingsstu-
derende, og skulle rejse ind i landet, så skulle jeg krydse af i et skema, i 
en lille boks, hvilken race jeg tilhørte. Jeg var totalt himmelfalden over at 
skulle besvare det spørgsmål. Det, jeg var, hed ”kaucasian” og jeg havde 
simpelthen aldrig hørt det ord før, og følte det dybt ubehageligt at skulle 
identificere mig selv med den kategori. Jeg var både forarget og mistroisk 
over for det amerikanske samfund, jeg var på vej ind i, for hvad skulle de 
bruge den oplysning til? Samtidig var det også første gang nogensinde, 
at jeg blev konfronteret med tanken om mig selv som tilhørende en race. 
Og det er jo virkelig et udtryk for et privilegium, jeg aldrig havde vidst, 
at jeg havde. Det privilegium det er, at vokse op i en pæn villaforstad til 
Århus og aldrig nogensinde skulle forholde mig til, at jeg var noget som 
helst andet end mig. Og her har du jo nogle ret anderledes erfaringer, som 
du skriver om i bogen. 

Ja, det er virkelig et privilegium ikke at skulle forholde sig til sin egen race 
og oprindelse i dagligdagen. Det har været meget vigtigt for mig at vise, 
at den universalistiske, apolitiske approach ikke længere holder i vores 
samfund. Det er også det jeg i bogen kalder for Benetton-retorikken. Vi 
er jo ikke bare alle sammen mennesker. Eller vi bliver i hvert fald ikke 
behandlet som ligeværdige. F.eks. på Nørrebro, hvor jeg bor, der er der 
bare nogen, typisk brune yngre mænd, som bliver stoppet af politiet hele 
tiden, og andre som ikke gør. Der er masser eksempler på, at det verdens-
billede er en løgn og at det også historisk set er løgn. Det har aldrig været 
en sandhed. Men det er nyt, at det bliver italesat.

Ja, og der kan man måske sige at den type af racialisering, som jeg så 
oplevede første gang som 15-årig på vej ind i USA, og som du har været 
mødt af hele livet, den har ikke været så tydeligt institutionaliseret i Dan-
mark, historisk set. Men det kan man måske se tegn på at den begynder 
at blive, med ghettopakker osv., hvor der helt konkret indføres forskellige 
regelsæt for dem, der bor et bestemt sted og har en bestemt oprindelse, 
som ikke gælder for alle os andre?

Ja, det var virkelig også det jeg oplevede, da jeg skrev bogen. Det her 
handler ikke om nogen fluffy idealer eller om at jeg i gang med at opbygge 
et eller andet socialistisk utopia. Jeg oplever virkelig at det er blevet meget 
konkret i Danmark, og derfor var jeg optaget af også at udpege konkrete 
uretfærdigheder, påpege hvordan almindelige retsprincipper sættes ud af 
kraft, og sige at det her findes. Hvis man sætter det i forhold til hvor meget 
vi ellers går op i hinandens ve og vel, hvordan man f.eks. er optaget af 
om vores børn har nogle ordentlige skoler, så er det jo rystende at vi som 
samfund ikke har noget problem med, at der sidder børn i udrejsecentrene 
i årevis, og vi føler ikke at det har noget med os at gøre, når folk fra Nord-
afrika drukner i Middelhavet. Der er for mig noget ekstremt presserende i 
forhold til at verden går på kompromis med grundlæggende menneskeret-
tigheder, også inden for rammerne af vores egen retsstat. Det er det, jeg har 
villet pege ud, og også pege på, at der faktisk er nogen der har et ansvar, 
og vise at det er så konkret, at man faktisk næsten kan remse det op, også 
i hvor høj grad Danmark har været en del af den undertrykkende adfærd.

Man kan også sige, at den naive blindhed, som jeg selv reagerede med i 
1991, den viser din bog med al tydelighed, at man ikke kan opretholde. 
Nu er de forskelle du nævner også helt ude i den offentlige samtale, og så 
er den position slet ikke tilgængelig længere. 
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Og hermed kommer vi til det, som jeg synes din bog peger på, og som vi 
ikke har haft så meget sprog for indtil nu, i hvert fald ikke i en dansk sam-
menhæng. Det er, at det her også i høj grad er et litterært problem. At de 
mekanismer, vi taler om, også er virksomme indenfor det litterære miljø, 
som jo på mange måder er ét stort Politiken-segment. Du peger f.eks. i 
starten af bogen på, hvordan den svenske forfatter Johannes Anyuru bliver 
beskrevet som ”autobiografisk privilegeret,” altså at nogen udtrykker 
misundelse over at han har sådan nogle spændende historier at skrive 
om, fordi hans far er flygtning fra Uganda. At vi overhovedet har sådan 
nogle samtaler, viser jo hvordan det litterære miljø er skruet sammen, når 
det kommer til forfattere med anden etnisk baggrund. Og den form for ty-
pecasting er dit forfatterskab jo også i høj grad blevet underlagt eller læst 
ind i. Her tænker jeg f.eks. også på den passage i bogen, hvor du skriver 
om at være “de nye stemmer” og blive iscenesat, dels som brun forfatter, 
og dels som forfatter fra underklassen, fra ghettoen. Noget af det som Det 
er et jeg der taler viser meget stærkt, og på mange niveauer, synes jeg, er 
hvor virksom den her typecasting egentlig er, og hvor effektivt den former, 
hvad der bliver læst, og hvordan der bliver læst.

Ja. Som jeg også beskriver i bogen, så var min første bog, Føtexsøen, en 
roman som også tager udgangspunkt i et biografisk jeg, men som også er 
fiktionaliseret. Den starter med at jeg ”bekender kulør” på første side, og 
skriver at jeg er brun og at jeg har en arabisk far. Det er en coming-of-age 
fortælling, som kredser om det at være en person, der minder ret meget 
om mig: At begynde at skrive, og ikke at kunne komme ind på Forfatter-
skolen og så videre. Og der var ikke mange andre på det tidspunkt, der 
skrev ud fra en lignende baggrund. I mellemtiden har vi fået både Yahya 
Hassan og Sara Omar, og flere andre, men der er ikke mange med anden 
etnisk baggrund i det litterære miljø. Og jeg oplevede jo, at jeg at jeg fik 
en enorm god respons på min debut, jeg fik meget opmærksomhed, og 
jeg fik nogle priser. Og det var jeg glad for, det er jo dejligt at ens arbejde 
bliver honoreret. Men efterfølgende har jeg ikke kunnet lade være med 
at tænke over, om det bare var fordi, jeg kommer med en fortælling fra et 
miljø, som er eksotisk for de fleste i det litterære miljø. For det ”sjove” er 
jo, at alle de andre bøger, jeg har skrevet siden, og som ikke er så direkte 
selvbiografiske, dem har jeg ikke fået nogen priser for. Og så skriver jeg en 
ny bog, som handler om racialisering på det politiske og samfundsmæssige 
plan og helt op i global skala, men også på det personlige plan. Og igen 
står jeg med en overstrømmende modtagelse, og får en fin pris.

Ja, man kan ikke lade være med at bemærke, at receptionen af Det er et 
jeg der taler, bekræfter bogens anfægtede analyse på en helt utrolig påfal-
dende måde! Her starter du netop igen med at bekende kulør, ligesom du 
gør på første side i Føtexsøen, ”huden er ikke en hættetrøje” skriver du. 
Det bliver jo, som du også bemærker, en noget ironisk selvdemonstrerende 
pointe at de litterære institutioner kvitterer med strålende anmeldelser 
og Montanas Litteraturpris, og således bekræfter bogens vrede analyse 
til punkt og prikke: Fordi du er brun så skal du også skrive om din egen 
eksotiske brunhed, for så passer pengene, så kan vi alle sammen forstå 
hvad du skriver, og forstå at det er vigtigt.

Det er rigtigt. Men samtidig er det jo en catch 22 for mig som forfatter. Det 
ville jo også være ærgerligt, hvis det ikke blev set, og ikke blev anerkendt 
som noget, der var vigtigt. Jeg har været enormt glad for modtagelsen af 
bogen, ikke mindst fordi dens ærinde blev vurderet som interessant, og 
som noget man tidligere har haft en vis blindhed overfor. Men samtidig er 
det jo også trist, at man bliver nødt til at skrive om de her ting, og det gør 
man jo, fordi der er noget konkret på færde, politisk, strukturelt og helt 
ned på hverdagslivsniveau, som gør at jeg bliver nødt til det. Jeg kan ikke 
undsige mig min egen position og mine egne erfaringer, som en person 
med anden etnisk baggrund, som aflæses som ikke-hvid. Det er jo også en 
bog, der simpelthen handler om noget, der optager mig enormt meget, og 
det bliver det sikkert ved med at gøre. Men jeg håber måske også at jeg 
kan nå et lidt andet sted hen, med det projekt nye jeg er i gang med, som 
også tager sig af flygtningesituationen og af mange af de samme spørgsmål, 
men måske ikke handler så forfærdelig meget om mig selv. 

Det kan jeg virkelig godt forstå, og det ville jo være helt absurd hvis du 
lod være med at skrive om de her ting, fordi der åbenbart er en lydhørhed 
over for dem! Men jeg synes også, at din bog bidrager med noget nyt til 
den engagerede litteratur på netop det her punkt, fordi den peger nogle 
forhold ud som er ekstremt indflydelsesrige, som skaber nogle vanvittige 
skævvridninger i den litterære samtale i Danmark, og som det indtil nu 
har vist sig at være meget svært at snakke om. Det er typisk blevet nogle 
ret ufrugtbare og ret skingre debatter, når vi i det litterære Danmark har 
diskuteret spørgsmål om forfatterens identitet, om det så er kvindelige 
forfattere eller ikke-hvide forfattere. Du beskriver i bogen det her billede, 
som bliver ved med at dukke op på internettet, af dig foran en mere eller 
mindre udbombet boligblok, hvor du aldrig har boet. 

Ja, altså, det er jo et billede jeg selv har sagt ja til blev taget!
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Ja, netop! Og det peger meget slående på det forhold, at et forfatterskab 
bliver iscenesat på en lang række måder, som der ikke er nogen, der an-
svarlige for, som enkeltpersoner. Og som vi derfor måske har også vænnet 
os til at ikke at se, eller i hvert fald til at tænke på det som noget vi ikke 
kan gøre noget ved. Samtidig med at de er meget styrende for, hvordan vi 
læser det forfatterskab. Jeg kan huske da Tue Andersen Nexø, som også 
var rigtig glad for Det er et jeg der taler, anmeldte en anden bog, Pernille 
Abd-El Dayems debut, Indenfor revet, hvor han beskrev hvordan han blev 
anfægtet af sin egen reaktion, fordi han havde en forventning om at en bog, 
der var skrevet af en person med et arabisk klingende efternavn, skulle 
handle om nogle helt bestemte ting, som den slet ikke handlede om. Og det 
synes jeg var en meget fin måde at pege på, hvor meget de her briller er i 
spil hele tiden. Men man kan også brede det ud, og spørge mere overordnet, 
hvor meget af en bog der rent faktisk er læst, før vi overhovedet lukker den 
op og begynder at læse.

Men jeg tror ikke der er nogen, der er i tvivl om hvordan denne her bog skal 
læses! På én måde er den kompleksitet du taler om, og som også bør være 
til stede når man læser nogle af mine andre bøger, som måske udfordrer 
nogle bestemte forventninger til hvad en person med et arabisk efternavn 
kan skrive om, jo slet ikke et ærinde i Det er et jeg der taler. Her gider jeg 
ikke engang at beskæftige mig med de forventninger. Det eneste den bog 
handler om, er lige netop de emner! Det er også derfor, jeg starter med at 
slå fast at det ikke er en samtale, ikke en kronik, jeg søger ikke konsensus. 
Det er et litterært værk, og her kan jeg være ligeså urimelig eller kategorisk 
som jeg har lyst til. 

Det kan jeg sagtens se, men min pointe med at bringe det op, er egentlig 
at jeg oplever, at der opstår en ret høj kompleksitet i netop den form. Fordi 
bogen i al dens benhårde insisteren faktisk peger på nogle ting, vi normalt 
ikke føler, vi kan gøre noget ved, eller måske ikke engang har opdaget 
findes. Den udpeger nogle blinde punkter, og receptionen af den demon-
strerer dem så ovenikøbet lige en ekstra gang, og på den måde bliver dens 
politiske og litterære udsagn ret reflekteret, og ret komplekst, synes jeg. Og 
det interessante er også, at den her kompleksitet let kan ses i forlængelse 
af dine tidligere bøger. Altså den gestus vi talte om før, der ligger i at 
kalde Politisk roman for Politisk roman, men også det greb du foretager 
i din anden roman, Den svære toer. Her forholder du dig jo til en kliché i 
litteraturkritikken, det her med at forventningspresset efter en succesrig 
debut gør det enormt vanskeligt at skrive nummer to, og det vælger du så 
at tage up front ved at kalde bogen sådan. Jeg synes faktisk, at det greb 

er meget beslægtet med det du gør her. Det handler om at sige direkte, at 
denne her bog, den er ikke bare et autonomt, lukket værk produceret af den 
beåndede kunstner, den indgår i et kredsløb, og der er nogle forventninger 
til den, og der opstår et feedbackloop mellem dig og dem der læser dig, 
som faktisk helt konkret findes, og som man godt kan forholde sig til og 
adressere åbent. Og med Det er et jeg der taler kan man sige, at du tager 
et skridt mere i forhold til, at måske kan man også godt kan stille noget 
op over for de her forhold. Måske kan man faktisk godt udpege nogle af 
de mekanismer, der er på spil og tvinge flere nuancer igennem ved hjælp 
af den valgte form, der er meget personlig og jegforankret, men samtidig 
har agitproppens kollektivitet indskrevet i sig, fordi den også viser frem, 
hvordan en bog på én måde også bliver skrevet af alle mulige andre end 
forfatteren.

Ja, det har du faktisk ret i. Og det handler jo ikke bare om at have anden 
etnisk baggrund, det handler om hvem det er, der har en umiddelbar adgang 
til den litterære verden. Hvem er det der bare kan vælte ind fra højre og blive 
forfatter uden at skulle forholde sig til sin egen identitet, til sit eget køn og 
til sin egen klassebaggrund? Der er nogle mennesker, der bare kan komme 
ind og være ”litteratur” på en tilsyneladende universel måde. For mig har 
det med at kalde det Den svære toer, og også det humoristiske spor, der 
kører i Føtexsøen med at jeg ikke kan komme ind på Forfatterskolen, og 
følelsen af, at der er den her litterære kode, som jeg ikke kan forstå, fordi 
jeg ikke bliver lukket indenfor, handlet om lige præcis det forhold. Det er 
der mange forfattere, som ikke skal forholde sig til. De er vokset op i et 
miljø, hvor de rette kulturelle koder har været en naturlig bestanddel, og 
det har været helt almindeligt at tillære sig dem. Der er bare nogen af os, 
som på en anden måde har været nødt til at forholde os til, hvor vi kommer 
fra. Så det handler også om privilegier.

Lige præcis. Og netop den indsigt, synes jeg afspejles meget konsekvent 
både i dit forfatterskabs form og indhold. Det er jo en erkendelse, du har 
været kastet ud i, som du beskriver det, men ikke desto mindre mener jeg, 
at alle dine bøger udspiller nogle vigtige indsigter omkring det litterære 
kredsløb, der ikke har været så meget blik for tidligere. Både i den meget 
direkte adressering af receptionen som rammesættende, der finder sted i 
Politisk roman og Den svære toer, men også f.eks. i den måde hvorpå for-
tælleren mister grebet om sine figurer i din forrige roman, Det kommer til 
at ske. Den bog handler jo også om litterær reception på den måde, at den 
beskriver de omkostninger ved at bruge sig selv og sit eget miljø i sine bøger, 
der kan opstå, for én der ikke er født ind i den kulturelle middelklasse. Mere 
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end den bevidste selvpunktering af værkerne, og af forfatterrollen, som 
nogen har læst frem her, så ser jeg det som forskellige måder at beskæftige 
sig med det problem, der er rykket helt ind på forreste række i Det er et jeg 
der taler. Her går du direkte i clinch med den politiske situation og beskri-
ver samtidig nogle erfaringer fra det litterære kredsløb, der meget klart 
illustrerer, at litteraturen heller ikke er en universel størrelse, der måles på 
evighedens standarder, men er del af nogle sammenhænge som præger den 
og sætter den i scene, og at forfatteren, og de ord vedkommende har valgt 
at skrive på siderne i realiteten kun styrer en lille del af hele maskinen. 
Og at den maskine desuden hænger sammen med resten af samfundet, og 
er præget af de samme uligheder, som gælder der. 

Ja, men det er samtidig vigtigt for mig at slå fast, at det her handler ikke 
om, at jeg tænker at jeg ikke kunne komme ind på Forfatterskolen, fordi 
jeg er brun. Det ville jo være åndsvagt, men det handler om, at der er 
nogle ting, der knytter sig til at komme fra et bestemt miljø, og hvis dem 
fra miljøet omkring Forfatterskolen, f.eks. primært er middelklasse, så er 
der måske også nogle historier, og nogle måder at fortælle dem på, som 
ikke nødvendigvis vækker genklang der. Og der tror jeg virkelig ikke på, 
at der er et eller andet universelt litterært ”something” som bare fungerer. 
Men der er nogle konkrete koder, og der er nogle strukturer, som man ikke 
ser hvis man er født ind i dem, men man kan altid genkende den ”rigtige 
litteratur” som ser ud på den her måde, fordi den følger de koder.

Samtidig så synes jeg at der i din bog er en tro på, at litteratur kan betyde 
noget, og at den ikke behøver at blive læst ind i det lukkede rum, hvor 
den følger nogle koder, men ikke har noget med virkeligheden at gøre. 
For der er andre måder at læse på, hvor vi måske kan bruge litteraturen 
til noget, eller bruge den sammen med noget. Her til sidst kunne jeg godt 
tænke mig at tale lidt om en sætning der står til sidst i din bog, markeret 
med kursiv: “Jeg skriver i et udvidet nu.” Har du lyst til at uddybe, hvad 
der ligger bagom den?

Det er et begreb jeg mødte da jeg var i gang med Politisk roman, hvor jeg 
læste forskelligt om politisk litteratur i dag, blandt andet en samtale, hvor 
forfatteren Martin Larsen taler om at skrive i et udvidet nu. Det handler 
om, at man tager udgangspunkt i konkrete situationer og begivenheder 
som findes nu og her, rundt omkring en mens man skriver, men som også 
kan strække sig ind i en fremtid. Det begreb har jeg taget med mig frem 
til arbejdet med denne bog. Det står i kursiv, fordi det ikke var mit begreb, 
og samtidig følte jeg, at det var store ord. Kan jeg virkelig skrive noget, 

som står som et monument over den tid vi lever i? Og det er selvfølgelig 
ikke noget jeg selv kan afgøre. Så jeg mener det som et ideal for skriften, 
men vil også gerne lige punktere det lidt.

Jeg synes også der var en interessant spænding i forhold til den dyrkelse 
af nuet, som vi kender fra en modernistisk æstetik, hvor man vil skrive i et 
kontinuert nu, som i stream-of-consciousness, og den historieløshed, som 
kan ligge i at kaste al erindring bort, for det er jo langt fra den gestus du 
udfører. Men samtidig indebærer begrebet, at det at skrive er en handling i 
nuet, hvor man investerer sig selv og sin krop her og nu, så man i stedet for 
at se skriften som en bagudrettet handling, der beskriver og repræsenterer 
noget, der allerede er sket, så at insistere på den som noget fremadrettet. 

Ja, det er jo virkelig også den hurtige skrift, jeg dyrker her. Men det betyder 
ikke at den ikke også er eftertænksom, og har en bevidsthed om historien 
og funderes i noget, der er vigtigt, både nu og fremadrettet.

Jeg tænkte også på hvordan ideen om den fremadrettede skrift harmonerer 
ret fint med din åbenlyse interesse for paratexten, og altså for hvordan 
den bog, du har skrevet bliver præsenteret og hvordan den egentlig virker. 
For når man taler om politisk litteratur er man jo også nødt til at tænke 
over, hvad den bog egentlig gør, når den har sluppet forfatterens hænder.

Det er meget vigtigt for mig, at det med den politiske litteratur ikke bliver 
en sovepude, hvor jeg har det politisk når jeg skriver det, og så får folk det 
politisk når de læser det, og så kan man læne sig tilbage i det, og så har vi 
alle sammen gjort noget. Det er nogle spørgsmål jeg har tænkt meget over, 
og også talt meget om, og jeg tror ikke at litteraturen som sig selv kan gøre 
noget, eller forandre ret meget. Det kan man jo se, at den ikke gør! Jeg 
kan sagtens blive meget vred og ked af det, bare ved at læse aviserne eller 
tage op i udrejsecentrene. Men lige så vigtigt, så betyder det ikke, at man 
skal lade være med at skrive om de politiske spørgsmål. At man ikke skal 
insistere på, at de her ting findes. Tværtimod! Det her inferno af rædsel og 
lidelse findes. Det kan godt være I ikke kan gøre noget ved det, men I skal 
sgu se det, og I skal vide det. Det betyder, at det ikke bare dør i glemslen. 
Og hvis man gerne vil forandre verden, så må man ved siden af og sam-
tidig investere sin krop og sin tid i at gøre andre ting. Også selvom man 
er i min alder og har børn, og ikke kan kaste sig ud i vilde ting, hvor man 
pludselig ikke kommer hjem igen. Samtidig anerkender jeg, at sproget har 
en magt. Og derfor kan man jo faktisk gøre noget, når man arbejder kritisk 
med det, men det er vigtigt for mig at være realistisk omkring graden af 
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forandring. Jeg prøver selv at gøre noget uden for teksten, for at forandre 
noget i det omfang, jeg nu kan. Man kan vel sige at teksten indgår i det, 
sammen med andre praksisformer.

Undervejs i teksten er du også påpasselig med at reflektere over din egen 
position i det du skriver. Du har blandt andet en passage, der begynder 
”Du og jeg ved ikke hvordan det er at leve under generaler og affældige 
despoter, at blive tortureret i hemmelige fængsler...” 

Det handler om, at det er meget vanskeligt at skrive om at være flygtning, 
eller om at sætte ild til sig selv, som Mohamed Bouazizi, aktivisten i Tu-
nesien, gjorde, og satte gang i det arabiske forår. Man er nødt til at finde 
ud af, hvordan man får brugt de her begivenheder og de her menneskers 
historier på en måde, der ikke bare propper dem ind i en tekst, som dybest 
set lukrerer på deres lidelse. Derfor er det også vigtigt for mig at pointere, 
at jeg faktisk ikke aner, hvordan det er. Jeg befinder mig i en anden og 
meget mere privilegeret position. Men det betyder ikke, at jeg ikke godt 
kan pege på det, kan skrive om det og tale om det. Det er bare en balan-
cegang, hvordan man vælger at gøre det. Der er også udkommet andre 
bøger i den senere tid, som har været optagede af flygtningekrisen, og 
som er blevet kritiserede for at være for afstandstagende, for at være for 
velmenende, eller for at bruge lidelsen æstetisk uden selv at have noget i 
klemme. Det er jeg grundlæggende meget uenig i. Ikke fordi jeg ikke kan 
se det problematiske i at gøre det politiske poetisk ved at skrive om det 
forfærdelige på en skøn måde. Jeg vil ikke ornamentere lidelsen. I bogen 
vrænger jeg også af folk der “svarer igen med den såkaldte skønhed”, og 
det ér problematisk at skrive skøn litteratur om undertrykkelse og død. 
Pludselig, så har man fandeme fået en litteraturpris, fordi man skriver om 
noget hvor folk dør! Men det er mere problematisk, ikke at skrive om det. 
Og så må man tage de kritiske spørgsmål, der kommer i kølvandet på det. 
Det må være prisen man betaler for at tage en karrierevej som ’den politiske 
digter’. Så må man tage de spørgsmål alvorligt, og når man skriver, må 
man sørge for hele tiden at investere noget i sin egen skrift, og reflektere 
over det ’jeg’ man investerer: hvem er jeg, og hvad er mine privilegier, for 
jeg har også blinde pletter, som andre måske kan se. Og hvis man gerne 
vil forandre noget, må man prøve at gøre noget, der hvor man kan. Det 
synes jeg, er vigtigt at sige, at teksten er ikke alene. Jeg skal også handle 
på andre måder, for ellers bliver det en karriere, hvor man kapitaliserer på 
alverdens dårligdom, og så kan man sidde der i sin trygge stue og stråle 
og være en politisk digter. 

Det synes jeg er en stærk konstatering at slutte af med! Og selvom du så 
er ’politisk digter’ og som sådan og får lov at publicere din egen enetale, 
så er du samtidig gennemstrømmet af alle mulige stemmer og strømninger, 
som er med til at regulere og forandre det du laver. Det er en form for di-
stribueret agens, en kollektiv udsigelsessituation, samtidig med at du etisk 
stiller din krop og din person bagom din tale og insisterer på, at du står 
der. Ligesom hos de forfattere, der skriver i forlængelse af posthumanisti-
ske ideer, så handler det også om rent faktisk at afgive den kontrol, og at 
pege på de mekanismer, som spiller ind ved siden af det mere eller mindre 
magtfulde eller magtesløse jeg. For mig demonstrerer dine bøger – på en 
mere konkret og mere konsekvent måde end mere fortænkte økopoetiske 
konstruktioner, der har fyldt meget de senere år – alle de andre kræfter, 
der virker ind i det jeg, der taler i litteraturen og i politikken, og som vi 
er nødt til at blive meget mere opmærksomme på, hvis vi vil have de to 
størrelser til at tale mere sammen i fremtiden.
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