
Nexø,  
åh Nexø
Dennis Gade Kofod og forfatterkollegaen
Rakel Haslund-Gjerrild får aldrig Nexø ud af kroppen



Dette er ikke en anmeldelse. Det er jeg ikke neutralt nok stil-
let til i forhold til bogen her. Det er derimod en helhjertet an-
befaling af en rigtig fin samling historier fra blandt andet 
vores egen verden. Det er, jeg siger det lige igen for at gøre 
nepotismen bornholmertyk, virkelig gode sager. En novel-
lesamling skrevet af Rakel Haslund-Gjerrild, der er opvokset 
i Nexø, hvor også en del af teksterne udspiller sig. 

Rakel var for to år siden, da vi havde første omgang af Jakob 
Hansens Litteraturfestival, et af de tre lokale talenter vi 
hvert år udvælger til at have et undervisningsforløb om-
kring deres skrivning. Et forløb, hvor jeg gør det bedste for at 
være hård og streng uden at tage modet fra de skrivende.

Rakel var sammen med de to andre, helt vildt gode. De skrev 
og skrev og havde også en god aften på festivalen, hvor de 
læste deres nyskrevne tekster op. Rakel stoppede bare ikke 
der. Hun fortsatte og nu ligger Øer så i boghandlere over hele 
landet, udgivet på det fine, lille forlag Kronstork.

Ja, hun skriver, som jeg selv har gjort, om Nexø. Og ja, jeg 
knus elsker det, på samme måde som jeg aldrig får Nexø ud 
af min krop. 

Dø, sæl, dø
Og hvem skulle tro, at fiskernes problematiske forhold til 
sæler kunne snige sig ind i ny dansk litteratur. Ikke jeg, ikke 
så hurtigt. Men i Øer er der en smuk og trist fortælling om 
dræbermaskinen med det nuttede fjæs.
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Jeg tillader mig at citere fra der, hvor fiskeren, vores helt, der 
er på havet med sin søn, har fået nok. De ligger uden for 
Christiansø og har lige hevet garn i land, hvor næsten alle fi-
skene var skambidt. 

”De ser den begge to samtidigt. Hovedet der pludseligt stik-
ker op af vandet ikke ret langt fra Kon-Ti-ki. Den vender sit 
kuglerunde hoved til venstre og til højre for at se sig om-
kring. Far løfter geværet. Nick kan se dens ansigt, skægget 
og de lange øjenvipper hvorfra der drypper solblinkende 
dråber af havvand tilbage ned i havet. Far rammer den idet 
den lukker øjnene, eller også lukker den øjnene fordi far 
rammer den. Den bliver slynget tilbage; mave, der er helt lys, 
glider opad, og så ligger den der og flyder.”

Løsningen ligger lige for. Det er dem eller os. En rigtig ømen-
talitet. Vi ved hvortil vores verden går. 

Men det er ikke kun fiskerne og sælerne der skildres. Især 
religion og gudsfrygtsomhed bliver der brugt mange tanker 
på. Rakel er selv vokset op i et frimenighedsmiljø, og for mig 
var det en særlig oplevelse at læse mig ind på en del af Nexø, 
vores ø i det hele taget, som jeg ikke er særlig klog på, men 
som jeg har mange fordomme omkring.

Alt sammen foregår det i et smukt og flydende sprog, der 
bringer alt til live på en ny og skær facon. Her moderen der 
ser på den hjemvendte søn, der arbejder med træet til en ny 
terraesse i deres sommerhus i klitterne.
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”En ravn flyver hen over klitten. Hvor meget af ham er stadig 
fra hende? Kroppen skifter alle celler ud med tiden. Er der 
noget der bliver ved med at være det samme, noget der ikke 
kan skiftes ud? Ånden? Benjamin siger altid at hun er ånd-
løs.”

Øen i verden
Men der hvor Øer virkelig åbner sig for mig og bliver til en 
rigtig stærk debut, er når den også vælger at forlade Born-
holm. Island og Grønland feks. Den hedder jo ikke Øen, men 
Øer. Ja, selvfølgelig handler det om ensomhed, og ja det spil-
ler på, at flere af personerne i de mange fine noveller har 
svært ved at nå hinanden; They say that no man is an island 
og så videre. Men det handler også om, at øen i sig selv er et 
vidt begreb.

Hvad er forholdet mellem netop Bornholm og Grønland? 
Hvordan kan der være alle de lighedspunkter når antallet af 
kvadratkilometer er så forskelligt? Når afstanden dem imel-
lem er så stor? Få svaret eller dele af det i novellen med den 
vilde titel Det er Bing Crosbys skyld. Og få også en forklaring 
på hvordan Crosby og det bornholmske fiskeri har krydset 
klinger!

Jeg håber, at I er mange der vil kaste jer over Rakels bog. Den 
er i boghandlen, den venter på jer. Og skulle du selv sidde 
med noget, du skriver på, så inviterer vi i Jakob Hansens Lit-
teraturfestival på en ny runde undervisning for bornholm-
ske forfattertalenter.

 i Læs mere
Læs mere på jhfestival.dk, og er det ikke lige dig, 
så sig det gerne til en, du kender.
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