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Solveig Daugaard

MEDIEØKOLOGIEN OG JUNGLELOVEN

Christina Hagens forfatterskab  
og bogens fremtid

Nobody knows what a book is any more.
                                    Matthew Fuller1

Farvel til bogen

”Hvordan	ville	De	have	det,	hvis	De	ikke	var	offer	for	noget?”	(Hagen	
2019)	spørges	der	retorisk	på	bagsiden	af	Christina	Hagens	Korrektheds
bibelen,	der,	som	rigeligt	annonceret	i	bogens	omfattende	forskræp,	er	et	
utvetydigt	ætsende	angreb	på	samtidens	korrekthedskultur	og	dyrkelse	af	
offerfiguren.	Et	flertal	af	de	stærkt	karikerede,	formanende	udsagn,	som	
udgør bogens tekst, er skrevet med gammeldags skolemesterskråskrift 
på	småternet	skolehæftepapir,	og	alle	angriber	de	indigneret	krænkelses-
potentialet	i	enhver	tænkelig	handling	og	ethvert	tænkeligt	udsagn	og	kører	
således demonstrativt offermentaliteten ad absurdum. Den 1. februar 2019 
havde forfatteren, hendes forlag Gyldendal og Teater République, som på 
dette tidspunkt spillede Hagens debut som dramatiker i fuldt forestillings-
format, monologen Med mig selv i mine egne arme,2 via Facebook inviteret 
til åben reception for Korrekthedsbibelen i teatrets lokaler på Østerbro i 
København. Hagen dukkede ikke op til receptionen. I stedet rejste den 
15-årige Pauline Elgaard, som tidligere bl.a. har leveret tegninger til Ha-
gens	bøger,	sig	og	læste	et	brev	fra	forfatteren	som	efterfølgende	kunne	
læses	på	begivenhedens	Facebook-side.3	I	brevet	erklærer	Hagen,	at	hun	
stopper som forfatter:

Kære	alle
Tak fordi I er kommet. Mit navn er Pauline Elgaard og jeg er i dag stand 
in	for	Christina	Hagen	og	hun	har	bedt	mig	læse	dette	op	for	jer.
Siden 2009, det vil sige allerede efter min debutbog, Sexdronning, har jeg 
haft	et	ambivalent	forhold	til	det	at	være	forfatter	og	det	er	noget	jeg	har	
kæmpet	med	siden	og	talt	om	i	mange	interviews	efterhånden.	
Jeg elsker at skrive, det vil sige selve processen, der handler om at sidde 
derhjemme	i	sit	joggingtøj	og	finde	på	og	skrive	en	verden	frem	og	stikke	
i	de	allermest	betændte	sår	 i	 tiden.	Men	jeg	har	følt	mig	spærret	 inde	i	
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en	intellektuel	boble,	som	jeg	ikke	har	kunnet	finde	en	vej	ud	af.	Det	har	
næsten	alle	mine	bøger	handlet	om,	og	for	hver	bog	har	udbryddelsen	[sic]	
føltes	mere	ekstrem.	Christian	Lollikke	[sic],	som	jeg	ser	meget	op	til,	fik	
mangle	[sic]	slag	for	Black	Madonna.	Og	lige	så	mange	slag	for	Aladdin,	
som kom efter. Det gav stof til eftertanke, for hvor stopper det og orker man? 
Jeg er stolt af min Junglebog og jeg er stolt af Korrekthedsbibelen, men jeg 
kan også se, at mit forfatterskab i høj grad efterhånden handler om MIN 
FØLELSE	AF	mangel	på	frihed	og	ytringsfrihed.	Og	jeg	tror	på	nuværende	
tidspunkt	ikke	på,	at	jeg	vil	kunne	skrive	bøger	om	andet	–	jeg	vil	blot	finde	
nye former, nye vinkler, nye måder at gøre det på. 
Jeg betragter Korrekthedsbibelen som en af mine mest vellykkede og stram-
meste bøger, og derfor er jeg stolt af, at det er den, der siger farvel fra mig. 
Som	mine	redaktører	ved,	så	har	jeg	i	årevis	kæmpet	med	lysten	til	at	skrive,	
give interviews og få taget billeder. Jeg er et meget privat menneske, og 
det	kan	være	svært	at	kombinere	det	med	at	være	forfatter.	Jeg	vil	ikke	
skrive	flere	bøger	om	det,	for	mig,	trange	intellektuelle	miljø.	I	stedet	vil	
jeg	trække	mig.	Først	vil	jeg	tage	toget	til	Jylland,	der	sidder	jeg	sikkert	
allerede nu, mens I står her, og så vil jeg rejse til Caribien, dén rejse er 
allerede	bestilt.	Det	er	muligt,	at	jeg	vil	skrive	et	teaterstykke	i	ny	og	næ,	
men det er nu ikke sikkert.	Sikkert	er	det	dog,	at	jeg	ikke	vil	skrive	flere	
bøger, og Korrekthedsbibelen bliver derfor min sidste bog. 
Nu vil jeg leve et almindeligt liv, se fjernsyn og rejse til lande langt, langt 
væk.	OG	DET	glæder	jeg	mig	til.
Tak til Mette, Pablo, Simon, Johannes, Vivi, Pauline og alle mulige andre, 
der har støttet mig og hjulpet mig frem som forfatter. 
Det her vil gøre mig til et gladere menneske, nemlig det menneske jeg har 
drømt	om	at	være	i	10	år.	
Kærlig	hilsen	
Christina	Hagen	(Hagen	2019a)	

Selvom Korrekthedsbibelen, som opsummeret i bagsidetekstens signa-
turspørgsmål,	altså	blæser	ret	entydigt	til	kamp	mod	offerdyrkelsen,	og,	
som	flere	anmeldere	bemærkede,	på	den	måde	fremstår	som	Hagens	til	
dato	mindst	åbne	og	tvivlende	og	mest	tydeligt	pointerede	værk4, har dette 
brev, og Hagens angivelige exit fra litteraturens verden, en ganske tvetydig 
investering	i	netop	offerfiguren.	Ved	første	øjekast	trækker	Hagen	i	brevet	
netop	det	ultimative	offerkort,	man	kan	trække	som	forfatter:	Hun	føler	
sig så	udgrænset	og	så misforstået, at hun stopper sit virke. Hun stopper, 
skriver	hun,	af	to	årsager:	for	det	første,	fordi	hun	ikke	længere	orker	at	
stille	op	til	alle	de	åbenhjertige	interviews	og	flotte	billeder,	der	skal	tages	
af	en	moderne	forfatter,	og	for	det	andet	fordi	hun	ikke	længere	orker	at	

stille	op	til	alle	de	”slag”,	hun	skal	tage	imod	i	den	offentlige	(litteratur)
debats	jungle.	Men,	som	man	kunne	læse	i	Hagens	Jungle	(2017),	som	er	
det	værk	(ud	over	det	aktuelle,	der	skulle	lanceres)	hun	fremhæver	mest	
centralt i brevet, så kan man ikke bruge offerrollen til ret meget i junglen – 
”politisk korrekthed og millimeterdemokrati, det er ikke noget man kender 
til	i	junglen,”(Hagen	2017:	uden	paginering)	–	dér	får	man	kun	noget	ud	
af	at	være	stærk,	og	i	brevets	optik	er	Hagen	ikke	den	stærke	part	i	netop	
denne	jungle,	hvilket	følgelig	gør	hende	til	et	(let)	offer.
 Men samtidig fastholder hun, qua udeblivelsen fra receptionen, en 
konsekvent modvilje mod at udstille sig selv i denne offerposition. Frem 
for,	paradoksvant,	at	følge	den	tidstendens,	hun	kritiserer,	og	her	hævde	
sin	offerstatus	som	våben	mod	”slagene”,	vælger	hun	at	trække	sig,	og	
i stedet underkaste sig jungleloven classic, kunne man sige: ”I junglen 
er der ingen vej udenom; hvis du ikke er dig selv, så dør du af det. Hvis 
du ikke lever i overensstemmelse med dine egentlige tanker og ønsker, 
så	kan	du	ikke	overleve	her”	(Hagen	2017:	uden	paginering).	Hun	giver	
efter	for	den	stærkes	ret	og	forlader	den	litterære	verden	i	en	gestus	som	
på	én	gang	fremstår	resigneret	og	suveræn.	Således	lægger	denne	hendes	
forfatterskabs	 angiveligt	 sidste	 handling	 sig	 fuldstændig	 konsekvent	 i	
forlængelse	af	den	dobbeltfigur	som	har	præget	forfatterskabet,	og	gang	
på	gang	forvirret	dets	læsere:	På	samme	tid	hudløs	og	iscenesat,	blottet	og	
sarkastisk,	fuldstændig	afmægtig	og	isnende	cool.
 Om Hagen står ved sin beslutning om aldrig mere at skrive bøger, og 
leve et ”almindeligt liv” med fjernsyn og rejser til de varme lande; om 
hun	som	en	anden	Michael	Strunge	finder	en	vej	tilbage	om	nogle	år	eller	
måneder; eller om hun lader et andet kunstnerisk medium erstatte bogen, 
og	f.eks.	(hvilket	ville	stemme	fint	med	den	lokalitet	hun	har	valgt	til	at	
bekendtgøre	sin	beslutning)	fuldfører	bevægelsen	fra	litteraturen	til	teatret	
og springer ud som dramatiker på fuld tid, kan kun tiden vise. Men uanset 
udfaldet	på	længere	sigt,	så	spidsformulerer	hendes	manøvre	et	afgøren-
de dilemma for litteraturen i en tid, hvor nogle af de mest selvfølgelige 
karakteristika, der har udgjort rettesnoren for vores litteraturopfattelse i 
snart et par århundreder, er sat under kraftigt, vedholdende pres. Nemlig 
at	litteratur,	ud	over	at	have	sproget	som	materiale,	kan	defineres	som	en	
trykbaseret, autonom, og individuelt forfattet kulturel udtryksform.
 Hagen angiver to forhold omkring det, jeg i det følgende vil kalde for 
litteraturens samlede medieøkologi	–	og	som	jeg	skal	definere	nærmere	
lidt	længere	nede	–	som	årsager	til	sin	beslutning.	Dels	forventningerne	
om at forfatterens faktiske krop og følelser er til konstant rådighed for 
potentielle	læsere	og	dels	vilkårene	for	den	kulturelle	og	litterære	debat,	
som	hun	fremstiller	som	nådesløs.	Det	er	oplagt,	at	disse	forhold	hænger	
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tæt	sammen,	både	med	hinanden	og	med	den	øgede	digitalisering	af	de	
kulturelle kredsløb, som, ikke mindst gennem udbredelsen af digitale 
netværksmedier,	er	eksploderet	i	netop	den	10-års	periode,	hun	taler	om.	
Nærværende	 artikel	 er	 tænkt	 som	 en	medieøkologisk	 refleksion	 over	
vilkårene for den trykte bog i en digitaliseret samtid med udgangspunkt 
i Christina Hagens senere forfatterskab fra White Girl	(2012)	til	Korrekt
hedsbibelen	(2019),	men	med	særlig	vægt	på	hendes	til	dato	mest	kontro-
versielle udgivelser, de to fotobøger Boyfrind (2014)	og	Jungle	(2017),	som	
på	flere	måder	udgør	en	form	for	selvstændigt	appendiks	i	forfatterskabet.	
Min	interesse	for	disse	værker	bunder	i	at	de,	med	deres	vidtforgrenede	
mediemæssige	komposition	spidsformulerer	spørgsmålet	om,	hvad	det	er	
for forandringer litteraturen undergår i disse år, og viser hvordan littera-
turvidenskaben	ved	netop	at	anlægge	et	medieøkologisk	perspektiv,	og	
betragte samtidslitteraturen som et materielt sammensat kulturelt kredsløb, 
kan begynde at tilpasse sig de nye former.
 Af en del nyere medie- og kommunikationsforskning fremgår det, at de 
seneste ti-femten års digitale medieeksplosion har påvirket vilkårene for 
selvfremstilling, herunder udviklingen af en digitalt medieret ’persona’, 
både	for	kunstnere	og	for	alle	andre	(Marshall	2015),	ligesom	muligheden	
for	at	deltage	i	en	offentlig	(eller	pseudooffentlig)	samtale	i	f.eks.	sociale	
medier,	er	blevet	bredt	ud	til	langt	flere	end	tilfældet	var	for	få	år	siden.	
Interface	 er	 et	 begreb	 fra	 digitale	 kulturstudier,	 som	kan	 hjælpe	med	
indramme nogle af disse forandringer og begrebsliggøre den medierede 
persona. Det beskriver et overgangspunkt mellem forskellige niveauer i et 
informationssystem. Begrebet kendes fra det brugerinterface, der medierer 
mellem den maskinelle, digitale kode, som styrer f.eks. computere og smart-
phones, og vores menneskelige sanseapparat og den sproglige afkodning 
og kommandoafgivning, hvorigennem vi interagerer med teknologien. Men 
begrebet kan ligeledes appliceres på analoge teknologier, f.eks. fungerer 
den trykte bog almindeligvis som interface mellem litteraturen og dens 
læsere.	Det	er,	i	overensstemmelse	med	en	traditionel,	kodeksbaseret	litte-
raturopfattelse, gennem den fysiske håndtering og visuelle afkodning af 
bogens teknologi, at vi tilegner os de sproglige sekvenser, som vi forstår 
som	det	egentlige	litterære	værk.	I	en	litterær	kontekst	er	en	vigtig	forskel	
på	bogen	og	skærmen	som	interfaces,	at	bogen	kun	er	beregnet	til	at	læse	
i,	mens	skærmen	understøtter	både	læsning	og	skrift,	foruden	flere	andre	
aktiviteter.	Jo	mere	skærmene	fylder	i	vores	mediebillede,	desto	tættere	
rykker disse to, tidligere adskilte aktiviteter også på hinanden, hvilket, som 
vi	skal	se,	har	indflydelse	på	vores	oplevelse	af	litteraturen.	
	 Et	interface	er,	i	den	amerikanske	medieforsker	Lori	Emersons	definition,	
en relationel størrelse som altid er halvt teknologi, halvt bruger, og som 

desuden	er	designet	til	at	lede	opmærksomheden	væk	fra	sig	selv,	og	ideelt	
set	fremstå	så	transparent	og	neutral	som	muligt	(Emerson	2014).	Denne	
naturalisering er imidlertid illusorisk, interfacet er aldrig naturgivent, og 
som	de	fleste	ansigter	(interface)	heller	ikke	det	mindste	neutralt,	men	
tværtimod	stærkt	formende	for	hvordan	et	givent	objekt	opleves.	Naturali-
seringen af interfacet er for Emerson altid et magtmiddel. Når f.eks. Apple 
iscenesætter	den	nyeste	iPhone	som	”interface	free”,	reduceres	brugerens	
frihed	uden	at	brugeren	er	opmærksom	på	det.	Den	magt,	der	er	gemt	i	
interfacet tilslører sig selv. 
 Interfacet kanaliserer altså oplevelsen af intimitet mellem teknologi og 
bruger,	eller	mellem	værk	og	læser,	for	at	koble	tilbage	til	de	litteratur-
videnskabelige	termer.	Hvis	bogen	tidligere,	ureflekteret,	betragtedes	som	
det	primære	interface	for	litteraturlæsning,	så	har	den	i	det	nye	medieland-
skab	fået	konkurrence	fra	flere	sider.	Således	er	forfatterens	persona,	som	
den	fremstår	på	tværs	af	et	konglomerat	af	forskellige	platforme,	blevet	
et mere og mere dominerende interface, hvorigennem litteratur opleves. 
Den illusoriske intimitet med forfatterens person som er opstået, reducerer 
(tilsyneladende)	afstanden	mellem	forfatter	og	 læser	og	vækker	 stærke	
følelser,	både	affektive	og	aggressive,	som	let	finder	udløb	via	sociale	og	
konventionelle medier. Og hermed er debatklimaet også forandret. Den 
autoritet, der var bundet til forfatteren – autoren – er erstattet af en oplevelse 
af	nærhed	eller	fortrolighed.	Den	udbredte	brug	af	personlige	interviews	
og	iscenesatte	fotografier	i	litteraturdækningen,	har	bidraget	til	naturalise-
ringen	af	forfatterens	persona	som	det	måske	mest	indflydelsesrige	filter	
hvorigennem litteratur, bevidst eller ubevidst, opleves. Samtidig fremstår 
denne	 forfatterpersona,	 uvægerligt,	 som	en	kraftigt	 iscenesat	 størrelse,	
ofte på samme tid sentimentaliseret – gennem de følsomme, oprigtige in-
terviews – og seksualiseret – gennem de ofte polerede, opstillede billeder, 
der	illustrerer	litteraturdækningen	i	traditionelle	såvel	som	sociale	medier.	
Et	forhold	som	igen	er	i	stand	til	at	vække	stærke,	modsatrettede	følelser:	
dels	empati,	intimitet,	forførelse	og/eller	erotisk	tiltrækning,	og	dels	vrede	
over	at	blive	(forsøgt)	ført	bag	lyset	af	iscenesættelsen.
	 Det	ærgerlige	ved	Christina	Hagens	afskedsbrev	er	egentlig	ikke,	at	disse	
forhold udpeges. Det har Hagen selv gjort mange gange før, og lignende 
overvejelser	luftes	nærmest	ugentligt	af	danske	forfattere	fra	Hanne	Vie-
mose til Jens Christian Grøndahl, ligesom forholdene løbende beklages af 
læsere,	forlæggere,	kritikere	og	redaktører.	Og	faktisk	har	netop	spørgsmål	
vedrørende	forfatteres	selvfremstilling,	samt	forfatteres	og	læseres	iden-
titetsinvesteringer	været	omdrejningspunkt	for	den	perlerække	af	ophidsede	
litterære	debatter	op	gennem	2010’erne,	fra	Niels	Frank	til	Mette	Høeg,	
som også berøres centralt i brevet.5
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I	forhold	til	tidligere	tiders	litterære	fejder	er	forskellen	dels	at	de	pågæl-
dende	debatter	er	faldet	med	hidtil	uset	tæthed	gennem	årtiet,	og	dels	at	de,	
ikke	mindst	takket	være	de	sociale	mediers	massive	indtog	i	mediebilledet,	
har	engageret	et	hidtil	uset	antal	deltagere.	Det	mest	karakteristiske	fælles-
træk	ved	de	nye	debatter	er	imidlertid	den	udbredte	forvirring	omkring	
afg	rænsningen	af	debattens	genstand,	som	har	ført	til	deres	hastige	eska-
lering	og	afsporing.	De	debatterende	har	åbenlyst	været	uenige	om,	hvilke	
forhold der overhovedet var legitime at inddrage i en debat, der handlede 
om, eller i det mindste udsprang af, litteratur.6	Selvom	der	har	været	en	
udbredt tendens blandt litteraturens fagfolk – Christina Hagen inklusiv7 – til 
at	afskrive	debatterne	som	misforståede	i	litterær	henseende,	og	optagne	af	
navnlig identitetspolitik, moral, korrekthedsfantasier og privilegieblindhed 
snarere end litteratur, vil jeg foreslå at betragte debatternes påfaldende 
gennemslagskraft som en indikation på at litteraturen, stik imod samtidens 
mange	bekymringer	for	dens	fremtid,	i	dag	er	bærer	af	en	ganske	markant	
kulturel betydning. Samtidig er de, i kraft af deres uforløste og forvirrede 
præg,	formentlig	den	tydeligste	indikation	overhovedet	på,	at	litteraturen	
i disse år forandrer sig så radikalt at der er behov for gennemgribende 
fornyelse af vores begreber, hvis litteraturvidenskaben skal fastholde sin 
kompetence til at bearbejde og forstå sin tids litteratur, samt muligheden 
for	til	stadighed	at	reflektere	over	dens	samfundsmæssige	rolle.
 Når Hagens afskedsbrev virker forstemmende, er det altså navnlig fordi 
hendes	værk	frem	til	i	dag	har	angrebet	litteraturens	forandrede	vilkår	så	
enestående	proaktivt.	For	hver	ny	udgivelse	har	værket	bygget	videre	på	
en	grundlæggende	tvivl	om,	hvad	en	bog	egentlig	er,	og	kan	være,	og	en	
nysgerrighed omkring, hvilke faktorer der er med til at forme, hvordan vi 
læser	den.	
	 Hendes	blik	for	de	ofte	uskønne,	socialt	og	kønsmæssigt	skævvredne	
mekanismer,	der	sætter	ind,	når	forfatterens	persona	bliver	et	centralt	inter-
face	for	litteraturlæsning,	og	hendes	praksis,	hvor	hun	i	stedet	for	passivt	
at beklage dem – og således gøre sig til offer for dem – demonstrativt har 
indtaget disse mekanismer, vendt dem på hovedet og udnyttet dem som 
kompositoriske elementer i sit kunstneriske projekt, har bidraget afgørende 
til	både	forfatterskabets	æstetiske	originalitet,	dets	kønspolitiske	relevans	
og dets magt- og normkritiske kant i det hele taget. 
	 I	forhold	til	de	imponerende	heftige,	men	unægteligt	forvirrede	kultur-
debatter, så har Hagens praksis så at sige tunet bogmediet og dets infra-
strukturer, så forhold som seksualiseringen af den kvindelige forfatters krop 
som	interface	for	litteraturen	og	andre	indflydelsesrige,	men	uartikulerede	
dele af litteraturens medieøkologi, der har vist sig så vanskelige at diskutere 
i de omtalte debatter, er blevet af-naturaliserede og hermed mulige at få 

øje	på	og	kritisere	på	et	niveau,	der	rækker	ud	over	en	banal	mistænke-
liggørelse	af	den	enkelte	forfatters	forfængelige	selviscenesættelse,	eller	
den enkelte redaktør, kulturjournalist, fotograf eller forlagschefs mere eller 
mindre	 lumre	motiver.	 I	 forlængelse	 af	Emersons	 interfacebegreb,	 kan	
man sige at Hagen i sin praksis har arbejdet med at synliggøre interfacets 
undertrykkende magt.
	 At	 litteraturen	 tilsyneladende	 ikke	 (længere)	 har	 plads	 til	Christina	
Hagens	sprogligt,	konceptuelt	og	mediemæssigt	stærkt	originale	værk,	er	
måske ikke noget større problem for Christina Hagens fremtid. Hun virker 
synligt lettet. Men hvis Hagens undersøgende, bogbaserede praksis virkelig 
er	bukket	under	for	jungleloven	i	det	såkaldte	litterære	miljø,	kunne	det	
måske	være	et	varsel	om	problemer	for	litteraturens	fremtid.	Når	Hagen	
siger farvel til litteraturens foretrukne platform, bogen, er det så et tegn 
på	at	dette	medium	ikke	længere	kan	bære	den	sprogkunst,	der	for	alvor	
vil udfordre den?

Farvel til bogen 2

Christina Hagen er naturligvis ingenlunde den eneste der har udtrykt en 
vis resignation i forhold til bogens fremtid i mødet med vor tids digitale 
kultur. Midt i 1980’erne observerede den tyske medieteoretiker Friedrich 
Kittler	 hvordan	 skrevne,	 optiske	 og	 akustiske	 datastrømme	var	 i	 færd	
med	at	sammensmelte	i	et	nyt	totalmedium,	den	digitale	computer	(Kittler	
1986).	I	Kittlers	Foucault-inspirerede	mediegenealogi	er	litteraturen	i	form	
af	bogmediet	en	teknologi,	der	havde	sin	uanfægtede	dominansposition	
som indstifter af magtens diskurs – eller ”nedskrivningssystemet”, som 
er Kittlers term for den totale medieinfrastruktur, der eksisterer på et 
givent historisk tidspunkt – i det 18. og 19. århundrede. En vigtig indsigt 
fra denne mediehistoriske tradition er sammenkoblingen af medier og 
magt.	For	Kittler	 er	 litteraturen	helt	grundlæggende	et	magtmiddel,	og	
det	moderne,	borgerlige	kunstbegrebs	fortælling	om	litteraturen	som	et	
modsprog, er fundamentalt illusorisk. Poesiens dybere formål er at ud-
brede alfabetiseringen og opbygge det moderne, psykologiske individ, 
sådan at dette ”såkaldte menneske” bedre kan kontrolleres af magten. Et 
teknisk medium er aldrig blot et uskyldigt objekt, det er altid indføjet i 
nedskrivningssystemet og tjener et kontrollerende, regulerende formål. I 
Kittlers analyse rokkedes litteraturens position som det styrende medium 
første gang med det tidlige 20. århundredes introduktion af nye medietek-
nologier,	eksemplificeret	ved	filmen,	grammofonen	og	skrivemaskinen	og	
i et mediehistorisk perspektiv kunne litteraturen således betragtes som et 
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overstået kapitel dengang i 1980’erne, hvor den magtindstiftende position 
for alvor begyndte at blive overtaget af den digitale teknologi. Af samme 
grund anså Kittler også litteraturvidenskaben som udtømt i dens kendte 
form	(altså,	som	en	disciplin	hvis	genstand	primært	er	tekster),	hvorfor	
han demonstrativt valgte at tranformere det professorat ved Humboldt han 
tiltrådte i 1991 fra litteraturhistorie til det – i en tysk kontekst – dengang 
helt	nye	emne	”mediehistorie”	(Fisher	og	Götselius	2003:	11).	

Ingen ved længere hvad en bog er

I	de	snart	fire	årtier	siden	Kittler	 lancerede	sine	analyser	er	hvad	man,	
med	reference	til	Sven	Birkets	sortsynede	værk	fra	1994,	kunne	kalde	for	
Gutenberg-elegierne	–	altså	erklæringerne	om	og	angsten	for	litteraturens,	
bogens	og	læsningens	forestående	udryddelse	–	vokset	vildt	i	både	populær	
og	akademisk	diskurs.	Men	der	er	også	i	de	senere	år	sket	en	bevægelse	væk	
fra	opfattelsen	af	de	enkelte	medieteknologier	som	afgrænsede,	færdige	
størrelser, der i sidste ende kan udmanøvrere hinanden, og hen imod en 
mere	netværksorienteret	eller	økologisk	begrebsliggørelse	af	de	forskel-
lige medier, og samspillet mellem dem og deres omgivelser, og sådanne 
fremstillinger forholder sig typisk mindre kategorisk til spørgsmålet om 
den trykte bogs fortsatte relevans.
	 Medieøkologien,	som	danner	teoretisk	ramme	om	nærværende	undersø-
gelse	har	begrebsmæssige	rødder	i	den	populære,	canadiske	medieteoretiker	
Marshall	McLuhans	idé	om	medier	som	”the	extensions	of	man”	(McLuhan	
1964),	men	er	blevet	reintroduceret	i	en	mere	posthumanistisk	udgave	i	
nyere medieteoretisk forskning, blandt andet af den britiske medieteoretiker 
Matthew Fuller. I sin bog Media Ecologies (2005),	som	ikke	handler	meget	
om	 litteratur,	 forsøger	Fuller	netop	at	afdække	den	komplekse	æstetik,	
som	er	på	færde	når	kulturelle	fænomener	er	komponerede	af	mangfol-
dige relationer mellem forskellige mediesystemer, som spiller sammen i 
produktionen	af	noget,	der	rækker	ud	over	dem	selv	og	fremstår	som	nye	
rhizomatiske	 netværksstrukturer,	 der	 kombinerer	 politiske,	materielle	
og	æstetiske	dimensioner.	Et	værks	medieøkologi	udgøres	potentielt	af	
hele	det	netværk	af	processer,	der	spiller	ind	i	produktion,	distribution	og	
konsumption	af	det	pågældende	værk,	og	en	medieøkologisk	approach 
vil således også have mulighed for at undersøge hvordan det indvirker på 
et	litterært	værk,	når	det	distribueres	gennem	f.eks.	illustrerede	dagblads-
interviews og ophidsede debatter, i samme arbejdsgang, som den behandler 
værkets	sproglige	og	bogmaterielle	komposition,	dets	tematik	og	andre	af	
litteraturlæsningens	mere	klassiske	interesseområder.

Selvom	medieøkologien	 i	 denne	 udgave	 trækker	 direkte	 på	 den	 tyske	
tradition for genealogisk mediehistorie som formet af bl.a. Kittler, så 
betoner den også – i underforstået opposition til den – eller måske sna-
rere til diverse dystopiske populariseringer af den8 – vigtigheden af at se 
det	gensidige	samspil	mellem	flere	medier	og	infrastrukturer	i	samtidens	
medie	økologi,	frem	for	at	se	medierne	som	konkurrerende	kræfter,	der	i	en	
fremadskridende udvikling vil udmanøvrere hinanden, i overensstemmelse 
med jungleloven. 
	 I	en	senere	artikel,	som	berører	litteraturens	medievilkår	mere	specifikt,	
adresserer Matthew Fuller frygten for bogens udryddelse.

People say that nobody knows what a book is any more. It is observed that 
people sit on trains, or buses and in waiting rooms and where a few years 
ago they would have been reading a book, they will instead be consoled at 
their phone doing some data processing. This might be the case, but perhaps 
no one has ever really known what a book is, because the book has always 
been changing. Today the book is again bursting its bounds, becoming a 
point of mediation, swallowing other media systems and forms of know-
ledge	while	fragmenting	and	migrating	into	new	forms.	(Fuller	2017:	6)

I Fullers optik vedrører udsagnet ”nobody knows what a book is anymore” 
ikke	primært	den	banale	forestilling	om	f.eks.	internettets	eller	smartpho-
nens	snarligt	forestående	udkonkurrering	af	den	trykte	bog	(selvom	denne	
angst	stadig	florerer,	ikke	mindst	i	diskussioner	om	den	yngre	generations	
læsevaner,	eller	mangel	på	samme),	men	påkalder	en	mere	grundlæggende	
medieteoretisk tvivl om hvad en bog egentlig er for en størrelse, både i et 
historisk perspektiv, og lige her og nu, hvor digitale processer griber ind 
i	hverdagslivet	på	alle	tænkelige	områder.	
 Når Fuller skriver, at vi i disse år kan betragte bogen ”migrating into new 
forms”	er	det	selvsagt	nærliggende	at	tænke	på	alt	fra	lydbøger, graphic 
novels,	skulpturelle	bogobjekter	og	litterære	podcasts	over	digital	poesi	
og	konceptuelle	digtmaskiner,	og	til	e-bøger	og	selvudgivne	pdf-filer,	som	
alle er former der, om ikke ligefrem er opfundet i løbet af det sidste årti, 
så i hvert fald er blomstret betydeligt op som platforme, hvorpå vi også 
møder litteratur. Men selv når vi vender blikket mod litteraturen i dens 
trykte	bogform,	som	trods	alt	stadig	er	det	de	fleste	mennesker	tænker	på,	
når de taler om ”litteratur”, kan der, som de hyppige, afsporede litteratur-
debatter	er	tidens	måske	håndgribeligste	vidnesbyrd	om,	være	god	grund	
til helt uironisk at spørge sig selv, hvad en bog er?
	 Som	allerede	anslået	har	Christina	Hagens	værk	i	en	dansk	sammenhæng	
været	en	enestående	velegnet	baggrund	at	overveje	dette	spørgsmål	på.	I	
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modsætning	til	andre	af	tidens	radikalt	mediereflekterende	kunstpraksisser	
som	fx	Madame	Nielsens,	der	over	tid	har	været	mindst	lige	så	knyttet	til	en	
teater- og performancekontekst som til en litteraturkontekst, eller Mikkel 
Thykiers,	der	omvendt	har	forholdt	sig	nærmest	asketisk,	og	konsekvent	
skyet	 de	 performative	 aspekter	 af	 forfattergerningen,	 er	Hagens	 værk	
forblevet	både	stærkt	forankret	i	bogobjektet	og	løbende	orienteret	mod	
litteraturen og dens institutioner. 
 Godt nok har Hagen arbejdet lige så indgående med det visuelle, som 
med det sproglige i sine hybride fotobøger og ikke mindst på sin hjem-
meside	 (www.christinahagen.com	 ),	 hvor	 hun	vedligeholder	 et	 ganske	
omfattende arkiv i stadig forandring over sin kunstneriske praksis, i 
form	af	 remedieringscollager	 sammensat	 af	 skærmdumps	blandet	med	
digitale fotos af trykt materiale i og omkring forfatterskabet, udført i en 
amatøristisk,	kitschet	grimhedsæstetik	der	matcher	bøgernes,	og	indsat	i	
en yderst enkel informationsarkitektur. Og, hun har arbejdet med lyd og 
radio,	blandt	andet	i	podcastserien	”Min	græske	dagbog”	(Radio	24syv,	
2017)	og	diverse	kunstneriske	samarbejder,	ligesom	hun	i	de	senere	år	har	
tilnærmet	sig	scenekunsten	med	monologen	”Some	people”	som	var	del	
af 9x9x9,	et	tværæstetisk	samarbejde	mellem	Gyldendal,	Det	Kongelige	
Teater og Statens Museum for Kunst, hvor forestillingen spillede i 2017, 
radioteaterstykket Piña Colada produceret af Akt1 i 2018 samt monolog-
forestillingen Med mig selv i mine egne arme, som spillede på Teater 
République op til lanceringen af Korrekthedsbibelen. Men samtidig har 
den forfatterskoleuddannede Hagen gennemgående interesseret sig for og 
forpligtet	sig	på	litteraturens	officielle	mediekredsløb.	Hun	har	opretholdt	
en stabil udgivelsesfrekvens, hvor bogudgivelser er forblevet i centrum 
for hendes praksis, ligesom bogtitlerne stadig er de vigtigste strukture-
ringskategorier på hjemmesiden, og har ikke blot stillet bevidstløst op 
til	oplæsningsevents	og	radio-,	 tv-	og	dagbladsinterviews	omkring	sine	
bogudgivelser,	men	har	aktivt	forsøgt	at	præge	disse	aktiviteter	i	forlæn-
gelse af bøgernes kunstneriske projekt, som altid også har haft en tydelig 
mediekritisk	og	(litteratur)institutionskritisk	kant.
 I det følgende forholder jeg mig kun sporadisk til den udfordring af 
grænserne	for	den	såkaldte	”politiske	korrekthed”	i	samfundet	generelt	
og	(fin)litteraturen	specifikt,	der	i	kølvandet	på	Christina	Hagens	seneste	
udgivelser har vundet stadig større genklang i dagbladskritikken og tidens 
litteraturdebatter,	og	omkring	hvilke	samtalen	om	værket	har	haft	en	ten-
dens til at afspore, eller lukke helt ned. Overordnet betragter jeg Hagens 
politiske	 dagsorden	med	medieteoretiske	 briller,	 i	 den	 udstrækning	 at	
hendes	praksis	fastholder	en	grundlæggende	mediekritisk	pointe,	som	er	
beslægtet	med	Kittlers.	Nemlig,	at	selvom	samtidslitteraturen	kan	være	

beholder	for	nok	så	progressive	synspunkter,	og	f.eks.	vil	hævde	minori-
teters rettigheder og give stemme til forskellige undertrykte grupper, så er 
litteraturen som eksklusiv, kunstnerisk form stadig en form for borgerligt 
magtsprog, som har en klasseforagt indskrevet dybt i sin selvforståelse, 
og	som	sådan	understøtter	den	også	uretfærdige	eksklusionsmekanismer	
i samfundet, uanset hvor feministisk, anti-racistisk og socialt bevidst den 
i øvrigt er.
	 Følgende	er	altså	tænkt	som	en	art	medieteoretisk	sanering	af	et	iden-
titetspolitisk	 betændt	 felt:	 et	 forsøg	 på	 at	 åbne	 op	 for	 diskussionen	 af	
litteraturens	ændrede	medieteknologiske	vilkår,	med	forhåbningen	om	at	
dette	kan	udrede	nogle	af	de	misforståelser,	der	har	præget	de	seneste	års	
litteraturdebatter, og således bidrage til bedre og mere rummelige samtaler 
om litteraturens fortsatte rolle i samfundet. Hvis litteraturvidenskaben ikke 
bare,	i	Kittlers	ånd,	skal	nedlægge	sig	selv,	men	faktisk	skal	lykkes	med	
at	opkvalificere	de	litterære	debatter	i	stedet	for	at	ophidse	dem	yderlige,	
må	den	i	forlængelse	af	Matthew	Fullers	ord	åbent	tvivle	på	sin	genstand,	
sådan	som	litteraturen	selv,	ikke	mindst	Christina	Hagens,	allerede	længe	
har gjort det.

Boyfrind, Jungle og sammenblandingen af litteraturens  
produktion, distribution og konsumption

En	medieøkologisk	undersøgelse	af	et	litterært	værk	er	i	udgangspunktet	
opmærksom	på	hele	det	netværk	af	processer,	der	spiller	ind	i	produktion,	
distribution	 og	konsumption	 af	 det	 pågældende	værk.	 I	 sine	 fotobøger	
Boyfrind og Jungle arbejder Hagen aktivt med de teknologiske betingelser 
for disse processer, og viser hvordan de i stigende grad kan opleves som 
sammenfaldende og vanskelige at adskille fra hinanden.  
	 I	 begge	 værker	 sker	 en	 gradvis	 nedsmeltning	 af	 bøgernes	 produk-
tionsproces,	som	opløses	for	åbent	tæppe.	I	Boyfrind	sker	dette	især	ved	
at	teksternes	fejlbehæftede,	materielle	tilblivelsesproces	blottes.	Alle	bo-
gens tekster fremstår som skrevet i hånden med farvede tusser, fyldt med 
overstregninger, småfejl og hjerter over i’erne, og sproget er et mono tont 
og	mangelfuldt	skoleengelsk,	som	ligger	langt	fra	en	traditionel	litterær	
diskurs.	Den	fejlbehæftede	og	naive	håndskrift	er	et	virkemiddel,	der	sætter	
fokus	på	tekstens	uglamourøse	tilblivelse,	og	afmonterer	den	definitive	
autoritet,	 som	 trykt	 tekst	 i	 et	 udgivet	 litterært	 værk	 typisk	 er	 forsynet	
med.	 I	 stedet	nærmer	den	affotograferede	håndskrift	 sig	 læserens	egne	
muligheder for tekstproduktion, Boyfrinds tekst ser ud som skriblerier 
enhver	pige	kunne	have	kradset	ned	hjemme	på	værelset.	Desuden	skaber	

Spring 45 manus.indd   38-39 20/11/2019   11.04



4140 41

håndskriften	en	intimitetseffekt,	som,	nærmest	som	en	fetich,	knytter	det	
skrevne direkte til forfatterens unikke krop, hvilket kompenserer for den 
potentielle afstand som det ramponerede engelske sprog skaber til Hagens 
sprogligt skarpe, og dansksprogede, tidligere forfatterskab.
 Samtidig foregår der i Boyfrind	et	raffineret	samspil	mellem	det	ana-
loge,	håndholdte	udtryk	der	tilstræbes,	og	så	de	digitale	teknologier,	som	
har	gjort	det	teknisk	muligt	at	opnå	dette	udtryk.	Dels	mimer	nærheden	
mellem	forfatterens	’uprofessionelle’	tekstproduktion	og	læserens	egen	til	
skrivebordsskuffen	den	reduktion	af	afstanden	mellem	skrift	og	læsning	
som	digitale	netværksmedier	har	ført	med	sig.	Og	dels	peger	bogen,	med	
sin brug af kornede zooms, rystet digital ”håndskrift” hen over billeder 
og	mange	andre	ubehjælpsomme	digitale	greb,	på	hvordan	de	seneste	års	
udbredelse	af	raffinerede	digitale	teknologier	til	scanning,	fotografi,	billed-
behandling	og	grafisk	bearbejdning,	er	en	forudsætning	for	at	en	forfatter	
som Hagen kan arbejde med det visuelle, som hun gør i Boyfrind, og ikke 
mindst for at et mindre forlag som Basilisk, som har udgivet begge Hagens 
fotobøger	(mens	resten	af	forfatterskabet	er	kommet	på	Gyldendal)	med	
en relativt beskeden økonomisk kapacitet, kan producere bøger, der ser 
sådan ud. 
 I opfølgeren Jungle udvider Hagen sin undersøgelse af skriftens ma-
terielle	tilstandsformer	langt	ud	over	det	håndskrevne	og	reflekterer	også	
den	sammenblanding	af	skrivning,	læsning,	redigering	og	opsætning	som	
foregår	på	computerens	interface.	Håndskriften	optræder	igen,	men	mere	
sporadisk, i bogens seks sektionsoverskrifter samt enkelte tekster skrevet 
på f.eks. servietter og recepter. Igen er håndskriften med til at knytte skrif-
ten	til	den	fysiske	forfatters	krop,	også	selvom	det	overvejende	flertal	af	
teksterne ikke er skrevet i hånden, men fremstår som ren, opsat tekst på 
hvid	baggrund.	Den	valgte	font,	Courier	uden	grafiske	effekter	i	overskrif-
ter	eller	lignende	(som	Hagen	også	har	brugt	i	begge	White Girl	bøger),	
signalerer	low-tech,	hjemmefabrikeret	skrivemaskineskrift,	og	lægger	sig	
således	i	forlængelse	af	håndskriftens	intimitetseffekt.	Desuden	benyttes	i	
de	resterende	tekster	stort	set	enhver	tænkelig	fremtrædelsesform	en	tekst	
kan indtage, når den skrives, rettes og deles på digitale interfaces. En del af 
teksterne	fremstår	som	skærmdumps	af	notepad-funktionen,	som	er	et	af	de	
simpleste	tekstbehandlingsinterfaces	på	de	fleste	computere,	andre	af	åbne	
word-dokumenter,	nogle	med	farvede	overstregninger	hen	over	skærm-
dumpet,	mens	andre	igen	er	gengivet	som	de	figurerer	i	mailprogrammer	
og	chatfunktioner,	og	det	processuelle	og	flydende	aspekt	af	digital	skrift	
fremstår altså i mange forskellige former. Kun de indbyggede anmeldelser, 
skrevet af kritikeren Lone Nikolajsen, som afslutter hver sektion er på 

traditionel	vis	sat	grafisk	op,	men	med	deres	spalter	og	rubrikker	ligner	
de	mere	de	anmeldelser	de	er,	end	de	ligner	litterære	tekster	i	en	bog.	
 I sin sammenblanding af håndskrift og håndtegning på papir og ’hånd-
holdt’, uprofessionel udførelse af forskellige digitale former for skrift og 
billedproduktion udstiller Jungle den digitalt forankrede kompositions-
proces,	som	et	urent	miskmask:	Dels	flashes	illusionen	om	det	usynlige,	
immaterielle og interface-frie virtuelle rum, hvor tekst forsvinder sporløst, 
hvis	vinduet	lukkes,	og	hvor	alt	det	møje	og	besvær,	som	ligger	bag	om	
redigeringen	af	en	litterær	tekst	på	magisk	vis	udviskes	og	glemmes	så	
snart den endelige version er gemt. Og dels afsløres skriftproduktionen som 
en	stratificeret	proces,	som	skaber	aflejringer,	støj	og	små	forvanskninger,	
der	sætter	sine	spor	i	lag	på	lag.	Også	på	billedsiden	dyrkes	det	taktile,	
overlejrede, både i de tekster der står skrevet på forskellige underlag, 
fra	 skærme	 til	 servietter	og	papirlapper,	og	 i	nærbilleder	 af	 forskellige	
materialer	og	overflader,	der	går	 ind	over	hinanden,	f.eks.	stof,	vægge,	
net,	persienner	og	betonbelægning,	og	flere	steder	brydes	den	sidste	rest	
af illusion, når brudstykker, enten af computerens skrivebord med forfat-
terens private mapper og dokumenter på, eller af det fysiske skrivebord, 
hvorpå	den	er	placeret,	træder	frem	i	udkanten	af	siderne.	I	sit	samlede	
visuelle udtryk fremstår Jungle mest af alt som en remediering i bogform 
af Hagens hjemmeside, der benytter mange af de samme amatøristiske 
billedbehandlingsteknologier, end som en trykt foto- eller digtbog, som 
vi kender dem.
 I Jungle	demonterer	Hagen	forestillingen	om	den	sammenhængende,	
personlige	kunstnervision	som	værkets	ophav,	både	ved	at	blotte	skrivepro-
cessens faser, dens fejl, tvivl og rettelser, og ved helt konkret at uddelegere 
dele af forfatterarbejdet til andre. Også i sine to White Girl bøger og i Boy
frind har	hun	eksperimenteret	med	at	integrere	tekstforlæg	skrevet	af	andre	
i	sine	værker	og	således	nedbryde	sin	unikke	forfatterstemmes	autoritet.	
White Girl var angiveligt ”baseret på postkort skrevet af hvide mennesker” 
og	Hagen	har	siden	indsamlet	breve,	barndomsbilleder,	debatindlæg	og	
dagbogsnotater	fra	forskellige	bidragydere,	men	i	de	færdige	værker,	har	
det	ofte	været	vanskeligt	at	afgøre	præcis	hvordan	dette	materiale	var	ble-
vet	inddraget.	Kritikken	har	gennemgående	været	usikker	på,	hvordan	en	
formulering som ”baseret på” skulle forstås, men holdt fast i at behandle 
Hagen som bøgernes forfatter. 
 I forbindelse med Jungle	kan	det	udgangspunkt	ikke	længere	fasthol-
des.	Den	umiddelbart	mest	larmende	årsag	er	afsnittet	”Min	forfærdelige	
barndom” som slet ikke er skrevet af Hagen og heller ikke synligt bear-
bejdet af hende. Som det fremgår af bogens kolofon, og af takkelisten på 
sidste side, er der simpelthen en anden forfatter bag, Signe Maxen, som 
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på udgivelsestidspunktet var undervejs med sin debut Sort galde	(2017).	
Der er noget demonstrativt over at uddelegere netop dette afsnit, som i 
bekendelsesstil	beskriver	en	usund	opvækst	med	en	psykisk	syg	mor,	og	
altså udtrykker noget meget sårbart. Afsnittet er en serie af tekster, som 
mange	læsere	i	et	(andet)	litterært	værk	let	kunne	have	antaget	for	en	art	
psykologisk	kerne.	Fotografierne	i	afsnittet	er	dels	en	iscenesat	fotoserie	
formentlig taget af Hagen selv, dels gulnede arkivfotos fra en barndom, 
der	kunne	være	Hagens	egen	(eller	Maxens),	men	det	forbliver	usikkert,	
for til sidst i bogen takkes ”alle som har bidraget med barndomsbilleder”.
	 I	modsætning	 til	både	White Girl, Boyfrind og White Girl 2 (2017),	
hvor	brugen	af	tekstforlæg	fremstår	som	et	værktøj	til	at	nedbryde	forfat-
terens	dygtige	sprog	og	lukke	stemmer	ind,	som	sjældent	kommer	til	orde	
i litteraturen, er Jungle, i hvert fald et stykke hen ad vejen en bog, der er 
skrevet	i	Hagens	”eget”	litterære	sprog.	Tydeligst	er	sektionerne	”Jungle”,	
”Sugar mom/ Sukkermor” og ”Jylland4ever” karakteriseret af et nøgternt 
og usentimentalt, men også selvudleverende jeg, hvis vildtblomstrende 
ordforråd	især	bliver	opfindsomt	og	skærende	præcist,	når	det	kommer	til	
satirisk	udlevering	af	anløben	moral,	ulykkelige	menneskeskæbner,	samt	
tilværelsens	mest	skimlede	afkroge.	Samme	sektioner	er	imidlertid	flittigt	
interpunkteret af andres stemmer. 
 Tydeligst er de bidrag fra kritiker Lone Nikolajsen, som får lov at af-
slutte hver afdeling med en ofte lettere moraliserende kritisk opsummering 
og	refleksion	over	det	netop	læste.	At	invitere	en	prominent	kritiker	til	at	
introducere et mindre kendt forfatterskab, er ikke noget ualmindeligt greb, 
men i Jungle er det fordrejet til ukendelighed. I stedet for at introducere og 
rose	og	lukke	teksterne	op,	kritiseres	teksterne	hårdt	(men	ikke	uvederhæf-
tigt)	og	deres	videre	betydningsdannelse	lukkes	delvist	ned.	Nikolajsens	
indbyggede kritiker, som åbenlyst er inviteret indenfor af bogens forfatter, 
sår	således	en	grundlæggende	tvivl	om	hvordan	forfatteren	selv	forholder	
sig	til	sit	værk,	men	den	mest	interessante	effekt	af	grebet	er	egentlig	dets	
udfordring	af	bogens	temporale	grænser.	Normalt	er	denne	type	af	kritik	
en del af litteraturens kredsløb, som er situeret efter bogen er udgivet, 
men her blandes de to processer og bogens medieøkologi lukkes følgelig 
op	imod	en	anden	tidshorisont.	Hermed	trækkes	de	normalt	usynlige	og	
måske dårligt nok erkendte, feedbackloops mellem en forfatter og diverse 
læseres	forventninger	og	reaktioner	til	det	skrevne,	som	er	aktive	i	en	bogs	
tilblivelsesproces,	helt	frem	i	lyset.	Desuden	henledes	opmærksomheden	
på den rolle kritikken og medieomtalen i det hele taget spiller for en bogs 
distribution.	At	nogen	har	læst	bogen,	og	deler	deres	læsning	offentligt	taler	
ikke blot ind i en ideel litteraturhistorisk samtale, men er også helt konkret 
den måde kendskabet til en bog spredes på, ikke mindst der, hvor sociale 

medier udgør en vigtig nyhedskilde. Når Nikolajsens kritik her, rent fysisk, 
står	som	en	del	af	værket,	er	det	nærliggende	at	betragte	andre	”sekundær-
tekster”	ligesådan.	Grafisk	og	konceptuelt	understøtter	”anmeldelserne”	
desuden det samlede indtryk af bogen som en art remediering af Hagens 
hjemmeside,	der	netop	blander	billeder	og	værkuddrag	med	klip	fra	kritiske	
kommentarer	og	andre	udløbere	af	værket	i	og	uden	for	medierne	og	på	
den	måde	fungerer	som	en	løbende	dokumentation	af	værkets	udvidede	
medieøkologi. Jungle bliver altså en slags fysisk og fokuseret snapshot af 
et større og mere dynamisk mediebillede, og herved en lysende illustration 
af litteratur- og medieforskeren N. Katharine Hayles’ observation, at den 
trykte bog i dag må betragtes som ét muligt output af den digitale tekst, 
blandt mange andre, samt at tidspunktet hvor der trykkes på print, i højere 
grad	end	tidligere	fremstår	arbitrært,	idet	værkets	digitale	liv	sagtens	kan	
fortsætte,	også	efter	en	trykt	udgave	er	realiseret	(Hayles	2005).
 Andre af bogens tekster, som f.eks. angivelige uddrag af mails fra Hagens 
ekskærester	(”Har	opgivet	kærligheden”)	samt	en	mængde	chatbeskeder	
og dickpicks,	tilsyneladende	sendt	af	sydlandske	mænd,	som	forfatteren	
har	haft	 forhold	 til	 (”Sukkermor”),	har	 en	dokumentaristisk	effekt,	der	
ikke som sådan forstyrrer teksternes stemme, selvom de bidrager til den 
uigennemsigtige	sammensmeltning	mellem	fiktive	figurer,	offentlig	for-
fatterpersona og privatperson. Men en stemme som forstyrrer forestillingen 
om	bogen,	 som	materialiseringen	af	 en	 selvstændig	kunstners	 samlede	
vision	yderligere,	er	Hagens	redaktør,	Martin	Larsen	(”ml@basilisk.dk”),	
hvis	mails	også	dukker	op	i	teksten.	I	flere	af	bogens	afsnit	får	vi	lov	at	
læse	Larsens	kommentarer	til	teksterne,	og	Hagens	svar	på	dem,	angiveligt	
udvekslet	mens	skrive-	og	redigeringsprocessen	pågik.	Det	gælder	både	
kommentarer	som	har	medført	ændringer	i	teksten	(engelske	titler	blevet	
ændret	til	danske	på	hans	opfordring,	korrekturfejl	påpeget	af	ham,	er	ikke	
at	finde	i	teksten,	som	den	fremstår	i	bogen,	og	er	følgelig	blevet	rettet)	
og	de	der	ikke	har	(han	påpeger	blandt	andet	konceptuelle	uklarheder	og	
svage	 afsnit,	 der	 kunne	udelades,	 bemærker	 svagheder	 i	 opsætning	og	
udformning	af	tekst,	som	er	bibeholdt).	Hvis	Nikolajsens	tekster	udvidede	
bogens temporalitet frem i tid, så skubber Larsens mails bogens temporale 
grænser	tilbage	i	tiden,	til	redigeringsprocessen	som	går	forud	for	bogens	
publicering.
 I både Larsens og Nikolajsens tekstbidrag peges desuden på et sidste 
greb hvormed Jungle undergraver sin forfatters status som teksternes 
ophav. Larsen foreslår Hagen helt at udelade afsnittet ”Heltedigte”, som 
han synes stikker ud i forhold til de andre. I sit svar skriver hun,
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Jeg	kan	godt	se	at	teksterne	i	Heltedigte	ikke	er	stærke.	De	lyder	som	noget	
en anden har skrevet, det er ikke rigtig min stemme og de er for perfekte på 
en	måde,	for	færdige	og	for	uinteressante.	Pæne	tekster.	Men	jeg	kan	ikke	
nænne	at	pille	dem	ud,	vil	hellere	have	dem	med	selvom	bogen	så	bliver	
mindre god, og mindre mig. Jeg var selvfølgelig forelsket i manden der 
skrives	om,	og	derfor	har	jeg	ikke	kunne	skrive	med	sædvanlig	kynisme,	
har	ikke	lyst	til	at	kynificere	dem.	(Hagen	2017:	ingen	paginering)

I sin kritiske kommentar tager Nikolajsen begges indvendinger op, og 
dømmer	afsnittet	ude	som	uselvstændigt	epigoneri,	hvor	Hagen	ikke	skriver	
som sig selv, men i stedet mimer idolet Jørgen Leths karakteristiske syntaks 
og besyngelse af sportens og den atletiske krops skønhed. På den måde går 
afsnittet ”Heltedigte” til angreb på vores forestilling om hvad en forfatter er 
fra en anden vinkel. Hagen skriver i disse tekster, både efter eget og andres 
udsagn, med en anden stemme, end sin egen. Samtidig argumenterer hun 
personligt,	nærmest	privat,	for	at	teksterne	skal	med	i	bogen.	De	skal	med,	
fordi de er vigtige for hende som privatperson, de udspringer af en forel-
skelse,	hun	selv	for	meget	nylig	har	oplevet	(de	er	”en	slags	bitter	hyldest	
nærmest	privat,	fra	mig	til	ham”,	som	hun	skriver	i	en	mail	til	Larsen).	
Men	samtidig	udråbes	digtene	altså	til	en	art	fanfiction	fra	Hagens	side,	
og kan således dårligt nok kaldes for hendes tekster. Oprigtigheden, som 
postuleres så insisterende på det intentionelle, psykologiske, og følelses-
mæssige	plan	–	de	er	så	vigtige	for	hende,	at	hun	tager	dem	med	selvom	
hun ved bogen bliver dårligere af det – er ikke fulgt op på det sproglige, 
stilistiske plan, og på den måde opdyrkes endnu en grundtvivl om, hvad 
en forfatter og hvad en bog er. Man kan igen sige at autorens autoritet som 
garant	for	bogens	kunstneriske	sammenhæng	udfordres.

Bøger til kaffebordet eller til Instagram

Både Boyfrind og Jungle er blevet beskrevet som coffee table-bøger, og 
denne	term	peger	på	hvordan	de	skiller	sig	ud	fra	de	fleste	trykte	bøger	
med	dansk	litteratur,	som	udkommer	i	disse	år.	Som	det	flittigt	påpeges	
i	den	populære	litteraturdækning,	er	der	i	løbet	af	det	seneste	årti	sket	en	
vækst	i	interessen	for	bogobjektets	design	og	materialitet.	Denne	udvik-
ling	iscenesættes	tit	som	en	længsel	mod	trykte	kvalitetsbøgers	analoge	
objektkarakter, taktile kvaliteter og temporale bestandighed, fostret som en 
modreaktion mod digitaliseringen og de hurtige, immaterielle formater kul-
turprodukter indtager på internettet. Den knyttes desuden konkret sammen 
med den påtagelige tilkomst af såkaldte mikroforlag, som dansk litteratur 

har	set	i	det	seneste	årti	(Mønster	2016,	Handesten	2018).	Selvom	denne	
udlægning	utvivlsomt	har	meget	for	sig,	så	har	den	fornyede	interesse	for	
bogdesign og taktilitet samtidig medvirket til en opdyrkning af helt nye 
infrastrukturer for distribution af bøger, som, i hvert fald delvist, er båret 
af	netop	de	digitale	medier,	interessen	ses	som	en	modvægt	til.	
 Når forlagene og forfatterne benytter sociale medier i deres markedsfø-
ring	er	en	bogs	design	ofte	dens	stærkeste	kort,	og	læsere	og	bogkøberes	
Instagram	 posts,	 hvori	 opstillinger	med	 lækre,	 nye	 bøger	 postes	 som	
del	af	en	fotografisk	selvfremstilling,	er	en	voksende	distributionskanal,	
hvorigennem kendskabet til nye bøger spredes. I denne kanal sker en 
sammenblanding	mellem	værkets	distribution	og	dets	konsumption,	den	
fotografiske	selvfremstilling	(med	bog)	er	en	del	af	bogkøberens	konsump-
tion	af	værket,	men	samtidig	en	distributionsform	uden	om	litteraturens	
traditionelle	institutioner,	hvor	der	gælder	andre	æstetiske	selektionskri-
terier end dem vi kender fra forlag, boghandlere, journalistiske medier, 
biblioteker og uddannelsesinstitutioner.
	 I	 denne	 sammenhæng	 er	 det	 påfaldende,	 hvordan	Hagens	 coffee	
table-bøger	nægter	at	spille	på	disse	vilkår.	De	er	både	for	grimme	til	Insta
gram, og, med deres A4 format, glittede hardcover og kraftige sider, alt 
for	tunge	at	slæbe	rundt	på	cafeer,	gader	og	i	parker	og	obstruerer	herved	
denne	form	af	konsumption	(forklædt)	som	distribution,	der	umiddelbart	
favoriserer	værker,	der	tager	sig	appetitlige	ud.	Navnlig	Boyfrind fremstår 
eksemplarisk grim. 1. udgavens forside prydes af et uskarpt, gulligt digi-
talfoto af en lille, slap tissemand, som sidder på en, formentlig, thailandsk 
mand,	der	optræder	i	helfigur	inde	i	bogen,	mens	2.	udgavens	foto	af	samme	
mand,	på	alle	fire	med	en	kaffekop	på	ryggen,	ikke	er	meget	bedre.	Også	
på Jungles forside ses en farvet mand. Her en ret ung caribisk udseende 
mand,	der	med	et	kælent,	inviterende	blik	direkte	ind	i	kameraet,	lægger	
an	til	at	spise	et	rødt	cocktailbær.	
 Gennem begge bøger blandes Hagens	tekster	med	flere	trashede	intim-
fotografier	af	afklædte	prostituerede	eller	seksuelt	inviterende	personer	af	
begge	køn,	mange	mørklødede,	de	fleste	fra	forskellige	turistdestinationer,	
samt	billeder	af	hotelværelser,	 tarvelige	turistmåltider	og	lignende.	Det	
hele	udgør	en	slags	antiæstetisk	collage,	der	vrænger	ad	alle	former	for	
god smag og demonstrativt undergraver den glittede fotobog, hvis format 
og	papirkvalitet	bøgerne	i	øvrigt	mimer.	I	modsætning	til	”rigtige”	coffee	
table-bøger,	som	bugner	af	flotte	billeder	af	alt	fra	madvarer	til	arkitek-
turperler og antropologiske kuriositeter, og således, som navnet angiver, 
er	beregnede	til	at	ligge	fremme	på	kaffebordet,	når	der	kommer	gæster,	
høster	hverken	forfatteren	eller	læseren	umiddelbart	nogen	livsstilspoint	
ved at blive set i selskab med disse bøger.
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 Men i kraft af bøgernes eksperimenterende karakter, og det tilhørsforhold 
de, både på grund af deres forlag, Basilisk, og Christina Hagens forfatter-
skolebaggrund	og	hidtidige	ry	som	forfatter,	har	til	et	eksklusivt	litterært	
segment,	lægger	de	sig	i	mindst	lige	så	demonstrativ	opposition	til	alle	de	
lækre	og	taktilt	raffinerede	bøger,	som	i	disse	år	udsendes	af	mere	eller	
mindre eksperimenterende forfattere og som gnidningsfrit strømmer videre 
ud på de sociale medier. I al deres anarkistiske uappetitlighed henleder 
de	to	bøger	opmærksomheden	på	almindelige	pæne	bøgers	signifikante	
delfunktion som statussymboler og livsstilsmarkører, både for forfattere 
og	læsere.	
 Hvis de processer som vedrører produktionen og distributionen af 
bøgerne blev uskelnelige i bøgernes tilgang til skriftens materialitet, så 
udstiller begge bøgers fysiske udformning, hvordan også konsumptionen 
og distributionen af den trykte bog i dag blander sig på nye måder. En trykt 
bog kan ikke uden videre betragtes som et uskyldigt og naturligt interface 
for en litteraturtilegnelse, der, som vi kender den, foregår i stilhed og 
ensomhed. Ved at gribe forstyrrende ind i den trykte bogs interface peger 
både Boyfrind og Jungle på den del af bøgers konsumption, der i samtiden 
foregår i et offentligt rum, hvor andre kigger med. Hermed kommer bøgers 
delfunktion som fashion accessories og kulturelle markører, der i sidste 
ende har en ekskluderende funktion, over for dem der ikke kan fremvise 
tilsvarende	pænhed,	lækkerhed	eller	avantgardistisk	eksklusivitet,	i	fokus.

Body double eller forfatteren som ”kneppedukke”

Den	kritiske	prægning	af	bogens	fysiske	interface,	og	udpegningen	af	de	
undertrykkende	æstetiske	fordringer,	der	karakteriserer	det,	modsvares	af	
de	to	værkers	innovative	inddragelse	af	tidens	andet	dominerende	interface	
for litteraturtilegnelse, forfatterens persona. 
	 Som	det	burde	være	fremgået,	er	indholdet	af	begge	værker	spækket	
med kontroversielle elementer. Ud over den allerede adresserede billedside, 
optræder	der	i	begge	værkers	tekster	svage,	magtesløse	og	overvejende	
usympatiske	kvindefigurer	med	kolonialistiske	og	racistiske	tilbøjelighe-
der.	Mens	kritikken	i	nogen	udstrækning	har	reageret	på	disse	stemmer,	
isoleret set, og problematiseret eller udfordret deres udsagn, så er Hagens 
delvise	performative	sammensmeltning	med	sine	figurer	i	interviews	og	
hendes inno vative brug af såkaldte body doubles i forbindelse med bog-
lanceringerne, uden sammenligning det, der har fremkaldt de voldsomste 
læserreaktioner	i	forbindelse	med	begge	udgivelserne.	På	den	måde	har	
værkerne	i	praksis	demonstreret,	hvor	indflydelsesrig	den	heftigt	seksuali-

serede forfatterkrop samt den ’oprigtige’ og ’sympatiske’ forfatterpersona 
er, som interface for offentlighedens interaktion med trykte bøger af yngre 
kvindelige	forfattere,	der	produceres,	distribueres	og	læses	i	en	samtidig	
dansk offentlighed. 
 Hagens idé om at benytte en body double er tilsyneladende undfanget i 
et	forsøg	på	at	skille	de	forskellige	processer	der	indgår	i	en	litterær	praksis	
ad.	Mere	specifikt	at	skille	forfatteren	som	tekstproducent	fra	forfatteren	
som	 reklamesøjle,	 distributionskanal,	 og	 begærsobjekt.	Alligevel	 blev	
effekten af projektet i høj grad at udpege den øgede sammenblanding af 
produktions-,	distributions-	og	konsumptionsprocesserne	omkring	litterære	
værker	i	en	medialiseret	tidsalder.
	 I	et	brev	til	kulturstyrelsen	(som	tidligere	lå	i	kopi	på	Hagens	hjemme-
side,	men	nu	er	taget	ned),	hvor	hun	søger	om	lov	til	at	bruge	nogle	af	de	
legatmidler, hun er blevet tildelt til sit forfatterskab, på at betale en yngre 
kvinde, en såkaldt body double, skriver Hagen:

Som en del af et kunstnerisk projekt overvejer jeg at lade en ung, smuk 
kvinde	overtage	mine	offentlige	optrædener	(i	hvert	fald	mange	af	dem).	
Der	vil	så	være	to	Christina	Hagener,	hende	der	skriver	bøger	og	giver	
mailinterviews,	og	en	anden	Christina	Hagen,	der	er	ansigt	udadtil	–	læser	
op, stiller op til fotos og er med i tv-programmer.
   Det er evigt interessant for mig, hvor meget udseendet betyder for ens 
kunstneriske succes, når man, som jeg er kvindelig kunstner. Jeg oplever en 
enorm interesse for NYE billeder, og jeg får mange jobtilbud, hvis jeg har 
givet	et	interview	med	tilhørende	flotte	billeder.	Jeg	kan	se,	helt	tydeligt,	
på	statistikken	på	min	forfatterhjemmeside,	om	der	har	været	et	godt	eller	
et	dårligt	billede	af	mig	i	avisen.	Men	jeg	bliver	også	ældre,	og	mit	ansigt	
forfalder.	 Jeg	har	 de	 seneste	 år	 oplevet	 kæmpe	kærestesorg	og	 jeg	har	
været	fysisk	syg.	Det	har	ændret	mit	ansigt,	og	det	er	noget	folk	bemærker.

Her	er	det	værd	at	bemærke,	at	objektgørelsen	af	den	kvindelige,	eller	på	
anden vis marginaliserede, forfatters krop ikke er en problematik, Christina 
Hagen har opdaget, eller som er opstået med opkomsten af digitale net-
værksmedier.	Også	i	begyndelsen	af	forrige	århundrede	var	den	kvindelige	
forfatter	i	fare	for	at	blive	forvekslet	med	det	værk,	hun	producerede,	som	
den amerikanske litterat Michael Davidson påpeger i sin bog om Modern 
Poetry and the Material Word:

Whereas modernists such as Pound, Joyce, and Eliot could develop a theory 
of creative genius and autonomy from a gender position that ensured they 

Spring 45 manus.indd   46-47 20/11/2019   11.04



4948 49

would never become confused with the objects they created, the woman 
modernist	had	no	such	assurance.	(Davidson	1997:	38)

På	den	måde	fik	en	kvindelig	modernist	som	Gertrude	Stein	i	Davidsons	
læsning	sin	krop	og	sit	billede	forvandlet	til	et	massekulturelt	objekt,	men	
formåede også at bruge denne objektgørelse aktivt i sit eget kunstneriske 
projekt,	hvor	hun	vendte	op	og	ned	på	kønsbestemte	figurer	som	det	mand-
lige,	 litterære	 geni.	Med	body	double-projektet	 demonstrerer	Christina	
Hagen at objektgørelsen og seksualiseringen af den kvindelige kunstner i 
de mellemliggende hundrede år, trods alle de landevindinger, der i øvrigt 
er opnået i en lang, stolt tradition for kvindefrigørelse, kun er intensiveret. 
 I Boyfrinds tekst- og billedcollage fremviser Hagen lighederne mellem 
almindelige kvinder i almindelige parforhold, og de prostituerede, som 
samme kvinder har allermest ondt af. Hermed åbnes spørgsmålet om 
hendes	egne	og	læsernes	delagtigheder	i	mønstre	og	fænomener	vi	normalt	
lægger	afstand	til.	Med	body	double-projektet	trækker	hun	på	original	vis	
prostitutionstemaet og de ubehagelige overlap med almindelige parfold, 
det river med sig, med op på det niveau af medieøkologien, som vedrører 
forfatterens selvfremstilling og forankrer budskabet i sin egen verden som 
forfatter og menneske. 
	 Ligesom	den	kvindelige	fortæller	i	Boyfrind kun eksisterer når hun gør 
sig attraktiv for sin ”boyfriend”, så har den kvindelige forfatter og hendes 
værker,	som	Hagen	beskriver	det	i	sit	åbne	brev	til	kulturstyrelsen,	kun	
eksistens i offentligheden, hvis hun har gjort sig attraktiv, f.eks. ved at få 
taget	nye	billeder.	I	den	forfatterperformance,	som	ligger	i	forlængelse	af	
Boyfrind	sætter	Hagen	en	tyk	streg	under	det	faktum	at	så	snart	der	er	et	
blik,	er	der	også	en	iscenesættelse.	At	fantasien	om	det	u-iscenesatte	men-
neske	netop	er	en	fantasi.	Hun	sætter	fokus	på	’kvindeforfatterrollen’	ved	at	
underkaste sig den så betingelsesløst, at vi bliver pinligt bevidste om hvor 
besynderlig en konstruktion den er, og hvor urimeligt det er, at vi bliver 
ved at naturliggøre og usynliggøre den. ”Man skal ligne en kneppedukke 
for at blive hørt”, som hun ugenert formulerer det i en kronik i Politiken, 
hvor hun gør status over projektet ved dets afslutning.

Jeg	frygter	ærligt	og	reelt,	at	der	kommer	en	dag,	hvor	man	som	kvindelig	
forfatter,	kvindelig	tv-journalist,	kvindelig	skuespiller	(og	andre	erhverv,	
hvor	man	skal	vurderes	af	øjne)	ganske	enkelt	ikke	har	en	stemme,	hvis	
man ikke ligner en, som andre kvinder gerne vil ligne. Hvis man ikke ligner 
en,	som	mænd	gerne	vil	kneppe.	(Hagen	2014a)

Der	er,	i	parentes	bemærket,	et	påfaldende	sammenfald	mellem	den	kritik	
Hagen	her	fremsætter	i	august	2014	og	litteratens	Mette	Høegs	berygtede	
rant mod kvinder i dansk litteratur, som blev trykt i Weekendavisen i maj 
året	efter.	Her	hævdede	Høeg	at	dansk	litteratur	led	kraftigt	under	en	uhel-
dig, yngre kvindelig dominans, hvilket resulterede i en navlepillende og 
middelmådig litteratur, blottet for eksistentielt format og globalt udsyn. 
Men den samlende ”karakteristik” af dansk kvindeligt forfattet litteratur 
Høeg	dernæst	opstillede	på	baggrund	af	en	række	forfatternavne	og	spo-
radiske	værkhenvisninger	 (Maja	Lee	Langvad,	Josefine	Graakjær,	Asta	
Olivia	Nordenhof,	Lea	Løppenthin,	Josefine	Klougart),	var,	som	hendes	
mange	kritikere	var	hurtige	til	at	bemærke,	mere	end	vanskelig	at	få	til	at	
hænge	sammen,	for	den	der	havde	læst	de	pågældende	forfatteres	værker,	
som	dårligt	kunne	være	mere	forskellige.	
	 Noget	 der	 imidlertid	 rent	 faktisk	 bandt	 de	 nævnte	 forfatterskaber	
sammen,	var,	ud	over	at	de	tilhørte	yngre	kvinder,	at	repræsentationen	af	
deres forfatteres kroppe og personaer i mere eller mindre påfaldende grad 
havde	fyldt	en	del,	også	i	kulturjournalistikkens	’seriøse’	dækning	af	deres	
forfatterskaber. Høeg registrerede således det, på dette tidspunkt, stadig 
ganske	tabubelagte	faktum,	at	den	æstetiserede,	kvindelige	forfatterkrop	
er	et	stærkt	dominerende	interface	for	distribution	af	litteraturen,	navnlig	
den der foregår via andre mediers mellemkomst, og at kroppen på den 
måde, hvis den fremstår attraktiv og/eller interessant, kan generere mange 
spaltemillimeter. Hun reagerede så at sige på netop det forhold, Hagen også 
stillede skarpt på med sit body double-projekt: seksualiseringen af den 
kvindelige	forfatter	som	et	potentielt	ødelæggende	interface	for	mediernes	
litteraturdækning.	Men	modsat	Hagen,	så	renaturaliserede	Høeg	i	samme	
bevægelse	dette	 interface,	og	gjorde	det	 til	udtryk	 for	kvindernes	egne	
poseur-tilbøjeligheder og en lillepigeagtig pleaser-attitude, som skulle 
dække	over	en	manglende	kunstnerisk	originalitet.9 Hun var følgelig selv 
den første til at kortslutte fra det ene til det andet, og overføre sin reaktion 
på	forfatternes	kroppe	til	en	usammenhængende	vurdering	af	deres	tekster.	
 På den måde var den omfangsrige kritik, der gik i rette med Høegs 
kronik	ved	at	insistere	på	at	forholde	sig	til	de	tekster,	de	nævnte	forfattere	
havde	skrevet,	og	påpege	svaghederne	i	hendes	(ikke-)læsninger	af	dem	
både	legitim	og	nødvendig.	Men	det	er	samtidig	interessant	at	bemærke,	
hvordan	flere	af	Høegs	argeste	kritikere,	f.eks.	Weekendavisens Lars Buk-
dahl,	tidligere,	ad	flere	omgange	har	forsøgt	at	adressere	spørgsmålet	om	
mediefremstillingen af yngre kvindelige forfattere, uden at komme specielt 
godt fra det.10 Hvis man således ønsker at forstå hvorfor en position som 
Høegs dukker op, får spalteplads i en toneangivende kulturavis, og har et 
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vist publikum, er den tekstfokuserede tilbagevisning af hendes kritik langt 
fra	tilstrækkelig.	Her	kan	Hagens	body-double	projekt	anvise	en	anden	vej.
 Som Hagen beskriver i kronikken i Politiken ansatte hun i en periode i 
2014	den	danskstuderende	Sofie	Lund	Hansen	til	at	fungere	som	”den	anden	
Christina	Hagen.”	Hun	valgte	Sofie	fordi	hun	var	yngre,	charmerende,	køn	
og udadvendt, og dertil intelligent og talentfuld, og i egenskab af body 
double nåede Lund Hansen at forfatte en kronik i Weekendavisen	(i	Hagens	
navn),	at	optræde	med	oplæsning	til	en	mængde	livearrangementer,	samt	at	
stille op som Christina Hagen i et TV interview i DR2’s Deadline. Noget 
som	særlig	tydeligt	betonede	projektets	kritik	af	den	erotiske	tilgængelighed	
som ligger som en implicit, men absolut uudtalt forventning til den yngre 
kvindelige	forfatter,	var	den	række	af	inderligt	klichéprægede	pressefotos	
af	den	platinblonde	Sofie	Lund	Hansen,	hvor	hun	ser	drømmende	ned	i	
sin tekop eller vandrer gennem en blomstermark, som blev taget og gjort 
tilgængelige	for	pressen	via	Hagens	hjemmeside.11

	 I	body	double-projektet	undersøgte	og	fremviste	Hagen	de	kønsmæssigt	
asymmetriske	strukturer	i	forfatterfigurens	iscenesættelse,	og	kapitulerede	
samtidig over for vilkåret på det personlige plan. Efter eget udsagn kunne 
hun	ikke	længere	leve	op	til	kravene	på	grund	af	almindelig	ældning,	ud-
mattelse og fysisk sygdom. Ved at hyre den yngre kvinde, og selv faktisk 
holde	sig	ude	af	rampelyset,	lod	Hagen	Sofie	Lund	Hansens	krop	træde	ind	
som	et	alternativt	interface,	og	fik	i	projektet	opstillet	body	doublen	som	
et	stabilt	erstatningsbegærsobjekt,	i	det	mindste	i	en	begrænset	periode.
 I forbindelse med lanceringen af Jungle gentog Hagen den udtalte 
modstand mod selv at møde op i København for at promovere sin bog, 
og	lagde	an	til	at	fortsætte	med	body	double-konceptet,	men	nu	med	en	
anderledes betoning. Hvor det første body double-projekt havde en tydelig 
pointe, bliver det langt mere mudret, hvad der kan udledes af forholdene 
omkring Jungles	performative	lancering.	Som	stedfortrædere	for	Hagen	
optrådte dels Lone Nikolajsen og Signe Maxen, som konkret havde bi-
draget	 til	bogens	 tekster,	og	dels	flere	andre	personer	af	 forskellig	køn	
og	oprindelse	(Felix	Thorsen	Katzenelson,	Filiz	Yasar,	Sara?),	som	ikke	
umiddelbart havde nogle investeringer i den trykte bogs indhold, men, 
som Hagen selv udtalte i et telefoninterview med Radio24syv,12 var gode 
til at stille op over for et publikum og desuden befandt sig i København 
alligevel. I lanceringen af Jungle præsenteredes	altså	ikke	ét	erstatnings-
begærsobjekt,	men	en	forskelligartet,	lidt	tilfældigt	udseende,	sværm	af	
personer.	Således	etableredes	heller	ikke	noget	stabilt	interface	til	at	træde	
i stedet for forfatteren, der blev hjemme i Herning under boglanceringen.  
 Forskellen i lanceringsstrategi spejler i udstrakt grad forskellen i ind-
holdet på Boyfrind og Jungle. Hvor Boyfrinds	fortællerfigur	demonstrativt	

uselvstændigt	underkastede	sig	mandens	blik,	og	Hagens	body	double	i	
overensstemmelse	hermed	blev	iscenesat	som	erotisk	tilgængelig	”knep-
pedukke”	 som	bog-,	 og	 avislæseren,	 kulturjournalisten	 eller	 kritikeren	
hemmeligt	kunne	drømme	om	enten	at	være	eller	at	tage	sig	kærligt	af	
(selvom	det	er	en	drøm,	der	er	en	ubrydelig	konsensusgiven	musketered	
om	at	fortie),	så	forholder	de	kvindestemmer	vi	møder	i Jungle, sig helt 
anderledes spottende til den implicitte forventning om kvindens og forfat-
terens	erotiske	tilgængelighed,	som	Boyfrind tematiserede.	I	modsætning	til	
Boyfrinds	fortællerstemme,	demonstrerer	nemlig	Jungles	fortællerfigurer	
med al ønskelig tydelighed at de – og med dem, antydes det, bogens forfatter 
–	ikke	længere	er	erotisk	tilgængelige	for	det	pågældende	segment.	Jf.	her	
afsnittet	”Har	opgivet	kærligheden”	hvori	Hagen	angiveligt	gør	status	over	
en	række	danske	ekskærester.	Fortællerne	har	derimod	søgt	mod	mørke,	
veludrustede	mænd	fra	eksotiske	himmelstrøg,	som	det	dokumenteres	og	
performes både i ord og billeder i afsnittene ”Jungle” og ”Sukkermor”, 
mod	sportstrænede	helte	(”Heltedigte”)	eller	mod	brutale	jyder	der	lugter	
af	bryggers,	der	går	ud	og	hænger	sig	i	laden	efter	sex	(”Jylland	4ever”),	og	
det	københavnske	kultursegment,	som	udgør	Hagens	primære	læserkorps,	
må følgelig se sig selv sejlet agterud.
 Hvor det obligatoriske forfatterfoto i Boyfrind er udeladt, og scenen 
følgelig	overladt	 til	 lanceringens	kælne	body	double,	 er	 det	 næstsidste	
opslag i Jungle	prydet	af	et	udpræget	iscenesat	og	retoucheret	farvefotografi	
af	Christina	Hagen	forklædt	som	opdagelsesrejsende	med	tropehjelm	og	
trutmund,	halvt	i	skjul	bag	en	stiliseret	jungleflora	med	sit	kamera	parat.	
Kravet	om	hypotetisk	erotisk	tilgængelighed	bliver	ikke	imødekommet,	
hverken i Jungles tekster,	eller	i	lanceringen.	I	stedet	vender	en	nærmest	
parodisk iscenesat version af forfatteren, som gennem hele teksten har 
optrådt	som	erotisk	tilfredsstillet	af	mænd	fra	”junglen”	i	dens	forskellige	
afskygninger, demonstrativt blikket mod beskueren, og således kritiseres 
på en ny og endnu mere pågående måde den kønsbaserede magtudøvelse, 
som stadig ligger i objektgørelsen af den kvindelige forfatters krop. 

Sympatidogmet og forfatterinterviewet  
som kunstnerisk virkemiddel 

Selvom Jungle giver	indtryk	af	at	være	en	bog,	der	mest	af	alt	handler	om	
sex,	og	sex	normalt	er	et	velegnet	emne	til	at	påkalde	sig	opmærksomhed	i	
medierne, var det faktisk Christina Hagens kunstneriske problematisering 
af	en	anden	dimension	af	forfatterens	persona	som	interface,	der	fik	den	
største gennemslagskraft. I forbindelse med lanceringen af Jungle valgte 
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Hagen at stille op til enkelte interviews, hvoraf ét blev startskuddet til 
den	førnævnte,	voldsomme	debat,	som	kom	i	kølvandet	på	udgivelsen.	
Dette såkaldte ”Bilka-interview” som Hagen gav til Anna Raaby Ravn 
fra Dagbladet Information i bistroen i Bilka i Herning, har opnået status 
af en art signaturinterview for Hagens forfatterskab. Heri problematiserer 
Hagen eksplicit det man kunne kalde sentimentaliseringen af den kvindelige 
forfatter,	og	det	implicitte	krav	om,	ikke	blot	erotisk	tilgængelighed,	men	
også	emotionel	tilgængelighed.	
	 Ledsaget	af	en	fotoserie	(ved	Tor	Birk	Trads),	der	viser	en	poppet	klædt	
Hagen ved Bilkas pølsedisk, påberåbte Hagen i interviewet sig blandt andet 
et	slægtskab	med	digteren	Asta	Oliva	Nordenhofs	ikke-pænhedsfikserede	
digtning,	som	hun	stillede	op	som	en	modvægt	til	den	repressive	korrekt-
hedskultur,	 hun	oplevede	 rundt	 omkring	 i	 samtiden,	 særligt	 i	 litterære	
kredse.	Herpå	fulgte	et	rasende	Facebook-indlæg	fra	Nordenhof,	som	i	
interviewet	følte	sig	taget	til	indtægt	for	en	blåstempling	af	racisme.	Mod	
Hagens	ambition	om	litterær	undersøgelse	af	egne	grimme	tanker	satte	
Nordenhof et krav om utvetydig stillingtagen og klokkeklar afstandtagen 
fra størrelser som racisme og misogyni, og så rullede debatten først på de 
sociale medier og hurtigt videre ud i dagspressen med en eksplosiv kraft.
 Forfatteren Mikkel Thykier, som i sin egen praksis har modarbejdet 
litteraturdækningens	person-	og	begivenhedsfiksering,	blandt	andet	ved	i	
en	årrække	at	undgå	at	optræde	i	offentligheden	og	nægte	at	lade	sig	foto-
grafere,	har	i	flere	essays	diskuteret	litteraturens	forandrede	institutionelle	
og medieteknologiske situation. Thykier har blandt andet peget på netop 
forfatterinterviewets dominerende position i dansk litteraturjournalistik, 
og kritiseret det som en reduktiv, og sågar decideret løgnagtig, årsagsfor-
klaring	af	det	litterære	værk.	Han	har	desuden	beskrevet	de	ganske	snævre	
genrekonventioner,	som	præger	netop	forfatterinterviewet,	og	fremviser	
genren	som,	om	ikke	lige	så	fiktiv	som	en	skønlitterær	bog,	så	i	hvert	fald	
lige	så	konstrueret.	Som	han	formulerer	det	i	(ganske	paradoksalt)	et	inter-
view: ”Grundlaget for pressens måde at omgås litteratur på i interviewet 
er	en	løgn,	fordi	interviewet	altid	kræver	noget,	der	giver	et	godt	indtryk:	
At	man	tager	sig	bedst	mulig	ud,	at	man	tænker	tanker,	der	er	gode	for	et	
interview”	(Stein	Pedersen	2017).
	 Det	er	præcis	denne	kritik	af	interviewet	som	biografisk	forklaring	af	
værket,	og	det	fastforankrede	krav	om	at	stille	sig	sympatisk	an,	som	denne	
form	er	bærer	af,	som	Hagen	i	Bilka-interviewet	reagerer	eksplicit	imod.	
Som Anna Raaby Ravn parafraserer hendes position:

Noget, der har optaget Christina Hagen i de to år, hun har brugt på at skrive 
Jungle, er menneskets – og hermed også hendes egen – trang til at fremstå 

sympatisk. Hun har følt en stor trang til at udfordre det. Og måske derfor 
er stemmen i hendes bøger ifølge hende selv gradvist blevet mere og mere 
usympatisk siden Sexdronning i	2008:	»Det	er	en	udfordring	at	læse	sine	
egne	tekster	og	tænke,	hvad	fanden	er	det	for	et	menneske,	der	har	skrevet	
det her? Og så vide, at det jo er mig.« For det er kun få kvinder, der tør 
skrive	usympatisk	og	afstumpet.	Og	det	har	Christina	Hagen	været	nødt	
til	at	grave	i	og	udfordre,	forklarer	hun.	For	mændene	må	ikke	få	patent	
på	det	usympatiske.	(Ravn	2017)

Men i interviewet nøjes Hagen ikke med, som Thykier, at beklage sig 
over	denne	fordring	om	sympatiskhed	(med	dens	indbyggede	kønsmæs-
sige	slagside)	og	over	interviewets	forrang	i	litteraturdækningen.	I	stedet	
tager hun konsekvensen af dem, og udnytter det forhold at udsagn ytret 
i	interviewsituationen	på	samme	tid	er	fuldstændig	bundet	af	de	nævnte,	
snævre	formkrav,	og,	hvis	man	alligevel	tillader	sig	at	udfordre	de	form-
krav,	langt	mere	slagkraftige	og	indflydelsesrige,	i	hvert	fald	i	en	kortsigtet	
begivenhedskulturel horisont, end selv det mest kontroversielle og groteske 
påfund i en trykt bog. 
	 Modsat	den	gængse	opfattelse,	ifølge	hvilken	et	interview	er	en	sandere	
og mere oprigtig genre end f.eks. en digtsamling eller en roman, demonstre-
rer Hagen til fuldkommenhed Thykiers observation, at et forfatterinterview 
i	praksis	er	en	kunstig	genre	 (en	”postuleret	 intimgenre”,	 som	Thykier	
også	kalder	det),	hvor	der	 reelt	kun	kan	 fortælles	én	 form	for	historie.	
Helt	snævert	er	genreforventningen,	at	forfatteren	stiller	sig	sympatisk	an,	
så	læseren	opnår	forståelse	for	de	menneskelige	motivationer,	der	styrer	
dennes	arbejde.	Interviewet	postulerer	en	forankring	af	det	litterære	projekt	
i	 biografien	og	vækker	 sympati.	 På	 denne	måde	opbygges	 forfatterens	
persona,	som	et	interface	hvorigennem	læseren	opnår	en	følelsesmæssig	
intimitet med litteraturen. Men i stedet for, som genren fordrer, at flashe 
de	i	grunden	renfærdige	anti-racistiske	motiver,	som	i	sidste	ende	ligger	
bag hele projektet med at skrive en bog, der undersøger og afslører den 
racisme, som er indskrevet i den kolonialistisk forvredne og materielt 
ulige verden vi nu engang bebor, og følgelig høste de sympatipoint, der 
således tilkommer hende, stillede Hagen sig, iført baseball-cap og skinny 
jeans, og med favnen fyldt med de billigste frankfurtere, op bag sin bogs 
mest kontroversielle udsagn i en ramme blottet for kulturel kapital, og 
virkningen af denne gestus blev som bekendt massiv.
 Som vi har set, udstiller Hagen i Jungle de sammensatte og mudrede 
processer,	et	litterært	værk	dækker	over,	men	som	vi	normalt	ikke	opfor-
dres til at interessere os for. Men endnu vigtigere, så stopper hun ikke sit 
kunstneriske	arbejde	ved	bogens	fysiske	grænse.	For	hvis	hun	med	Jungle 
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bevidst	afgiver	kontrollen	over	dele	af	værket,	som	vores	automatforvent-
ning tilsiger, at hun skal kontrollere – f.eks. et tilsyneladende psykologisk 
kerneafsnit,	der	har	titlen	”Min	forfærdelige	barndom”	–	så	har	hun	med	det	
debatskabende interview i Information,	hvor	hun	i	stedet	for	at	underlægge	
sig	de	normale	spilleregler	 for	avisernes	 litteraturdækning	åbenlyst	har	
dikteret	alt	fra	location	og	styling	på	fotos	til	samtalens	indhold,	til	gengæld	
taget	magten	over	en	anden	del	af	værkets	medieøkologi,	som	normalt	
opfattes	som	uden	for	værkets	rammer,	og	som	derfor,	 for	 litteraturens	
fagfolk,	højst	kan	være	af	sekundær	betydning	for	en	diskussion	af	værket.	
Hagens prioritering her – altså at overlade dele af bogens ’rigtige’ tekst til 
andre, for i stedet at mase sit kunstneriske arbejde ind på det, der normalt 
er	kulturjournalistens	domæne	–	demonstrerer	med	al	ønskelig	tydelighed	
at	hierarkierne	i	den	litterære	medieøkologi,	også	i	litteraturvidenskabens	
optik,	burde	være	mere	åbne	for	forhandling.
	 Forfatterinterviewet	udmærker	sig	ved	at	have	hurtigere	virkning	end	
den trykte bog, fordi det kan cirkulere gnidningsfrit på sociale medier og 
hermed generere masser af debat på digitale platforme. Mens en kritiker 
som Thykier, og med ham mange andre, reagerer på den måde hvorpå et 
stort	opslået	interview	stjæler	billedet	fra	bogen	og	følgelig	forfladiger	litte-
ratursamtalen,	som	jo	burde	handle	om	bøgerne,	vælger	Hagen	i	stedet	for	
at	begræde	dette	forhold,	at	udnytte	det	digitaliserede	dagbladsinterviews	
medieteknologiske kvaliteter kunstnerisk. Når hun i interviewet påtaler det 
litterære	miljøs	tendens	til	social	kontrol,	bekræfter	denne	analyse	omgåen-
de	sig	selv	via	den	voldsomme	vrede,	hendes	udsagn	vækker.	Interviewets	
provokerende manøvre tog sig således ud som en art empirisk afprøvning 
af	de	iværksatte	mekanismer,	hvor	den	efterfølgende	debat	demonstrerede	
pointerne	i	både	interview	og	bog	med	en	imponerende	præcision.	
 Helt oplagt virker udsagnene i interviewet mere provokerende og 
debatskabende end dem i bogen, fordi interviewet ligger uden for den 
platform, vi normalt kender som kunst, og af den grund stiller vi andre 
moralske krav til det, der siges heri. Alligevel falder Hagens demonstra-
tion af forholdet tilbage på al den ”politiske” eller ”engagerede” litterat ur, 
som i øvrigt skrives, og på de forhåbninger, vi kan knytte til litteraturen 
som et modsprog til magten. Når litteraturen, så at sige, kan sige hvad 
som	helst	i	sit	litterære	helle,	uden	at	nogen	løfter	et	øjenbryn,	mens	det	
samme udsagn sagt uden for dette helle, kan rejse en mediestorm på fem 
minutter,	så	rejses	unægtelig	spørgsmålet	om	hvor	stort	et	undergravende	
potentiale,	man	kan	tillægge	den	mediemæssigt	rene	litteratur.	Når	Hagen	
altså	afstår	fra	at	levere	den	opbyggelige,	biografiske	årsagsforklaring	til	
sin litteratur, blottes litteraturens mindre idealistiske bagsider. Hvis hendes 
produktion af eksperimenterende litteratur hverken har gjort hende selv til 

et	bedre	menneske,	eller	ser	ud	til	at	gøre	læseren	til	et	bedre	menneske,	
så bliver det pludselig så meget desto mere hult at betragte, hvordan vi 
i	vores	hverdag	bruger	bøger	(og	avanceret	sprog	i	øvrigt)	til	at	brande	
os selv, og i den forbindelse også ekskludere andre. I dette lys bliver det, 
som det amerikanske digterkollektiv Commune Editions har kaldt for ”the 
quest	for	recognition	that	animates	so	much	poetry”	(Jasper	Bernes,	Joshua	
Clover	og	Juliana	Spahr	2014)	med	ét	så	uklædeligt	tydelig	overalt,	hvor	
vi vender blikket. Hermed får Hagen med sit performative Bilka-interview 
påny understreget sin mediekritiske pointe: litteraturen er – også – bare 
endnu et magtmiddel opfyldt af klasseforagt, og dens progressive politiske 
indflydelse	er	begrænset,	fordi	den	pr.	definition	prædiker	for	de	allerede	
frelste.

Det korrekte, kontrære farvel

Christine Strandmose Toft har overbevisende demonstreret hvordan 
Christina	Hagen	gennemgående	i	sit	forfatterskab	for	hvert	nyt	værk,	har	
formået	at	gøre	præcis	det	modsatte	af	det,	hun	senest	er	blevet	rost	for.	
Toft påpeger hvordan Hagen i White Girl, efter at have høstet roser for 
sine	to	første	bøgers	ekvilibristisk,	præcise	sprog,	konstruerer	sin	tekst	i	
et	bevidst	dårligt,	usammenhængende	og	gebrokkent	sprog,	og	således	går	
til angreb, ikke bare på sit eget navn og rygte som ”dygtig” forfatter, men 
på	det	velformede	sprog,	som	én	af	grundpillerne	i	de	fleste	definitioner	
på	god	litteratur	(Strandmose	Toft	2018:	140).	Mens	White Girls gebrokne 
pidgin-dansk, rummede en skarp kulturanalyse, skabte Hagen i Boyfrind, 
en engelsksproget pendant, hvor den kritiske impuls tilsyneladende var 
helt	passificeret.	Den	konceptuelle	konsekvens,	som	blev	fremhævet	i	både	
White Girl og Boyfrind udfordredes massivt af Jungle,	som	var	så	udpræget	
og	selverklæret	slap	og	doven	i	koncept	og	redaktion,	at	det	måtte	læses	
som en pointe, men som tillige lod Hagens berømmede, vildtvoksende 
sprog	vende	tilbage,	hvilket	blev	positivt	bemærket	af	kritikken.	Følgelig	
var efterfølgeren White Girl 2,	vanemæssigt	kontrært,	en	genoplivning	af	
det skadede sprog og den konceptuelle stramhed, og samtidig, som noget 
helt	nyt	i	forfatterskabet,	en	formmæssig	gentagelse	af	den	første	White 
Girl,	på	et	tidspunkt	hvor	dets	eneste	tilbageværende	kritiske	adelsmærke	
efter Jungles demonstrative misfoster af en bog, var dets stadige originalitet. 
	 Man	skulle	næsten	ikke	tro,	at	det	var	muligt,	men	med	Korrektheds
bibelen formåede Hagen endnu engang at ’overraske negativt’. Modsat 
hvad	jeg	i	det	foregående	har	fremhævet	omkring	det	hidtidige	forfatter-
skab, kan Korrekthedsbibelen	fint	bruges	i	glittede	opslag	på	Instagram.13 
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Den er, som Hagen selv udtrykker det i sit afskedsbrev en ”vellykket” og 
”stram”	bog,	hun	kan	være	”stolt	af.”	Men	modsat	den	komplekse	brug	af	
skriftens materialitet i Hagens to billedbøger, er Korrekthedsbiblens kon-
ceptuelle	brug	af	håndskift	påfaldende	letaflæselig	og	nærmest	pædagogisk,	
hvortil kommer, at afkodningen anvises direkte i bogens pressemateriale. I 
overensstemmelse	med	bogens	kritik	af	krænkelsesparathedens	tyranni	og	
korrekthedsdydens smalle sti, så ”symboliserer” bogens altdominerende 
brug	af	gammeldags	skolet	skråskrift,	skrevet	på	småternet	kladdehæftepa-
pir,	afretningen	af	det	uartige	barn	og	tæmningen	af	individet	som	skolens	
og samfundets forbrydelse mod friheden. 
 Men mest overraskende og umiddelbart skuffende i forhold til det hid-
tidige forfatterskab, er det, at den konceptuelle stramhed denne gang er 
kombineret med en hidtil uset tydelighed og entydighed i budskab. Hvor 
både positivt stemte kritikere og Hagen selv i de brudstykker af poetik, 
der	fletter	sig	ind	i	billedstrømmen	på	hendes	hjemmeside,	har	fremholdt	
det	åbne	udsagn,	hvor	fortælleren	ikke	tager	tydeligt	politisk	eller	moralsk	
stilling,	men	i	stedet	undersøger	fænomener	og	positioner	så	fordomsfrit	og	
nysgerrigt	som	muligt,	og	værket	ikke	munder	ud	i	instruerende	moralsk	
stillingtagen,	som	en	af	de	væsentligste	kvaliteter	ved	hele	forfatterskabet,	
er	Hagen-læseren	med	Korrekthedsbibelen konfronteret med en ganske 
markant	fremførelse	af	et	budskab,	nemlig	at	udpege	det	absurde	i	kræn-
kelsesparatheden, offerdyrkelsen og korrekthedstyranniet. 
 Hvis Hagen for hver bog har virket mere i tvivl om hvad en bog var, 
så virker det som hun, med sin angiveligt sidste bog Korrekthedsbibelen, 
har fundet et tilfredsstillende svar på dette spørgsmål. Herefter er det mest 
nærliggende	 for	 hende	 at	 stoppe	videre	 undersøgelser,	 og	 i	 stedet	 helt	
bogstaveligt lyde sin bogs sarkastiske budskab om at holde inde, og spare 
offentligheden	for	flere	trættende	og/eller	krænkende	udgydelser.	Hermed	
vil	jeg	ingenlunde	postulere	at	Hagen	ikke	står	fuldstændig	bag	sin	bogs	
udsagn. Men samtidig performer hun med Korrekthedsbibelens tydelige 
statement	endnu	engang	sit	forfatterskabs	kontrære	signatur.

Oprigtigheden og iscenesættelsen i  
den udvidede medieøkologi

Som kritikeren Klaus Rothstein skrev i anledning af Hagens farvel, har 
det	alle	dage	været	”svært	 for	mange	(især	 journalister)	at	se	hvor	den	
private Christina Hagen stoppede og den offentlige persona af samme 
navn	begyndte”	(Rothstein	2019).	Denne	vanskelighed,	som	måske	har	
været	det	tema,	der	har	optaget	kulturjournalister	og	kritikere	allermest	i	

forbindelse	med	værket,	ændrer	hverken	Korrekthedsbibelens tydelighed, 
eller Hagens farvel til forfattergerningen umiddelbart på. Men som vi har 
set,	så	ophører	spørgsmålet	om	oprigtigheden	med	at	være	meningsfuldt,	
når	værket	anskues	i	et	medieøkologisk	perspektiv.	Når	de	forskellige	ni-
veauer	af	Hagens	værk,	fra	tematik	og	indhold	til	sprog,	visuelt	og	taktilt	
materialevalg	 og	mediemæssige	 strategier,	 der	medtænker	 forfatterens	
optræden	og	værkets	kritiske	reception	i	øvrige	medier,	kædes	sammen	
i	 en	udvidet	medieøkologi,	 bliver	 oprigtighed	primært	 interessant	 som	
figur,	uanset	om	den	optræder	i	et	interview	eller	en	skønlitterær	bog.	Og	i	
samtidens medieøkologi, hvor interviewets persona er et centralt interface 
for teksterne, er sammenblandingen et uundgåeligt vilkår. 
 I begyndelsen af 2019 kom Hagens signaturinterview fra Bilka i fokus 
igen	på	to	umiddelbart	modstridende	måder.	Dels	genfindes	det	implicit	
som et helt rent og uiscenesat smertepunkt under Korrekthedsbibelens 
angreb	på	korrekthedstyranniet	og	Hagens	tilbagetrækning	fra	forfatter-
gerningen.14 Men omtrent samtidig citeres Bilka-interviewet også i en helt 
anden	sammenhæng.	I	Hagens	dramatikerdebut,	Med mig selv i mine egne 
arme,	hvor	hele	scenografien	er	udformet	som	et	rigtigt	supermarked,	hvor	
publikum	kan	handle	før	forestillingen	går	i	gang,	iscenesættes	interviewet	
påny,	eller	rettere,	dets	iscenesættelse	omskabes	til	en	scenografisk	ramme	
for Hagens monolog.15 
 I teaterforestillingen bliver supermarkedet en ideel setting til at demon-
strere den glidende overgang mellem kunstens og hverdagslivets iscene-
sættelse,	som	Hagens	værk	tematiserer.	Dette	understreges	af	skuespilleren	
Ida	Cæcilie	Rasmussens	entre	på	scenen.	Idet	hun	træder	ind,	går	der	et	
splitsekund før hun møder publikums blik, og knejsende selvbevidst hilser 
med	et	kælent	”heeeej”	der	demonstrerer,	hvordan	blikket	sætter	gang	i	
iscenesættelsen.	Hendes	første	gestus	i	forestillingen	indrammer	således	
et	altid	afgørende	skisma	for	Hagens	kvindefigurer.	Den	ærlige	forstillel-
se	og	forstillede	ærlighed,	som	er	et	grundvilkår	i	kunsten,	er	det	også	i	
super markedet, hvor vi ligeledes udstiller os for, og vurderer, hinanden. Og 
herpå	mentalt	grupperer	os	efter	påklædning,	bevægelsesmønstre	og	ikke	
mindst indkøbsvaner: jeg er sådan en, som køber økologisk babymos, han 
er sådan en, som køber dyr, håndlavet fairtrade-chokolade, hun er sådan 
en, der køber de billigste frankfurtere. Rasmussen, som i monologen altså 
flintrer	 rundt	 i	 et	discountsupermarked,	der	 ligner	Bilka	 til	 forveksling	
iklædt	poppet	outfit,	med	stramme	 tights	 (med	 jungleprint),	 fakefur	og	
baseballcap	og	snacker	på	en	knækpølse,	bliver,	i	kraft	af	sine	påfaldende	
ligheder	med	den	fotografiske	illustration	til	Bilka-interviewet,	åbenlyst	
endnu én af Hagens performative body doubles. 
 I Bilka-interviewet demonstrerede Hagen også overgangen mellem den 
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litterære	 og	 den	 almindelige	menneskelige	 iscenesættelse.	Kunstneren	
Hagen	kunne	i	forlængelse	heraf	performe	på	forskellig	vis.	Enten	kunne	
hun	følge	interviewets	genrekonvention	og	levere	den	sympatiske	fortæl-
ling	om	”sig	selv”,	eller	hun	kunne	videreføre	værkets	forstyrrelse	af	den	
konvention,	og	tage	imod	de	”slag”	det	førte	med	sig.	Hagens	grænse-
søgende praksis peger her på, at slagene i mindst lige så høj grad udløses 
af	hendes	udfordring	af	gængse	hierarkier	 i	 litteraturens	medieøkologi,	
som af interviewets kontroversielle udtalelser i sig selv. I forbindelse 
med teaterstykket introduceres dog muligheden for en mindre fastlåst 
kunstner	rolle.	Kunstneren	bag	pågældende	scenografi	og	kostumer	er	ret	
beset ikke Christina Hagen, men scenograf Christian Friedländer, ligesom 
også	 instruktøren	Maria	Kjærsgaard	Sunesen,	 foruden	Hagens	 til	 dato	
mest	lykkeligt	forløste	body	double	Ida	Cæcilie	Rasmussen	og	en	mæng-
de	andre	medvirkende	er	investerede	i	værkets	samlede	realisering.	I	den	
scenekunstneriske ramme fremstår autor-rollen således mindre udsat og 
nådesløs,	fordi	værket	åbenlyst	er	resultat	af	en	kollektiv	kreativ	proces.	
Af	samme	grund	har	Hagens	body	doubles	også	hele	tiden	været	på	nippet	
til at mutere over i teatermediet, hvor det jo er en helt fastlagt, og aldeles 
ukontroversiel, konvention at en skuespillers krop skal materialisere en 
forfatters ord. 
	 Men	det	er	ikke	kun	fra	produktionssiden,	at	bevægelsen	fra	litteraturen	
mod	teatret	længe	har	været	relevant,	det	samme	gælder	på	receptions	siden.	
Rent	affektivt	griber	Hagens	værker	som	oftest	fat	i	den	ubehagelige	følelse,	
der	opstår,	når	læserens	selvgode	dydighedspanser	krakelerer.	Når	afstan-
den til den prostituerede, den racistiske, den fattige, grimme, selvoptagede, 
forlystelsessyge	og	banale	karakter	 pludselig	bliver	 skræmmende	kort.	
Deres	slagkraft	bygger	på	den	intense	ambivalens	mellem	en	identifikation	
med og en afstandstagen fra hendes rasende oprørske og ukorrekte perso-
ner: Ubehaget og den spirende skam ved det, man genkender og impulsen 
til at tage afstand, hårdt og demonstrativt, så panseret igen kan føles helt. 
Litteraturlæsning	foregår	i	reglen	i	ensomhed,	men	i	sit	virke	har	Hagen,	
som	vi	har	set,	udfordret	litteraturmediet	på	en	række	måder,	og	blandt	
andet løftet receptionen af sine bøger ud af det isolerede, kontemplative 
rum,	vi	normalt	forbinder	med	læsning,	for	at	aktivere	litteraturens	perfor-
mative	aspekter.	Eller	mere	præcist,	måske,	vist	os	at	det	rum	er	en	illusion:	
Bøger er allerede personal branding	effekter,	forfatterskaber	sælges	på	
lyse	lokker	og	erotiske	undertoner	og	”auto	nome”	litterære	værker	læses	
gennem	inderligt	konventionelle	biografiske	opbyggelighedsfortællinger.	
Iscenesættelsesproblematikken	 i	 litteraturen	 i	 en	medialiseret	 tidsalder	
vedrører	i	Hagens	værk	således	i	udstrakt	grad	kunstnerens	selviscene-
sættelse,	men	med	den	vigtige	tilføjelse,	at	den	i	lige	så	høj	grad	vedrører	

publikums.	Kunstneren	sætter	sig	selv	i	scene	med	sin	kunstproduktion,	
men	publikum	sætter	også	sig	selv	i	scene	med	sit	kunstforbrug.
 Som beskrevet i forbindelse med coffee table-bøgernes mediekritiske 
omgang med bogformatet, og som det blev endnu tydeligere i den velbesøg-
te debat om Jungle, så har Hagen eksperimenteret med, hvordan digitale og 
sociale	medier	kan	bidrage	med	en	ny	dimension,	hvor	litteraturlæsningen	
nu	også	kan	foregå	–	og	diskuteres	–	i	(semi)offentlighed.	Og	denne	åbning	
mod	et	kollektivt	rum,	gør	de	affektive	strategier	i	værket	så	meget	desto	
mere	slagkraftige.	Her	er	det	nærliggende	at	bemærke,	at	mediebilledets	
forandring af litteraturen til et mere og mere kollektivt spektakel, er fore-
grebet i teatret, som altid har haft den kollektive kunstoplevelse som sin 
ramme.
	 På	flere	måder	virker	en	overgang	til	et	mere	rendyrket	performativt	
format	altså	som	en	oplagt	udvikling	af	Hagens	værk.	Men	på	samme	tid	
er	Christina	Hagen	stadig	en	meget	klassisk	forfatterfigur.	Selvom	hun	i	
sine	bøger	har	flirtet	med	at	opløse	det	individuelle	forfatterskab,	frem-
står hun stadig demonstrativt som eneren, den der altid helst vil gå mod 
strømmen, og som er allerbedst til at punktere den gode gruppestemning 
og vise at selv den mest progressive og inkluderende gruppe gemmer på 
skjulte magtkoncentrationer, og har en ekskluderende bagside, som ikke 
nødvendigvis	diskvalificerer	den	på	alle	områder,	men	som	dens	medlem-
mer altid har godt af at blive mindet om.
	 Hermed	slutter	denne	værkgennemgang	 i	det	 samme	dilemma,	hvor	
den begyndte: Junglelov eller medieøkologi? Er den trykte bog først og 
fremmest	et	magtmiddel,	som	i	samtidens	raffinerede	mediemiljø	er	blevet	
så dårlig til at tilsløre sin egen magtudøvelse, at den følgelig må forkastes, 
eller er den, som denne, netop overståede safari gennem Hagens hidtidige 
værk	nok	kunne	pege	på,	en	stadigt	produktiv	modus,	en	økologisk	mulig-
hed,	som	altid	igen	kan	sprænge	sine	rammer	og	tage	os	nye	steder	hen,	
og som altid, med eller uden Christina Hagens medvirken, har endnu en 
overraskelse	i	ærmet?	I	forhold	til	spørgsmålet	om	de	fremtidige	veje	for	
litteraturens videnskab, har den medieøkologiske approach vist sig som en 
mulig dåseåbner i den henseende, at den kan højne litteraturvidenskabens 
materielle	sensibilitet	over	for	de	kunstneriske	processer	der	er	på	færde	
når bogen virker i samtidens medievirkelighed og beskrive hvordan et 
værk	som	Hagens,	ved	at	forholde	sig	både	refleksivt	og	oprørsk	til	disse	
betingelser,	gang	på	gang	har	været	i	stand	til	at	sprænge	de	givne	rammer	
og	afdække	både	sin	egen	magtudøvelse	og	de	mangfoldige	magtudøvel-
ser	litteraturmediet	som	sådan	er	underlagt	i	de	digitale	netværksmediers	
tidsalder.
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Noter

1   Matthew Fuller, “Nobody Knows What a Book is Anymore”, in: Reports from 
the Gutenberg Galaxy (Blaker) 2017 http://www.obs-osv.com/gutenberg

2   Hagen har tidligere skrevet den kortere monolog ”Some people” til koncept-
forestillingen 9x9x9 på Statens Museum for Kunst samt radioteaterstykket Piña 
Colada (Akt 1, 2018) ligesom to af hendes bøger er blevet dramatiseret efter 
de er udkommet (White Girl på Det Kgl. Teater 2013 og Boyfrind på Reaktor 
2016)

3   Pauline Elgaards oplæsning blev optaget til den podcast omkring Korrektheds
bibelen, som Hagen og forlaget Gyldendal har fået produceret af journalist 
Mikkel Frey Damgaard, men derudover har der været stille omkring Hagen 
siden. Hun har takket nej til interviews, og brevet ikke blevet trykt nogetsteds, 
ligesom det i skrivende stund ikke er gengivet, nævnt eller linket til på Hagens 
hjemmeside, som ellers rummer en ganske fyldestgørende dokumentation af 
forfatterskabets medieøkologi.

4   Jf. bl.a. Kizaja Ulrikke Routhe-Mogensen ”Christina Hagen vil frelse fælles-
skabet med fornærmelse”, i Information 31.1.2019 og Lars Bukdahl, ”Vi er 
alle hyperfølsomme lynlåse” i Weekendavisen, 1.2.2019.

5   Væsentligste eksempler er debatten om kvindelige forfatteres selvfremstil-
ling, som blev startet af et indlæg af digteren Niels Frank i forbindelse med 
lanceringen af det litterære blogkollektiv Promenaden i 2011, den såkaldte 
”hvidhedsdebat” i 2014 foranlediget af (danske kritikeres reaktioner på) den 
svenske digter Athena Farrokzads anmeldelse af Yahya Hassans debutdigte, 
samt den måske mest ophidsede og langvarige af dem alle, ”Mette Høeg-debat-
ten” i 2015-16, som endnu engang drejede sig om forholdet mellem kvindelige 
forfatteres skrift og selvfremstilling, og deres karrieremuligheder i ”det litterære 
miljø” foruden debatten med udgangspunkt i Christina Hagens Jungle i 2017, 
som også adresserede spørgsmål om misogyni, racisme og konsensustyranni. 
Hagen knytter desuden an til den beslægtede debat om Christian Lollike og 
Madame Nielsens performanceforestilling Black Madonna på Teater Sort/Hvid 
2018.

6   Jeg har uddybet denne argumentation i relation til debatten om Hagens Jungle 

i essayet ”Derfor kørte diskussionen om Christina Hagen af sporet” Dagbladet 
Information (26.8.2017) som det følgende både trækker på, uddyber og per-
spektiverer.

7   I hvert fald lejlighedsvist. I sit afskedsbrev angiver hun f.eks. den offentlige 
samtale om litteratur og teater som en årsag til at overveje sit fortsatte enga-
gement. Se også interview med Hagen i Weekendavisen (Ravn 2019).

8   Her tænker jeg navnlig på traditionen for teknologipessimistisk kulturforskning, 
der spår skriftkulturens endeligt, som f.eks. Sven Birkets The Gutenberg Ele
gies: The Fate of Reading in an Electronic Age (1994), eller McLuhan-disciplen 
Neil Postmans Technoply: The Surrender of Culture to Technology (1992) samt 
den strøm af populærvidenskabelige fremstillinger og journalistiske kom-
mentarer om digitale mediers skadelige indvirkning på den yngre generations 
læsevaner og indlæringsevne, der er kommet i de senere år, og som ikke gør 
tegn til at aftage.

9   Som Høeg skriver i kronikken: ”Når kvinderne får lov til at markere sig med 
banale og selvoptagede diskurser, har det altså flere årsager. (…) Dels står 
kvinderne formodentlig stærkere end mændene i dag i en litterær kultur, hvor 
publicering, succes og avancement primært afhænger af forfatterens sociale 
kompetencer og evnen til at begå sig i relevante sociale sammenhænge, og hvor 
sproglig kunnen og formmæssigt udtryk tillært gennem flid og stræbsomhed 
anerkendes fuldt som egentligt og gyldigt talent. (…) Dertil spiller det sand-
synligvis ind, at både de højest positionerede kvinder og mænd, der besidder 
beslutningskraften på de litterære institutioner, får noget ud af at favorisere 
kvinderne: De kvindelige får brænde til deres feministiske bål, mens de mandlige 
får udvidet kontaktfladen til forfatteraspirerende, beundrende og kønsmodne 
piger.” (Høeg 2015)

10   Jf. Lars Bukdahls kommentar ”Bambi-style” om forskellen i seriøs medieop-
mærksomhed (interviews + anmeldelser på udgivelsesdagen) der tilkom hhv. 
Josefine Klougart og Ida Marie Hede, da de to debuterede i samme måned 
i 2010, Weekendavisen 22.1.2010. Jf. også Niels Franks ”Yngre kvindelig 
forfatter” på Promenaden.

11   Billederne har tidligere været at finde på Hagens hjemmeside blandt andet  
under ”forfatterfotos”, under fanen for ”Boyfrind” og på et tidspunkt under den 
selvstændige fane ”Bodydouble”. Hjemmesiden er imidlertid et værk i konstant 
forandring, og aktuelt (maj 2019) er det pågældende materiale ikke online.

12   ”Jungle-pik og Daddy’s Dancehall (2)”, AK24syv, 17.2.2015, https://
www.24syv.dk/programmer/ak-24syv/15526840/jungle-pik-og-daddys-dan-
cehall-2

13   Gyldendal kørte således både Instagram og Facebook-kampagner for bogen, 
og en søgning på #Hagen eller #Korrekthedsbibelen giver adskillige læserposts.

14   Som antydet i afskedsbrevet, og understøttet af udtalelser i interviews op til 
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lanceringen af Korrekthedbibelen. Blandt andet et bragt i Weekendavisen med 
samme Anna Raaby Ravn, som lavede Bilka-interviewet, hvor Hagen insisterer 
på at tage tid på interviewet, så hun ikke ”taler over sig” som sidste gang, og 
man desuden kan læse at ”Christina Hagen står fortsat ved sine værker og sine 
ord, men hun er ikke interesseret i at tale om den debat. Som i slet ikke. Den 
hænger hende fortsat langt ud af halsen, det var en benhård og udmattende 
omgang, der handlede meget lidt om litteratur og rigtig meget om alt muligt 
andet, forklarer hun.” (Ravn 2019)

15   Jeg har anmeldt Med mig selv i mine egne arme til tidsskriftet Peripeti, og 
følgende trækker på dele af min analyse fra denne sammenhæng (Daugaard 
2019).
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Hans-Ulrik Rosengaard

JUNGLE ER EN JUNGLE

om Christina Hagens Jungle

Debatten blev en jungle

Det var Christina Hagens Jungle	som	den	litterære	debat	kom	til	at	stå	om	
i 2017. På Facebook, i aviserne, i Deadline på DR2, i radioen og på blogs 
blev det diskuteret om Christina Hagen var gået over stregen i sin bog eller 
i forbindelse med udgivelsen, og det blev også diskuteret, om der var et 
litterært	miljø	i	Danmark,	der	ekskluderede	dem,	der	ikke	mente	det,	de	
burde mene. Der er altså allerede skrevet en del om Jungle. 
 Debatten begyndte med et interview med Christina Hagen i Information, 
som Asta Olivia Nordenhof kommenterede på Facebook, og derefter fulgte 
boganmeldelser	og	indlæg	i	pressen.
	 Nordenhofs	 indlæg	på	Facebook	handlede	om	et	 interview	Hagen	 i	
forbindelse med udgivelsen gav til Information snarere end om bogen 
Jungle. Nordenhof kritiserede Hagen for i interviewet at gøre spørgsmålet 
om racisme til et spørgsmål om ”grimme tanker”, når det ifølge Norden-
hof	drejer	sig	om	politiske	ideer.	Snarere	end	at	tale	om	ærlighed	skulle	
forfatteren	afholde	sig	fra	bare	at	vælte	ud	med	sine	tanker,	og	”hvis	du	vil	
være	reelt	grænseoverskridende	så	tag	parti”,	skrev	Nordenhof	på	Facebook	
(Nordenhof	2017).	Så	var	årets	litterære	debat	ellers	sat	i	gang.
 Den kritik Nordenhof havde rejst af interviewet klingede med i den 
anmeldelse Mikkel Krause Frantzen skrev i Politiken den 7. marts 2017: 
”Fantasier om junglen og Jylland”. Frantzen skrev selv, at han syntes, det 
var	vanskeligt	at	anmelde	en	bog,	der	allerede	havde	været	så	meget	debat	
om. Om sit forhold til bogen skrev han: ”Jeg er ikke forarget, det handler 
ikke om moral det her, men om politik. Det vil jeg gerne indrømme” 
(Frantzen	2017),	men	derefter	fortsatte	han	”Spørgsmålet	er	nemlig	også,	
om	det	er	så	politisk	ukorrekt	at	være	racistisk	i	dag”	(Frantzen	2017).	Og	
med korrekthedskategoriseringsdiskussionen af det politiske kommer man 
uundgåeligt	til	at	tænke,	at	det	nok	heller	ikke	for	Frantzen	selv	her	er	så	
klart, hvor skellet mellem det politiske og det moralske går.
	 Frantzen	kunne	heller	ikke	lide	bogen	som	kunstværk.	Han	fandt	den	
svagere	end	Hagens	øvrige.	Til	gengæld	skrev	Frantzen	en	karakteristik	
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