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Det følgende materiale indeholder en række forskellige 
tilgange til og baggrundsinformationer om Yahya 
Hassans digtsamling og den teaterforestilling, som 
Mungo Park Kolding og Aalborg Teater har skabt 
med udgangspunkt i digtene. Materialet henvender 
sig specielt til elever fra og med 8. klasse og op til 
og med 3. gymnasieklasse, men det kan læses og 
bruges af alle interesserede, der gerne vil vide mere om 
digtene og forestillingen. Det er inddelt i tre hoveddele: 
Forberedelse, Efterarbejde og Perspektivering. Tanken 
er, at man bruger de to første dele hhv. før og efter, at 
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man har set forestillingen. 3. Del indeholder fire artikler, 
som sætter Yahya Hassans digte og forestillingen ind 
i forskellige teaterhistoriske, kulturelle og kunstneriske 
perspektiver – disse artikler kan bruges, måske især af 
underviserne, både før og efter forestillingen.
Materialet er sammensat af Aalborg Teaters dramaturger, 
Kjersti Hustvedt og Jens Christian Lauenstein Led, 
forfatter og direktør ved Teatermuseet i Hofteatret, 
Peter Christensen Teilmann, og forfatter og tidl. 
folkeskolelærer Tina Mikkelsen samt Anne Splittorff,  PR 
-og markedsføringsansvarlig ved Mungo Park Kolding.

Fra forestillingen YAHYA HASSANS DIGTE. Foto: Palle Peter Skov/Mungo Park Kolding
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Yahya Hassans digtsamling har på rekordtid markeret 
sig som en milepæl i nyere dansk litteraturhistorie. Dels 
på grund af sin markante litterære kvalitet, men måske i 
endnu højere grad på grund af sin relevans og nødven-
dighed. 
 I sit opgør med hykleri i pædagogiske, kulturelle og fa-
miliære systemer, som burde gribe, men i stedet svigter, 
har Yahya Hassan markeret sig som en vigtig og inspire-
rende røst. Med stort mod og kunstnerisk kraft har han 
lagt stemme til et af de væsentligste opråb i vor tid. Et 
opråb, der afslører, at der er menneske og levet liv bag 
de statistikker, politikker og diskussioner, som præger 
overskrifter og offentlige debatter i disse år.

 Digtene kan nemt læses i udstrakt arm – som et indblik 
i en virkelighed, der ikke er vores. Men Yahya Hassans 
værk er langt mere end en skildring af én ung mands liv 
i en verden, de færreste kender til. Det er en historie om 
vores allesammens samfund og om at være menneske i 
det. Et menneske, der søger åbne hænder i den verden, 
man er kastet ud i.

Hassans ord er på en gang dragende, voldsom og 
afskyvækkende læsning, der med poetisk kraft skaber 
klare billeder på nethinden. De billeder har vi nu fortol-
ket, forstørret og udfoldet på scenen i takt med digtenes 
tydelige musikalitet. Vi har lagt ordene i nye stemmer i 
håbet om at finde ind til deres universelle kerne.

 Vi håber, at vi med YAHYA HASSANS DIGTE er med til 
at flytte ordene tættere på – ikke kun for at forstå dem, 
men også for at flytte udgangspunkter og dermed skabe 
nye blikke på en virkelighed, som i sidste ende er vores 
allesammens. 
 
God læselyst og god fornøjelse i teatret

Lasse Bo Handberg
Teaterdirektør, Mungo Park Kolding

 FORORD V. MUNGO PARK KOLDINGS DIREKTØR, 
 LASSE BO HANDBERG  
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Intro: Yahya Hassan
Yahya Hassan blev født 19. maj 1995 i Aarhus. Hassans 
forældre kom til Danmark fra Libanon som palæstinensi-
ske flygtninge i 1980’erne. Han voksede op med fire sø-
skende i et område i Aarhus, der er blevet betegnet som 
en indvandrerghetto. Hassan og hans søskende blev 
udsat for vold af deres far. Da Hassan var 13 år gammel, 
blev han for første gang fjernet fra familien og placeret 
på en institution for børn med adfærdsproblemer. Siden 
følger flere år med kriminalitet, flere institutionsophold 
og varetægtsfængsling for forsøg på røveri. En lærer på 
en af institutionerne, hvor Hassan er anbragt, opdager 
at han har et talent for at skrive. Hun introducerer ham 
for litteratur og hjælper ham med at søge sig ind på skri-
veskoler. I efteråret 2013 kommer Yahya Hassans første 
digtsamling ”Yahya Hassan”, og han bliver optaget på 
forfatterskolen i København, hvor han nu er elev.

Foto: Morten Holtum

Allerede inden digtsamlingen kom i salg fik den massiv 
medieomtale. Her er tale om en ung vred mand fra ghet-
toen; han skriver digte, der er ekstremt kritiske overfor 
både indvandrermiljøer, islamisme og fremmedhad, og 
han gør det med stort, litterært talent – alle disse ting 
gjorde, at Yahya Hassan blev landskendt fra den ene 
dag til den anden.

Yahya Hassans digte er den bedst sælgende digtsam-
ling i danmarkshistorien. Digtsamlingen havde efter få 
måneder solgt 100.000 eksemplarer og dermed passe-
ret Vita Andersens rekord på 95 000 eksemplarer, som 
hendes digtsamling Tryghedsnarkomaner (1977) solgte. 
Til sammenligning sælger en gennemsnitlig dansk digt-
samling 300-400 eksemplarer. Hassans digte er også 
blevet oversat til bl.a. engelsk, tysk, italiensk, norsk og 
svensk.

 DEL 1. FORBEREDELSE  
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Baggrund:
Palæstinensere i Danmark1

Hvad flygtede palæstinenserne fra?
De fleste palæstinensere i Danmark er flygtninge fra den 
blodige borgerkrig, som hærgede Libanon fra 1975-
1990. Mange har boet i de palæstinensiske flygtningelej-
re i Libanon, som blev oprettet for at huse arabere, der 
enten flygtede fra Palæstina efter oprettelsen af Israel 
i 1948 eller fra Junikrigen mellem Israel og de arabiske 
lande i 1967. Mange hundredtusinde palæstinensere er 
født i flygtningelejrene og har derfor aldrig set det land, 
deres forældre er flygtet fra. Palæstinenserne er med 
andre ord en del af det, der er blevet verdens længstva-
rende flygtningeproblem. 

Problemet opstod, da FN i 1947 lavede en delingsplan 
for Palæstina, som indebar, at der skulle oprettes både 
en jødisk og en palæstinensisk stat. Jøderne accepte-
rede løsningen, men palæstinenserne og de arabiske 
lande afviste den. Da den alligevel blev gennemført, 
udbrød der krig i området, og Israel besatte store dele 
af det område, som FN havde udset til den palæstinen-
siske stat. Andre dele af området blev besat af Egypten 
og Jordan. 750.000 palæstinensere blev fordrevet eller 
flygtede under krigen, og en del af dem kom til Libanon, 
hvor der blev oprettet i alt 15 flygtningelejre.

I 1951 etablerede FN en særlig organisation, UNRWA, 
til at tage sig af de palæstinensiske flygtninge, og de 

fik mere at lave efter krigen i 1967, hvor yderligere cirka 
450.000 palæstinensere blev drevet på flugt. Krigen i 
1967 betød, at palæstinenserne ikke længere havde 
tillid til, at de arabiske lande kunne generobre Palæstina 
og give dem et hjemland. Palæstinenserne begyndte i 
stigende grad at tage sagen i egen hånd, bl.a. ved at 
overtage ledelsen af Den Palæstinensiske Befrielsesor-
ganisation, PLO.
 
PLO blev nu en paraplyorganisation for palæstinensi-
ske partier og guerillabevægelser, der foretog militære 
aktioner ind i Israel. I 1982 invaderede Israel imidlertid 
det sydlige Libanon og fordrev PLO’s ledelse fra Beirut. 
Det betød, at de palæstinensiske flygtninge stod uden 
beskyttelse, da højreorienterede kristne libanesere, 
falangister, begik en massakre mod palæstinensiske 
flygtninge i de to lejre Sabra og Shatila. 3000 civile blev 
dræbt - med opbakning fra Israel. Herefter blev palæ-
stinenserne for alvor inddraget i den borgerkrig, som 
var brudt ud i Libanon i 1975. I 1985-86 angreb den 
shiamuslimske Amal-milits palæstinensiske flygtninge-
lejre, og de palæstinensiske lejre blev desuden hærget 
af kampe mellem palæstinensiske fraktioner. 

Først i 1990 blev der indgået en fredsaftale. På det 
tidspunkt var 150.000 mennesker blevet dræbt og over 
200.000 såret. Syrien havde herefter udstrakt kontrol 
med Libanon. Især efter Israels invasion af Libanon og i 
den sidste del af borgerkrigen flygtede mange palæsti-
nensere til Europa. Der er i alt cirka 19.000 palæstinen-
sere i Danmark.

1) Ovenstående tekst er gengivet fra: ”Flygtningenes danmarkshistorie 1954 – 2004”, Aarhus Universitetsforlag 2004, 

med tilladelse fra Carsten Fenger-Grøn, Malene Grøndahl og Aarhus Universitetsforlag.

 DEL 1. FORBEREDELSE  
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De palæstinensiske flygtningelejre

De palæstinensiske flygtningelejre blev etableret efter 
Den Arabisk-Israelske krig i 1948. 

UNRWA, FN’s Nødhjælps- og Arbejdsagentur for 
palæstinensiske Flygtninge i Mellemøsten, definerer en 
palæstinensisk flygtning som:
”Personer, hvis normale opholdssted var i Palæstina 
mellem juni 1946 og maj 1948, og som mistede deres 
hjem og mulighed for forsørgelse som resultat af Den 
Arabisk-Israelske krig i 1948” 
UNRWA tilbyder faciliteter i 59 anerkendte flygtninge-
lejre i Jordan, Syrien, Libanon, Vestbredden og Gaza-
striben.

UNRWA har registreret 4.448.429 palæstinensiske flygt-
ninge på verdensplan. 
Heraf bor de 1.327.772 i de officielle flygtningelejre.

Kilde: Folkekirkens Nødhjælp

Zaatari flygtningelejr i Jordan. I Jordan bor cirka 330.000 palæstinensere i flygtningelejre.

Kilde: Folkekirkens Nødhjælp
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Yahya Hassans
digtsamling
Yahya Hassans digtsamling indeholder en række selv-
biografiske digte, der skildrer en opvækst med vold, 
kriminalitet og omsorgssvigt. Digtsamlingen starter 
med digtet BARNDOM, og i det afsluttende ”LANG-
DIGT” hører man, om hvordan jeg-personen som ung 

BARNDOM
af Yahya Hassan

FEM BØRN PÅ RÆKKE OG EN FAR MED EN KØLLE

FLERGRÆDERI OG EN PØL AF PIS

VI STIKKER SKIFTEVIS EN HÅND FREM

FOR FORUDSIGELIGHEDENS SKYLD

DEN DER LYD NÅR SLAGENE RAMMER

SØSTER DER HOPPER SÅ HURTIGT

FRA DEN ENE FOD TIL DEN ANDEN

PISSET ER ET VANDFALD NED AD HENDES BEN

FØRST DEN ENE HÅND FREM SÅ DEN ANDEN

GÅR DER FOR LANG TID RAMMER SLAGENE VILKÅRLIGT

ET SLAG ET SKRIG ET TAL 30 ELLER 40 TIL TIDER 50

OG ET SIDSTE SLAG I RØVEN PÅ VEJ UD AD DØREN

HAN TAGER BROR I SKULDRENE RETTER HAM OP

FORTSÆTTER MED AT SLÅ OG TÆLLE

JEG KIGGER NED OG VENTER PÅ DET BLIVER MIN TUR

MOR SMADRER TALLERKENER I OPGANGEN

SAMTIDIG MED AT AL JAZEERA TV-TRANSMITTERER

HYPERAKTIVE BULLDOZERE OG FORTØRNEDE KROPSDELE

GAZASTRIBEN I SOLSKIN

FLAG BLIVER BRÆNDT

HVIS EN ZIONIST IKKE ANERKENDER VORES EKSISTENS

HVIS VI OVERHOVEDET EKSISTERER

NÅR VI HIKSTER ANGSTEN OG SMERTEN

NÅR VI SNAPPER EFTER VEJRET ELLER MENINGEN

I SKOLEN MÅ VI IKKE TALE ARABISK

DERHJEMME MÅ VI IKKE TALE DANSK

ET SLAG ET SKRIG ET TAL

mand får antaget sit manuskript på forlaget Gyldendal. 
Der imellem skildres en ungdomstid med kriminalitet, 
tvangsfjernelse fra hjemmet, livet på institutioner og 
hans møde med litteraturen. I et af Hassans digte, 
KONTAKTPERSON, refereres der til den danske digter 
Michael Strunge (1958-1986), som han er inspireret af. 
I det følgende arbejdes der med samlingens første digt, 
BARNDOM:

 DEL 1. FORBEREDELSE  
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Opgave 1: Analyse
Læs digtet BARNDOM. Analysespørgsmål: 

1. Hvordan er digtet opstillet typografisk – fx i forhold til 
strofer og vers?

2. Hvordan bruger Hassan tegnsætning?

3. Hvad er digtets tema? 

4. Hvorfor tror du, han skriver med versaler (store 
bogstaver)? Hvilken effekt har de store bogstaver på dig 
som læser?

5. Hvilke referencer findes der til Hassans palæstinensi-
ske baggrund i digtet? Hvordan knyttes denne bag-
grund sammen med skildringen af farens voldsudøvelse 
i mod børnene i digtet? Hvorfor tror du, digteren knytter 
disse to temaerne sammen i digtet?

Opgave 2: Lytte
Hør Yahya Hassan selv læse digtet BARNDOM: 
http://politiken.dk/tv/debattv/ECE2093760/yahya-has-
san-fremsiger-digtet-barndom/

Hvad kendetegner Yahya Hassans måde at læse på?
Hvorfor tror du, han læser på den måde, som han gør? 
Hvordan passer det til digtets indhold?

Opgave 3: Skrive
Skriv dit eget digt med titlen UNGDOM, hvor du forsø-
ger at efterligne Yahya Hassans sproglige stil. Digtet må 
gerne være selvbiografisk.

 DEL 1. FORBEREDELSE  
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Kulturkampen 
Yahya Hassans digtsamling vakte stor opmærksomhed, 
allerede inden den kom ud. Medierne fokuserede bl.a. 
på, at han i sine digte forholder sig kritisk til ting som 
dobbeltmoral, kriminalitet og misbrug af overførsels-
indkomst i indvandrermiljøet. Det har medført, at flere 
højreorienterede har taget ham til indtægt for en islam-
kritisk position. De mener, at han beviser noget, de har 
sagt længe: Nemlig at der ikke stilles skrappe nok krav 
til indvandrere, og at de venstreorienterede har været 
naive i forhold til integration. På den anden side påpeger 
de venstreorienterede, at Hassan netop ikke kritiserer 
islam som religion eller indvandrere generelt, men dob-
beltmoralen i nogle muslimske miljøer i Danmark, og at 
kritikken mod disse miljøer netop må komme indefra 
– og ser det Hassan gør det som et bevis på, at integra-
tionen netop fungerer. Hassan er imidlertid vanskelig at 
placere på den højre/venstre tænkning, som dominerer 
indvandrerdebatten i Danmark. Han ønsker heller ikke 
selv at blive brugt af nogle af siderne i den politiske 
debat:
 
»De [folk] vil have en præmieperker. Men jeg er sgu da 
ikke nogen Naser Khader, Farshad Kholghi eller Hassan 
Preisler, der spiller på præmieperker-identiteten«.1

Mens den danske offentlighed i overvejende grad har 
taget godt i mod Hassans digtsamling, har modtagelsen 
ikke været entydig positiv i det muslimske miljø. Hassan 
har modtaget trusler fra enkelte personer i det muslim-
ske miljø efter, at digtsamlingen hans blev udgivet. Den 
18. november 2013 blev han overfaldet på Københavns 
Hovedbanegård. Et overfald, som han kort tid senere 
beskrev i digtet FORURETTET. Gerningsmanden blev 
taget, og Hassan har efterfølgende levet under poli-
tibeskyttelse. Hassan har selv, både til pressen og i 
digtet, fortalt om overfaldet. Da gerningsmanden blev 
stillet for retten, blev han ikke blot anklaget for overfald, 
anklageren krævede forhøjet straf med henvisning til, at 
han skal have overfaldet Yahya Hassan med baggrund i 
»hans lovlige ytringer i den offentlige debat«. Til trods for 
at Yahya Hassan både havde forklaret sig for politiet og 
beskrevet det i et digt, så hævdede han, at ikke kunne 
huske noget som helst fra overfaldet, da han vidnede i 
retssagen mod overfaldsmanden. Under retssagen siger 
Hassan: ”Han er ikke mit problem. Han er jeres problem, 
rettens problem, samfundets problem og ytringsfriheds-
narkomanernes problem”.

 DEL 1. FORBEREDELSE  

1) Fra artiklen: ”Jeg er fucking vred på mine forældres generation”, Politiken 5. okt. 2013

Fra forestillingen YAHYA HASSANS DIGTE. Foto: Palle Peter Skov/Mungo Park Kolding
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FORURETTET
af Yahya Hassan

FRA ØSTBERLIN TIL OSLO TIL KØBENHAVN

SMIDER BAGAGEN HOS EN JØDEJOURNALIST

PÅ VILLAVEJEN

SÅ TIL HOVEDBANEGÅRDEN

GRATIS TAXA

KØBE EN TOGBILLET MEN JEG MÅ IKKE BETALE

KÆRESTEN BETALER SELV

EFTER HALVBETÆNDT WEEKEND

TO MUHAMMEDANERE PASSERER

EN MED TØRKLÆDE PÅ SLÆB

EN MED SKÆG

DER GROR MED UFORSONLIGHEDENS HASTIGHED

DE STIRRER MIG NED TIL IBLIS MED IRIS

JEG HIMLER MED DET HVIDE IKKE SPOR PARANOID

GAMBIJUNKIE SKULER TIL BARNEVOGN

SER MIG IKKE FOR SIT NÆSTE FIX

SÅ GIVER JEG ET KRAM

OG SLANGER MIG OP AD EN HALS

ET STENALDERSLAG I BAGHOVEDET

KÆRESTEHALSEN FORLØSES I SKRIG

DER BLIVER REVET I DE VANTRO KRØLLER

JEG GIVER ET SLAG

MEN JEG ER TYND OG SLAP

OG PÅ AFVÆNNING

LIDT TUMULT

DSB OG DANSKEN VIKLER OS UD

SÅ DUKKER PANSERNE OP

HOLDER HAM NEDE MED HÅNDJERN

HAN SLIKKER FODSPOR OG CIGARETSKODDER
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SÅ KOMMER JEG SOM EN SVANS

OG KLASKER KALIFFEN PÅ KÆBEN

VI ENDER PÅ STATIONEN

I STIKKERSTOLEN OG I DETENTIONEN

GHETTODRENGEN DIKTERER

SÅ JEG SKIDER PÅ PANSERNE

UNDTAGEN PETPÆDAGOGERNE DER PASSER PÅ POETEN

JEG RÅBER AF AUTORITETEN

HVINER AF RELATIONEN

SKRÅLER AF RELIGIONEN

JEG HAR ET PÅSKUD JEG VIL PÅ LOKUM

MENS KÆRESTEN AFGIVER FORKLARING

JEG VED GODT DER SKYLLES UD UDEFRA

SÅ PANSERNE KAN DISSEKERE MIN LORT

HVIS JEG ER TILTALT

SLIDTE SHOXSKO DER ENGANG VAR MINE

PARKERET FORAN CELLEMOSKEEN

TOILETDØREN LÅSER AF SIG SELV

STRINTER PIS MOD PORCELÆN

BANKER PÅ

BONDEKVINDE MED 9MM LUKKER MIG UD

SKYLLER UD UDEN FORBEHOLD

JEG FARER MOD CELLEDØREN

FUMLER FEBRILSK MED LÅSEN

HAN ER PÅ VEJ IND

RÅBER BONDEKVINDE TIL BONDEMÆND

PERKER NEDE
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Spørgsmål:
Hvad tror du, Hassan mener med, at han ikke ønsker at 
være en præmieperker?

Hassan har udtalt: ”Jeg hører ikke til! Jeg hører ikke til 
blandt nogen.”
Hvad tror du, han mener med det?

Læs avisartiklen om
retssagen:
http://politiken.dk/indland/ECE2155141/yahya-hassan-
husker-ingenting-i-retten-det-er-ikke-mig-der-har-skre-
vet-det-digt/

Hvorfor tror du, at Hassan reagerede som han gjorde 
under retssagen?

Hvad tror du, at Hassan mener med begrebet ”ytrings-
frihedsnarkomaner”? 

6 Pedersen, Kaj: ”Fremskridtspartiet – de første 25 år i dansk politik”, Fremskridtspartiets forlag (1997).
7 Kilde: Kulturministeriet.

 DEL 1. FORBEREDELSE  
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 DEL 2: EFTERARBEJDE  

Fra digt til
dramatik
Interview med instruktør Minna 
Johannesson

Aalborg Teaters husinstruktør, den 
reumertvindende Minna Johannes-
son, er kvinden bag forestillingen 
YAHYA HASSANS DIGTE. Sam-
men med sit kunstneriske hold har 
hun skabt en musikalsk forestilling 
med mennesket i centrum. Målet 
har været at belyse digtene fra 
andre vinkler og give publikum 
mulighed for at opdage Yahya 
Hassans ord, løsrevet fra den poli-
tiske debat, som de siden er blevet 
synonym med.

”Det er de menneskelige aspekter 
i digtene, som rammer mig mest. 
Og med en teaterforestilling har 
vi netop mulighed for at gå ind 
og fortolke og trække paralleller,” 
forklarer Minna Johannesson og 
påpeger, at holdet har arbejdet 
målrettet efter at nå ind til digtenes 
universelle kerne og derigennem 
åbne de berømte ord op for nye 
læsninger:

”Det er vores opgave at prøve at 
forstå, hvad manden egentlig siger, 
og hvad som ligger bag debat-
ten. Og nogle gange er vejen til en 
større forståelse at tage det ud af 
sin kontekst og sætte det ind i en 
ny. Måske er vi ikke så forskellige, 
som vi går rundt og tror. Eller må-
ske er vi? For lige så mange gange 
vi kan finde fælles berøringspunk-
ter, lige så ofte har vi svært ved at 
finde sammenhæng og ligheds-
tegn. Men lige præcis derfor er det 
så vigtigt at prøve. I forsøget ligger 
en empati.”

YAHYA HASSANS DIGTE er byg-
get op omkring fem akter, som 
delvis følger bogens dramaturgi 
fra barndom til de tidlige voksenår. 
Dog er det ikke en lineær fortæl-
ling, som møder publikum, men en 
musikalsk collage-forestilling, hvor 
digtenes figurer og symboler væk-
kes til live.

”Det er vigtigt at understrege, 
at der ikke er nogen, som spil-
ler Yahya Hassan. Vi giver hans 
stemme til nye ansigter og skruer 
også op for bogens andre stem-
mer for at se det fra flere vinkler. Vi 

prøver ikke at forsvare eller udstille 
nogen. Vi prøver blot at leve os 
ind i dem, så langt vi nu evner,” 
pointerer Minna Johannesson og 
fortsætter:

”Som publikum vil man frit kunne 
associere og danne sin egen for-
tælling. Vi har opbygget et univers 
ud fra bogens grundtone, som er 
hård og usentimental, men hvor 
der også er plads til humor og 
absurditeter, ligesom i bogen. På 
det grundlag skaber vi nye billeder, 
situationer og stemninger, som 
udlægges som mulige tolkninger,” 
forklarer hun og understreger, at 
forestillingens form i sig selv er en 
væsentlig pointe:

”Formen er budskabet. Det er 
en pointe i sig selv, at publikum 
skal medfortælle og forvandle det 
de ser til deres egen personlige 
oplevelse.”

Fra forestillingen YAHYA HASSANS DIGTE. Foto: Palle Peter Skov/Mungo Park Kolding
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 DEL 2: EFTERARBEJDE  

Fra Digt til Scenerum
Interview med forestillingens scenograf og kostumedes-
igner Eilev Skinnarmo

Du har lavet scenografi og kostumer til denne 
forestilling. Hvad har du ladet dig inspirere af i dit 
arbejde med scenografien?

Jeg er selvfølgelig blevet inspireret af bogen og dig-
tene – der dukker en masse billeder op selvfølgelig. 
Problematikken omkring tredjegenerationsindvandrere 
og krigsofre, som jeg føler dette lidt handler om, og den 
hårde tilværelse de bliver placeret i også i Danmark. De 
kommer til os med mange sår på sjælen. De kommer til 
et meget anderledes land, en anden kultur og religion, 
end det de er vant til, og de bliver tit placeret i disse 
ghettoer. En hård tilværelse på mange måder. Når man 
kigger på Gellerupparken for eksempel er der meget de 
samme typer facader og legepladser. Man bliver virkelig 
trist til mode, når man kigger ind i disse arkitektoniske 
knytnæveslag – og det er deres tilværelse. Jeg vil sige, 
at jeg har været meget inspireret af det.

Dette er jo ikke en teatertekst i traditionel forstand. 
Hvilken betydning har det haft for dit arbejde med 
scenografi og kostumer?

Det sad jeg også og tænkte på de tre første gange jeg 
læste digtsamlingen. Hvordan er det muligt at få disse 
digte, som er skrevet i jeg-form, fordelt på fire personer, 
en af dem en kvinde? Det vi har gjort konkret, er at dele 
stykket op i fem dele. Vi starter i barndom, som går over 
i ungdom, teenagerårene, og kommer ind i disse institu-
tioner, hvor han så bliver voksen, en verden af adrenalin, 
erotik og hans elskerinde. Vi har prøvet at placere en del 
af personerne i hans omgangskreds: far, mor, onkler og 
tanter. Der er hentydninger til disse karakterer i kostu-
merne, det er ikke reelle karakterer, for vi bevæger os 
lidt over i det absurde og surrealistiske, hvor vi trækker 
ting ind fra digtsamlingen.  

Den gennemgående karakter har et superhelteko-
stume. Kan du sige lidt om baggrunden for det?

Minna (Johannesson, instruktøren) kom til mig og 
sagde, at jeg vil have, at hovedpersonen i stykket er en 
superhelt. Jeg tænkte, at det var en mærkelig tilgang til 
det. Så fandt vi ud, at stykket handler om dette barns 
synsvinkel, et barns opvækst. Barnet er placeret på 
en kold og dunkel legeplads, en kube eller legestativ 
inspireret af Gellerupparken. Jakob (Hannibal, skuespil-
ler) er en fuldvoksen mand med hår under armene og 
skægstubbe, så det var svært at lave et barn i kostume 
til en voksen mand. Så jeg har prøvet at lave det lidt 
naivistisk, som om en mor har lavet et kostume der-

hjemme til en 5 årig dreng – så det er med vilje noget 
lidt hjemmelavet over det, så man får en reference til et 
barn. Men han har reelt et Supermans-kostume med 
lange røde strømper og en rød kappe og en lidt sådan 
Ninja-Turtle-burka-inspireret maske foran øjnene, som et 
hint til det persiske og arabiske, men også det tildække-
de som en hentydning til det muslimske. Så det er nogle 
referencer til det i kostumet, men også hentydninger til 
Superman, Ninja Turtles og disse superhelte.

Har Yahya Hassans sociale/religiøse baggrund har 
spillet en rolle for din udformning af det visuelle kon-
cept for forestillingen?

Minna (Johannesson, instruktør) ville helst prøve at fjer-
ne sig fra det. Det skal ikke være en politisk-muslimsk 
forestilling. Men man kan ikke helt komme udenom, at 
det også handler om en anden religion i et nyt land. Men 
det handler mere om selve det at føle sig fremmed der 
hvor man er, og det er mere sådan en universel følelse 
set igennem dette barns øjne: Er jeg velkommen på 
denne legeplads eller i det samfund, hvor jeg nu er? Det 
handler om, hvordan hovedpersonen ser og oplever det, 
mere end det handler om islam. Men med kostumerne 
hentyder jeg helt klart til nogle muslimske sider, det med 
burkaen og det tildækkede. Den sidste del af stykket 
kalder vi for identitetskrise, og der går vi meget tilbage 
til oprindelsen som er det palæstinensiske, så det spiller 
på modsætningen mellem det danske og det palæsti-
nensiske.

Fra forestillingen YAHYA HASSANS DIGTE.

Foto: Palle Peter Skov/Mungo Park KoldingSkov
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Eftersnak
– spørgsmål til refleksion 
over teaterforestillingen
• Hvad kunne du lide?

• Hvad kunne du mindre lide?

• Hvad synes du om kostumerne?
 Hvilke associationer udløste de?

• Hvad synes du om scenografien?
 Hvilke associationer udløste den?
           
• Hvordan blev digtet BARNDOM fremført i
 iscenesættelsen?
 Tilførte denne fremførelsen noget nyt, noget du  
 ikke havde tænkt på tidligere?

• Hvad tilfører musikken……..?

• Hvilken scene kan du især huske? Hvorfor? 

• Hvad var det mest spændende øjeblik?

• Hvad adskiller produktionen fra andre
 teaterforestillinger, (som du har set)?

• Hvad tager du med fra stykket?
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 DEL 3 - PERSPEKTIVERING  

Teatret i verden
– og på museet
Peter Christensen Teilmann, forfatter og direktør for 
Teatermuseet i Hofteatret

Der er ikke noget nyt i, at museumsverdenen tager sam-
tidens tendenser og tabuer op, fanger dem i flugten og 
laver udstillinger om dem, der gerne må vække til debat. 
Det sker mere og mere i disse år, og det offentlige
Danmark opfordrer i stigende grad til det. Hvor teatret 
måske kan siges at have mod til at fange nutiden på 
nutidens præmisser, da er det museets mulighed at give 
nutiden og teatrets nutid historisk perspektiv. Hvorfor?
Vi bliver klogere på nutiden gennem historien, og vi forstår
måske historien bedre på dens egne betingelser, hvis vi 
har noget i nutiden at sammenligne med og gå ud fra.

Det er det, der er baggrunden for, at Teatermuseet i 
Hofteatret nu samarbejder med Mungo Park Kolding og 
Aalborg Teater om dette undervisningsmateriale. Tea-
termuseet bidrager med tre artikler, som følger herefter: 
Samtiden i teatret – teatret i samtiden, Yahya Hassan – 
mønsterbryder og kulturskaber og Kunsten at være vred.  
Artiklerne er skrevet af forfatter og kulturformidler, tidl. 
folkeskolelærer Tina Mikkelsen, og forfatter og direktør 
for Teatermuseet i Hofteatret, Peter Christensen Te-
ilmann. Artiklerne kan bruges som en slags ekstraresur-
se til materialets øvrige, mere forestillingsnære artikler. I 
de tre artikler finder du – hvem end du er: gymnasieelev, 
underviser, højskolelærer, journalist eller bare nysgerrig 
og interesseret – en række eksempler og perspektiver 
på sagen af både historisk og aktuel karakter.

Der er bestemt heller ikke noget nyt i, at teatret tager 
her-og-nu, altså samtidens tendenser og tabuer op, 
fanger dem i flugten og sætter dem op på scenen, for 
at give dem dramatisk udtryk og vække til debat. I Dan-
mark startede det for så vidt med Holbergs komedier 
om tidens nye typer – Den Stundesløse og den slags 
– helt tilbage i 1720’erne, men da i komediens formil-
dende udtryk, afstemt efter Enevældes censurinstanser.

Men efter indførelsen af en grundlæggende demokra-
tisk styreform midt i 1800-tallet, og i hvert fald siden 
1870’erne, har man spillet teater om samtiden på en 
ofte ret direkte og realistisk facon. Det var i 1870’erne, 
at Georg Brandes formulerede en ny tendens i litteratu-
ren og det, man siden har kaldt ’det moderne gennem-
brud’: ’At sætte problemer under debat’.

Hvis vi her fra efteråret 2014 ser tilbage på bare de 
seneste par år, så har de nye generationer af teaterfolk, 
som er kommet til på en række af landets vidt forskel-
lige scener, grebet fat i nogle af de vanskeligste emner, 
man kan forestille sig at gribe fat i.

Vanskelige, ikke bare fordi det drejer sig om ømtålelige 
emner, som mennesker, samfundet og offentligheden 
har svært ved at håndtere – men fordi det er emner, 
som kan synes næsten umulige at dramatisere og 
skabe teater ud af. I hvert fald hvis man vil ud over det 
politisk korrekte debatteater, sådan som man fx kendte 
det i 1970’ernes socialrealistiske og erklæret politiske 
teater – men samtidig gerne gennem teatrets specielle 
udtryksmåde vil skabe debat om de pågældende emner. 
Især emner som integration, vold og krig har fået mar-
kante og nye teaterudtryk gennem de seneste år.
Læs mere i artiklen Samtiden i teatret – teatret i sam-
tiden

Mens det her skrives kan ingen vide, hvad der sker, når 
Mungo Park Kolding og Aalborg Teater sætter deres 
dramatisering af Yahya Hassans digte på scenen fra og 
med oktober 2014. Men vi ved, at da den kun 19-årige 
Yahya Hassans debutdigte udkom for bare et år siden i 
oktober 2013, var de som en håndgranat lige ind i den 
danske samfunds- og kulturdebat. Dønningerne har slet 
ikke lagt sig endnu, og Yahya Hassan er som person 
kun en endnu mere offentlig og aktiv debattør end 
tidligere.

Det kan man læse mere om i artiklen Yahya Hassan – 
mønsterbryder og kulturskaber, som giver et overblik 
over alt det, der er sket i det danske kulturliv og den 
danske samfundsdebat på bare et år som direkte følge 
af udgivelsen af Yahya Hassan – Digte. Samtidig træk-
ker artiklen nogle historiske og principielle linjer op om 
emner, der har forbindelse til værket som fx ’indvan-
drerlitteratur’ og sammenblandingen af fakta (faktion) og 
fiktion.

Artiklen Kunsten at være vred er et essay om, hvordan 
vi i vores tid og verden forholder os – eller ikke forhol-
der os – til vreden som et menneskeligt, et socialt og et 
kunstnerisk fænomen.

Teatermuseet i Hofteatret viser i samme anledning en 
lille hotspot-udstilling i  museets forsal, hvor publikum 
kommer ind. Udstillingen hedder Samtiden i teatret – 
teatret i samtiden. Den vises første gang, mens forestil-
lingen spiller på Mungo Park Kolding i sæsonen 2014-
2015, og anden gang når den senere spiller på Aalborg 
Teater. Medbringer man sin billet fra en af disse forestil-
linger, har man gratis adgang til denne og de øvrige 
udstillinger på Teatermuseet i Hofteatret i de perioder, 
udstillingen vises. 

Teatermuseet i Hofteatret ligger på Christiansborg Ride-
bane lige bag demokratiets højborg, Christiansborg og 
Folketinget, og ovenpå De kgl. Stalde. – Læs mere på 
www.teatermuseet.dk
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Samtiden i teatret –
teatret i samtiden
Peter Christensen Teilmann, forfatter og direktør for 
Teatermuseet i Hofteatret

Det er ikke noget nyt, at teatret tager her-og-nu, altså 
samtidens tendenser og tabuer op, fanger dem i flugten 
og sætter dem op på scenen, for at give dem dramatisk 
udtryk og vække til debat. Gennem tiden er det sket 
på mange forskellige måder, men  i hvert fald siden 
1870’erne har man spillet teater om samtiden på en ofte 
ret direkte og realistisk facon, både i forhold til hvordan 
man spillede det og hvad forestillingerne handlede om. 

Ganske ofte er det faktisk teatret, der før noget andet og 
nogen anden kunstart har været i stand til at give stærke 
og tidssvarende udtryk for de problemer og udfordrin-
ger, der har stukket næsen frem i det omkringliggende 
samfunds pågående udvikling uden at samfundet selv 
har kunnet se det i øjnene. 

Af og til sker det ved, at teatret nyfortolker og aktualise-
rer ældre stykker litteratur eller dramatik, som tiden og 
samfundsudviklingen måske er løbet fra, men som var 
brandaktuelle og på forkant med tiden og udviklingen, 
da de blev skrevet og sat på scenen. Det gælder fx Aar-
hus Teaters nye iscenesættelse i efteråret 2014 af den 
schweiziske dramatiker Friedrich Dürrenmatts Besøget. 
Stykket er skrevet i 1955 og har i den oprindelige ver-
sion de to verdenskrige til at spøge i baggrunden, men 
på Aarhus Teater er det finanskrisen og den moderne 
medievirkelighed, der runger med for at vise Besøgets 
aktualitet for et nutidigt publikum. 

Af og til sker det ved at teatret tager direkte udgangs-
punkt i fx en aktuel film, sådan som det skete, da 
MammutTeatret iscenesatte Thomas Vinterbergs Festen 
i 2002. Af og til sker det ved, at teatret tager fat i et styk-
ke samtidsaktuel litteratur – sådan som fx med Mungo 
Park Koldings og Aalborg Teaters Yahya Hassans digte 
– en musikalsk iscenesættelse af digtsamlingen Yahya 
Hassan. Men oftere sker det ved at dramatikerne og 
teatrene skriver ny dramatik direkte på et af samtidens 
mest presserende, men ikke nødvendigvis offentligt 
erkendte eller formulerede problemer. Mungo Park Kol-
ding og Aalborg Teaters Yahya Hassans digte – en mu-
sikalsk iscenesættelse af digtsamlingen Yahya Hassan 
synes, hvis man skal følge titlen, at gå tilbage til digtene 
i sig selv for at få deres lyrisk-dramatiske kvaliteter frem 
og fremelske de forskellige stemmer, der er på færde 
i værket. Men det kan ikke undgås, at de presserende 
samfundstemaer, digtene formulerer på en hidtil uhørt 
måde og som har været genstand for så meget debat 
siden udgivelsen i oktober 2013, kommer til at spille ind 
på det, vi ser og hører fra scenen i Kolding og Aalborg.

I Danmark  er det første væsentlige eksempel, vi har 
på samtidsdramatik, egentlig Ludvig Holbergs kome-
dier om tidens nye typer – Den Stundesløse og den 
slags – helt tilbage i 1720’erne, men da i komediens 
formildende udtryk, afstemt efter Enevældens censurin-
stanser. Men efter indførelsen af en grundlæggende 
demokratisk styreform midt i 1800-tallet, og  i hvert 
fald siden 1870’erne, har man spillet teater om samti-
den på en ofte ret direkte og realistisk facon. Det var i 
1870’erne, at Georg Brandes formulerede en ny tendens 
i litteraturen og det, man siden har kaldt ’det moderne 
gennembrud’: ’At sætte problemer under debat’. Det 
skete samtidig med, at den norske dramatiker Henrik 
Ibsen skrev sine store samtidsdramatiske værker som 
En Folkefjende og Et Dukkehjem, der med det samme 
fandt plads på den danske scene og har været spillet 
regelmæssigt lige siden – aktuelt i efteråret 2014 En Fol-
kefjende på Aalborg Teater og i en hypermoderniseret 
version i Sydhavnens Teaters Et mobilt dukkehjem – frit 
efter Ibsen, hvor Neo-Nora er flyttet i campingvogn.

En Folkefjende, som blev spillet første gang i Danmark 
på Det Kongelige Teater i 1883, foregreb i sin egen tid 
en helt moderne miljøkonflikt, hvor hovedpersonen 
opdager at byens vigtigste indtægtskilde, ’sundheds-
badet’, er forgiftet, og herefter kæmper med sig selv og 
myndigheder i brændpunktet mellem økonomiske (egen)
interesser og sandheden. Ibsens samtidsdramatiske 
hovednummer var nok Et Dukkehjem, som blev spillet 
første gang fire år tidligere i 1879, også på Det Konge-
lige Teater. Et Dukkehjem sætter kvindesagskampen på 
den internationale dagsorden, næsten før den var gået 
i gang ude i verden, og stykket er på globalt plan det 
måske mest spillede stykke i moderne tid.

Illustrationstekst: Fra førsteopførelsen af Et Dukkehjem på Det Kongelige Teater i 

København 1879 med tidens store diva og Ibsen-skuespiller, Betty Hennings. Under 

billedet står der bl.a. følgende regibemærkninger: ”Nora danser med stigende 

Vildhed. Helmer har stillet sig Ovnen og henvender jævnlig under Dansen rettende 

Bemærkninger til hende; hun synes ikke at høre det”

 DEL 3 - PERSPEKTIVERING  
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Lad os slå ned på endnu en række markante eksempler 
fra dansk teater fra de seneste hundrede år, særligt de 
seneste årtier.

Forfatteren og dramatikeren Soya er nok mest kendt, 
hvis han da overhovedet er kendt i 2014, for stykket 
Parasitterne, opført fra 1931, som en grum satire over 
dansk smålighed, misundelse og småborgerlighed. 
Men Soya så – før så mange andre – tegn i samtiden 
på, hvad der ventede verden som følge af nazismens 
stigende magt i Tyskland. I 1935 skrev han stykket 
Umbabumba, der var en radikal politisk samtidssatire 
over netop nazismen. Umbabumba blev antaget til op-
førelse på Det Kongelige Teater, men blev i sidste ende 
bortcensureret fra nationalscenen, hvad den siddende 
socialdemokratiske regering med Stauning i spidsen 
havde svært ved at forklare overfor offentligheden. I lidt 
ændret form blev det i stedet opført på Det Ny Teater.

Samme år, i 1935, blev der ballade på Nørrebro Teater. 
Her brød man med egne traditioner i en kort periode 

og satte anti-krigsstykket Ned med krigen på sce-
nen. Stykket var på mange måde et hidtil uset stykke 
debat- eller propagandateater, hvor arbejdersange lød i 
højtalerne og røde løbesedler blev smidt ud til publikum 
osv. Gnisterne sprang i og udenfor teatret, hvor Konser-
vativ Ungdom demonstrerede og kom op at slås med 
de havnearbejdere, som medvirkede i forestillingen som 
statister.

Et stykke, som de færreste kender i dag, men som blev 
optaget som et af tolv teaterstykker i Kulturkanon fra 
2006, er Kjeld Abells Anna Sophie Hedvig  fra 1939, 
altså kort før Danmark besættes af Hitlers Tyskland. 
Anna Sophie Hedvig stiller både på et menneskeligt og 
et samfundsmæssigt niveau spørgsmålet om, hvad det 
vil sige at tage ansvar og handle menneskeligt – og hvor 
langt man kan og må gå i den retning, fx ved at likvi-
dere et andet menneske? Og hvad sker der, hvis man 
i stedet, som menneske, familie eller samfund dukker 
nakken og føjer sig – fx overfor den nazistiske besæt-
telsesmagt.

Illustrationstekst: Fra Det Ny Teaters opførelse af Soyas Umbabumba. 

De danske skuespillere sminket sorte. Ville det ske i dag?
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Går vi frem til 1970’ernes politiske kunst, blev teaterkul-
turen udvidet med nye former for dramatiserede hap-
penings eller aktionsteater, der ikke mere foregik inde i 
teaterhusene, men ude blandt folk i det offentlige rum.

Et kendt eksempel, som også er i Kulturkanon, var den 
Christiania-baserede teatergruppe Solvognens 8 dage 
lange happening Julemandshæren. Det var politisk akti-
onsteater, der samtidig testede grænserne for ytringsfri-
hed og civil ulydighed. Fx da de 100 julemænd væltede 
ind i stormagasinet Magasin midt i København, midt i 
den store kommercielle julehandel, og begyndte at tage 
varer ned fra hylderne og dele dem ud som gaver. Da de 
blev ført bort af politiet, efterlod de et kaos af grædende 
børn. 

Hvis vi nu her fra efteråret 2014, 40 år efter Julemands-
hæren, ser tilbage på de seneste to årtier, så har de 
nye generationer af teaterfolk, som er kommet til på 
en række af landets vidt forskellige scener, grebet fat i 
nogle af de vanskeligste emner, man kan forestille sig at 
gribe fat i.

Vanskelige, ikke bare fordi det drejer sig om ømtålelige 
emner, som mennesker, samfundet og offentligheden 

har svært ved at håndtere – men fordi det er emner, 
som kan synes næsten umulige at dramatisere og 
skabe teater ud af. I hvert fald hvis man vil ud over det 
politisk korrekte debatteater, sådan som man fx kendte 
det i 1970’ernes socialrealistiske og erklærede politiske 
teater – men samtidig gerne gennem teatrets specielle 
udtryksmåde vil skabe debat om de pågældende emner. 

En af frontløberne her har været dramatikeren Line 
Knutzon. Hendes eksperimenterende debutstykke fra 
1991 hedder Splinten i Hjertet. Splinten i Hjertet foregår 
i et genkendeligt Underdanmark blandt udstødte men-
nesker og slidte sjæle, som lever, forstår og taler på en 
mærkelig og skæv og ofte underfundig måde. Man skal 
fx have tre arme for at få bistandshjælp og ”bare for at 
få dem monteret koster over 100.000 kroner og man 
skal gud hjælpe mig helt til Tyskland for at få det gjort”.

Line Knutzon er fra samme generation som folkene om-
kring teatret Dr. Dante, som satte en helt ny dagorden 
for, hvad man kunne spille og hvordan – og ikke mindst 
for hvem. Ikke mindst efter at de i 1992 flyttede fra 
Allerød og ind på det tidligere Aveny-Teatret på Frede-
riksberg, hvor de blev til 2001. Et af de sidste stykker, 
de satte op, var Line Knutzons Torben Toben med unge 
skuespillere som Trine Dyrholm, Jesper Lohmann og 
Nicolaj Kopernikus. Også i Torben Toben blev det lille, 
kuriøse hverdagsliv og de store, abstrakte spørgsmål 
sat i spil gennem hinanden og af skæve eksistenser, 
der hele tiden kæmper med sig selv og med at omfavne 
verden – både i form af ’samfundet’ og ’medierne’ – og 
holde den ud samtidig. Knutzons dramatik er både 
politisk og socialrealistisk, men udformet i et poetisk og 
sjovt sprog, der ikke passer på konventioner om politik 
og hvordan man normalt forstår hinanden og verden.

Faktabox

Om julemandshæren som undervisningsmateriale 
for folkeskolens afgangstrin, ungdomsuddannelser 
og gymnasiet – se mere her:
http://www.kulturkanon.emu.dk/default.
asp?ID=20585

Forside til Line Knutzons

Torben Toben, spillet på

teatret Dr. Dante 2000
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Op gennem 2000-tallet begyndte andre unge dramati-
kere at skrive hårdt og direkte om andre tendenser i det 
danske samfund som vold og krig, fordi det var emner, 
der pressede sig på i Danmark.

Den unge dramatiker Christian Lollikes Dom over skrig 
fra 2004 og Underværket – The Re-Mohammed-ty show 
fra 2005 søger at beskrive og analysere de forskellige 
former for eksplicit vold, der knytter sig til fysiske og 
konkrete handlinger som fx massevoldtægt og terror-
handlinger som fx angrebet på Twin Towers i New York 
11/9 2001.

Et af de første nyskrevne stykker dansk dramatik om 
danske soldater i krig, var den dengang nye dramatiker 
Thor Bjørn Krebs’ Om Tommy, der blev opført på Café 
Teatret i efteråret 2003 og siden via Svalegangen i Aar-
hus var på turné. Stykket blev et gennembrud for den 
unge Paw Henriksen og blev en tidlig og stærk kunst-
nerisk samtidskommentar til et emne, der siden har 
fået en væsentlig større og mere kompleks offentlighed: 
udsendelsen af danske soldater til krigszoner i udlandet. 
Stykket blev senere oversat og spillet i udlandet.

Teatergruppen Von Badens Let opklaring, som blev 
opført første gang på Entré Scenen i Aarhus i 2010, og 
siden genopsat på Teater Grob i København i 2014, 
handler tilsvarende om det første hold danske soldater 
i Afghanistan og de mærkelige og ofte barokke psyko-
logiske mønstre og handlinger, der opstår mellem en 
gruppe soldater i deres fælles bestræbelse på at be-
skytte hinanden og familierne derhjemme, og samtidig 
holde meningsløsheden på afstand midt i krigshandlin-
gerne.

I 2013 opførte Det Kongelige Teater balletten I føling om 
Danmark som krigsførende nation med tre krigsvetera-
ner fra Afghanistan på scenen. De var skadet på krop og 
sjæl for livstid, og de optrådte som sig selv. Det kunst-
neriske udtryk, der helt konkret omgav deres skæbner 
skabte en form for værdighed og empati omkring et 
emne, man ikke havde lykkedes med i den offentlige 
debat ellers, og som ligger langt fra freak show-agtige 
tv-programmer med skæve og anderledes eksistenser, 
vi er blevet så vant til at lade os underholde af.

Om Tommy, Let opklaring og I føling er blot tre eksem-
pler på, at teatret måske er den levende kunstart, der 
hurtigt og mest kongenialt kan gribe et af de vanskeligt 
håndterbare emner i det danske samfund: at Danmark 
måske ikke længe har været i krig som nation mod 
andre nationer, men i de seneste årtier har været et 
krigsførende land og bidraget til internationale aktioner 
med alt, hvad det indebærer både ude i krigszonerne og 
på hjemmefronten, også efter krigens ophør. Det er ikke 
bare Holbergs Jeppe i Jeppe på Bjerget, der er en på 
krop og sjæl ramt krigsveteran i dansk teater.

Faktabox

Kronik i Politiken – Carsten Jensen: ”Wonderful 
Danmark på vej i nye hyggekrige – Hvordan kan 
det være, at krig bliver ved med at være fremmed 
for danskerne?” – se den her:
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2388278/
wonderful-danmark-paa-vej-i-nye-hyggekrige/
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I føling var skabt i samarbejde med dramatikeren Chri-
stian Lollike. Lollike var året før blevet ny kunstnerisk le-
der af det da 40-år gamle lille storbyteater Café Teatret. 
Her stod han bag forestillingen Manifest 2083, som var 
en dramatiseret monolog om Anders Behring Breivik. 
Den højreekstremistiske Breivik der året før, i sommeren 
2011, havde skudt og dræbt op mod 70 mennesker på 
øen Utøya ud for Oslo, foruden bombet offentlige byg-
ninger i det centrale Oslo. Kun et halvt år efter, i januar 
2012, offentliggjorde Café Teatret deres beslutning om 
af sætte historien bag tragedien på scenen. Fra samme 
dags morgen og løbende op til premieren medio oktober 
2012 blev stykket et af de mest omtalte og omdiskute-
rede i dansk teaters historie. Eller rettere, det var mindst 
lige så meget selve beslutningen om at dramatisere 
Breiviks megalomane manifest, der blev diskuteret, før 
selve stykket overhovedet var sat på scenen. Det skete 
i alle medier og langt ud over Danmarks grænser. De 
to mapper samler 1000 siders national og international 
pressedokumentation fra 22 landes aviser og online 
medier op til en uge før planlagt premiere.

Meningen med at iscenesætte Manifest 2083 blev udsat 
for massiv etisk kritik fra flere sider, netop fordi det skete 
på så kort afstand af den ufattelige tragedie, der efterlod 
familier og venner med tab, de knapt havde haft tid til 
selv at finde plads til at rumme og bearbejde. Før Ma-
nifest 2083 havde de nye folk på Café Teatret lanceret 
Projekt landbrug – en liflig/landlig/flæskeflettende/land-
dramatisk vandreforestilling. Publikum vandrede rundt 
i huset fra det ene tableau til det næste og sluttede 
med samvær og diskussion med landmænd i caféen. 
Forestillingen blev nomineret til Årets Reumert-pris, men 
det interessante var, at det var den konkrete debat med 
tre modige landmænd, som sad til skue på caféens lille 
scene, der åbnede for indsigt i de komplekse udfor-
dringer en moderne landmand står overfor i det daglige 
arbejde med at producere mælkevarer og kødvarer til os 
moderne forbrugere, der både vil have bedst og billigst 
muligt.

Og sådan kan man blive ved helt op til dags dato. 
Aarhus Teater og siden Teatret Sort/Hvid (det tidligere 
Café Teater) opførte i efteråret 2014 en dramatisering af 
Hassan Preislers roman Brun mands byrde. Både bog 
og forestilling har et vist tematisk slægtskab med Yahya 
Hassans digte.

Båret af Hassan Preislers egne personlige og profes-
sionelle erfaringer med integration er Brun mands byrde, 
som har Preisler selv på scenen, et markant angreb på 
Velfærdsdanmarks institutioner og sociale omklamring: 
”Mit angreb på inklusionsindustrien er et angreb på hele 
godhedsindustrien og den godhedsfølelse, man kan 
mobilisere, når man arbejder med udsatte mennesker”.

Mens det her skrives kan ingen vide, hvad der sker, når 
Mungo Park Kolding og Aalborg Teater sætter deres 
dramatisering af Yahya Hassans digte på scenen fra og 
med oktober 2014. Men vi ved, at da den kun 19-årige 

Yahya Hassans debutdigte udkom for bare et år siden i 
oktober 2013, var de som en håndgranat lige ind i den 
danske samfunds- og kulturdebat. Dønningerne har slet 
ikke lagt sig endnu, og Yahya Hassan er som person 
kun en endnu mere offentlig og aktiv debattør end 
tidligere. Det er værd at hæfte sig ved, at teatret bevidst 
ikke trækker på det offentlige omdømme omkring Yahya 
Hassans person, men netop – som det står på teatrets 
hjemmeside – er ”en scenisk fortolkning af hans værk, 
der med sylespidse ord spidder de mørke sider af vores 
liv og samfund. I den Reumert-vindende instruktør 
Minna Johannessons iscenesættelse vækker Mungo 
Park Koldings og Aalborg Teaters ensembler digtenes 
mange stemmer til live. Stemmer, der med genkendelig 
aggression mod svigtende systemer, forældre og skæb-
ner råber til os i håbet om at blive hørt.”

Om baggrunden for og perspektiverne på Yahya Hassan 
som forfatterperson og digtsamlingen Yahya Hassan 
– og dermed på forestillingen – kan du læse mere i de 
næste artikler. På Teatermuseet i Hofteatret, der ligger 
lige bag Christiansborg og oven på De Kgl. Stalde midt i 
København, kan du se en lille udstilling om samtidstea-
ter med eksempler fra de nævnte forestillinger.
 

Hassans Preislers anmelderroste roman: Brun Mands Byrde
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Yahya Hassan – 
mønsterbryder og
kulturskaber

Tina Mikkelsen, forfatter og tidl. folkeskolelærer

Allerede 5. oktober 2013, altså tretten dage før digtsam-
lingen Yahya Hassan udkom, bragte Politiken et stort 
interview med den unge digter Yahya Hassan under 
overskriften ”Digter - Jeg er fucking vred på mine foræl-
dres generation”. Her placerede Yahya Hassan i skarpe 
vendinger ansvaret for unge indvandreres problemfyldte 
tilpasning til det danske samfund hos en hel forældrege-
neration. Hassan gjorde altså ansvaret personligt frem 
for politisk. Problemet lå ifølge Yahya Hassan i famil-
lerne, ikke i den integrationspolitik, der føres i Danmark. 
Artiklen blev den mest delte Politiken-artikel på de 
sociale medier i 2013. Allerede efter fem dage var den 
delt 85.000 gange. 

Da Yahya Hassan så udkom på forlaget Gyldendal 
18. oktober 2013, fulgte et væld af reaktioner især fra 
religiøse, politiske og litterære kredse, og det medførte 
en eksplosion i indvandrerdebatten i almindelighed og i 
debatten om indvandreren i dansk litteratur. 

Indvandrerkultur i litteraturen
Historisk set er det ikke et ukendt fænomen at fremføre 
og debattere problemstillinger gennem litteraturen. 
Litteraturkritikeren Georg Brandes gjorde i 1870’erne, 
under det der er blevet kaldt det moderne gennembrud, 
op med forældede romantiske biedermeier-forestillinger, 
som betød, at det nærmest var tabu at skrive kritisk om 
emner som fx familien, ægteskab, køn og religion. Det 
gjorde litteraturen mere og mere uvedkommende og 
uddøende, mente Brandes: ”en Litteratur lever, viser sig 
i, at den sætter Problemer under Debat”.  

Siden da er der skrevet mængder af kritisk litteratur, film 
og teater om netop emner som familien, ægteskab, køn 
og religion. Men emner omkring indvandrerproblematik-
ker har indtil Yahya Hassan udkom ikke for alvor været 
til kritisk debat i hverken dansk litteratur, film eller teater. 
Ifølge seniorredaktør på Gyldendal, Simon Pasternak, 
spiller sproglige forhold ind på fraværet af forfattere med 
indvandrerbaggrund i dansk litteratur i sammenligning 
med USA og store europæiske lande: ”I Storbritan-
nien og Frankrig taler mange af disse forfattere allerede 
sproget, fordi de selv eller deres forældre kommer fra 
tidligere kolonilande, hvor man taler engelsk eller fransk” 
(”Hører vi nye stemmer?”, Berlingske 25/10 2013). Med 
andre ord: Forfattere rundt om i verden har allerede i en 
årrække skrevet og udgivet skønlitteratur, der handler 

om at være af anden etnisk baggrund og at stå midt i de 
kultursammenstød, det medfører.

Det bekræftes af forfatter og journalist Rushy Rashid 
Højbjerg, hvis forældre er indvandrere fra Pakistan. I 
førnævnte artikel, ”Hører vi nye stemmer?”, beskriver 
hun den nye skønlitteratur i Danmark som fase to i 
indvandringsprocessen: ”indvandrernes efterkommere 
begynder at gøre sig gældende på lige vilkår med alle 
andre. Vi har ikke nogle kufferter, der skal pakkes ud, 
ligesom vores forældre har haft det gennem alle de år, 
de har boet i Danmark. Vi bor her. Lever her. Vi drøm-
mer, taler og bander på dansk. Det er også det sprog, 
vi udtrykker vores allerinderste følelser på. Både når det 
gælder had og kærlighed”. Rushy Rashid Højbjerg me-
ner endvidere, at vi, i takt med at uddannelsesniveauet 
og unge indvandreres danskkundskaber stiger, fremover 
vil se flere forfattere med indvandrerbaggrund. 

Medier og forlag har i de senere år åbenlyst eftersøgt 
forfattertalenter med anden etnisk baggrund. Forlaget 
Gyldendal udskrev i 2006 i samarbejde med Berlingske 
en konkurrence for forfattere med anden etnisk bag-
grund. Dansk Pen udgav i 2009 antologien Herfra min 
verden går med 23 skønlitterære tekster af forfattere 
med anden etnisk baggrund. Og samme år kom det nye 
tidsskrift Litteraturmagasinet på gaden med temanum-
mer om kulturmøder.

I den sammenhæng reflekterede gæsteredaktør og lit-
teraturkritiker Klaus Rothstein over det forhold, at der 
var for få herboende forfattere fra andre kulturer, og at 
forlagene stadig leder efter den store centrale gen-
nembrudsforfatter. Han understregede desuden, at det 
ikke er debat om integration, der mangler, men skønlit-
terære forfattere, som beskæftiger sig med emnet. Ikke 
mærkeligt at forlagsbranchen har set en uoverensstem-
melse mellem den danske litterære scene og det danske 
samfund, som man har ønsket at gøre noget ved, også 
fordi man har set et kommercielt potentiale i ny litteratur, 
skrevet af forfattere med anden etnisk baggrund – og 
det tør siges skulle blive gældende i Yahya Hassans 
tilfælde. Hans digte solgte på få måneder mere end 
100.000 eksemplarer.

Men en decideret inklination for forfattere med anden 
etnisk baggrund afviser dog redaktør hos Lindhardt og 
Ringhof, Sune De Souza Schmidt-Madsen. Han mener 
ikke, man kan tale om en egentlig litterær tendens. I 
førnævnte artikel, ”Hører vi nye stemmer?”, siger han i 
forbindelse med, at han selv havde været redaktør på 
den dansk-pakistanske Hassan Preislers succesfulde 
gennembrudsroman Brun Mands Byrde (2013): ”Hver 
eneste bog er et selvstændigt værk, og jeg antager 
ikke en bog med den begrundelse, at den er en del af 
en tendens. En bog skal være en overraskelse, noget 
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spændende og noget nyt, og derfor kan man ikke tale 
om tendenser. Jeg antog Hassan Preislers bog, fordi 
den er fantastisk god. Jeg tænkte ikke: ’Aha, en bog 
skrevet af en indvandrer, hvor eksotisk’”. Han afviser 
at tale om Hassan Preislers og Yahya Hassans bøger 
som indvandrerlitteratur eller som bøger der, fordi de 
er skrevet af forfattere af udenlandsk herkomst og med 
meget personlige temaer, dermed skulle have et andet 
perspektiv end andre danske forfattere.

Værk og verden
Forfatteren Yahya Hassan og bogen Yahya Hassan 
indgik hurtigt efter udgivelsen i en strøm af forskellige 
kulturelle begivenheder og debatter, og den allerede 
etablerede kunst og kultur i Danmark, som f.eks. teatre, 
biblioteker og medier omfavnede hurtigt Yahya Hassan 
og hans digte. Nyhedsmedier og sociale medier spillede 
i særdeleshed en meget stor rolle i den sneboldef-
fekt, der gjorde, at Yahya Hassan fik så overvældende 
opmærksomhed, og helt fra begyndelsen dyrkede de 
historierne om Yahya Hassan, der førte til, at han på 
bare ni måneder gik fra at være ukendt til at blive en 
succesfuld, ombejlet og meget omdiskuteret forfatter.

En af de helt store begivenheder var et offentligt oplæs-
nings- og debatarrangement i den såkaldte ghettobe-
byggelse Vollsmose i Odense den 26. november 2013.  
Arrangementet førte en mediestorm med sig som blev 
en begivenhed i sig selv. Ikke mindst da Yahya Hassan 
insisterede på at diskutere sin digtsamling med bebo-
erne, som fortrinsvis bestod af muslimske indvandrer-
familier. Arrangementet fik så stor mediebevågenhed, 
at det foregik under politibeskyttelse og medførte i sin 
yderste konsekvens, at Yahya Hassan modtog trusler 
på livet og efterfølgende har levet et liv under konstant 
PET-overvågning.

På Teatermuseet i Hofteatret opførte det daværende 
Café Teatret (nu Sort/Hvid) i marts 2014 en monolog af 
dramatikeren Christian Lollike. Den er iscenesat som 
en nytårstale af Dronning Margrethe, spillet af kongelig 
skuespiller Kirsten Olesen. En tale om danske vær-
dier og international identitet. Gradvist og  i en stadig 
mere underholdende tone inddrog hun EU’s formand 
Barosso og de europæiske drømme og Prins Henriks 
svære integration – for til sidst helt at forvandle sig 
sprogligt, så det efterhånden lød som et digt af Yahya 
Hassan (se hele monologen på Vimeo: https://vimeo.
com/89083456):

MIG, JEG ER DRONNING AF DANMARK,

OG MIG, JEG ER UD AF MEGAMULTIKULTUREL FAMILIE

FOR MIN MOR, HUN VAR SVENSKER OG MIN FAR, HAN VAR BÅDE 

TYSKER OG RUSSER

MIN MAND, HAN ER FRANSKMAND

OG MIN SØSTER HAR GIFTET SIG TIL GRÆKENLAND

BLOD FRA HONGKONG OG AUSTRALIEN

OG FRANKRIG NOK EN GANG

RULLER I MIN BØRNEBØRNS ÅRER…

Kirsten Olesen i rollen som Dronning Margrethe. Foto: Teater Sort/Hvid
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KØS - Museum for kunst i det offentlig rum afholdt i for-
året 2014 en række arrangementer rundt om i Danmark 
om kunst i det offentlige rum. Et af disse arrangementer 
foregik i Vangede på Dan Turèlls Plads. Arrangementet 
hed Alfabetet – det fredeligste våben. 

Ved arrangementet optrådte Yahya Hassan som det 
sidste indslag. I samme sekund han begyndte at læse 
op, stødte unge mænd med indvandrerbaggrund til og 
begyndte at råbe skældsord og fyre kanonslag, samtidig 
med at den større skare af overvejende ældre etnisk 
danske tilhørere råbte bifaldende til Yahya Hassan og 
tyssede på de unge. I dette lille, men alarmerende kul-
tursammenstød stod Yahya Hassan selv og virkede helt 
og aldeles upåvirket af situationen. Han gennemførte 
oplæsningen, som om alt var, som det skulle være og 
forlod straks derefter scenen.

Få dage senere havde Cirkusrevyen 2014 premiere. 
Et af hovednumrene var som flere gange før Ulf Pil-
gaards parodi på en aktuel kendt personlighed, typisk 
en person som har noget sprogligt karakteristisk ved 
sig. Tidligere havde han optrådt som bl.a. Søren Ryge 
Petersen og Jørgen Leth. Her i 2014 var det så Yahya 
Hassan, der stod for skud – et stort halvt år efter, at han 
havde været helt og aldeles ukendt for offentligheden. 
Ulf Pilgaard lignede også denne gang både i udseende 
og sprogdragt den, han parodierede. Over højtalerne 
blev han hver aften præsenteret således: ”Her kommer 
Danmarks nye nationaldigter Yahya Hassan”. Præsenta-
tionen kunne høres uden for teltet og blev overhørt af en 
gruppe unge mænd med indvandrerbaggrund. De brød 
ind i teltet, løb op foran scenen og råbte skældsord på 
arabisk efter Pilgaard.

Således blev mennesket og den offentlige person Yahya 
Hassan udsat for hele turen gennem det offentlige 
kulturrum på bare få måneder. Men også på den mere 
traditionelle litterære front gik det stærkt. Han vandt 
priser i et omfang og solgte bøger med en hast, som det 
vist aldrig er set før for en debutant.

Den 8. november 2013 blev Yahya Hassan tildelt Bogfo-
rums Debutantpris, den 30. januar 2014 blev han tildelt 
Weekendavisens litteraturpris, og den 26. februar 2014 
vandt Yahya Hassan Politikens litteraturpris. Politikens 
litteraturpris skulle overrækkes ved en prisfest i Politi-
kens Hus. Der var tilmeldt 460 gæster, da Yahya Hassan 
dagen inden aflyste arrangementet med en forklaring 
om, at han af ’private grunde’ var rejst til Kiev i Ukraine 
på et tidspunkt, hvor de pt. stadig pågående uroligheder 
var i gang. Siden har han flere gange trodset både sik-
kerhedsrisici og den offentlige mening, bl.a. da han i juni 
2014 læste sine digte op ved et forfatterarrangement i 
Palæstina.

I løbet af blot et par måneder rundede digtsamlingen 
100.000 solgte debuteksemplarer, og det var flere end 
den hidtidige rekordindehaver, forfatteren Vita Andersen, 
hvis debutdigtsamling, Tryghedsnarkomaner, i 1977 
rundede et oplag på 95.000 eksemplarer. Ifølge Kultur-
styrelsen købte landets biblioteker i 2013 – dvs. på de 
få måneder, det var muligt at købe bogen, siden den 
udkom i oktober, – 1217 eksemplarer af Yahya Hassan, 
og han modtog 76.860 kr. i bibliotekspenge. Det bragte 
ham på rekordtid op blandt de 500 forfattere, som 
modtog flest bibliotekspenge. Hans digte er pt. under 
oversættelse til flere sprog, bl.a. spansk og tysk, og 
er allerede udkommet i fx Italien, der slet ikke har haft 
samme samfundsudvikling som Danmark. Og i dansk 
sammenhæng er der ingen tvivl om, at Yahya Hassans 
bog ligesom svenske Zlatan Ibrahimovic’ selvbiografi – 
og uden øvrig sammenligning – har skabt nye læsere og 
nye bibliotekslånere.

Dette var blot nogle få eksempler på den meget omfat-
tende og mangeartede virkning, udgivelsen af Yahya 
Hassan har haft på meget kort tid – for ham og for kul-
turlivet i Danmark. Det seneste og aktuelle er så det, der 
er anledning til dette materiale: Mungo Park Koldings 
dramatisering af Hassans digte.

Mungo Park Kolding indgik allerede i april 2014, mens 
der var fuld tryk på Yahya Hassan i offentligheden, 
aftalen med Yahya Hassan og hans forlag Gyldendal om 
i samarbejde med Aalborg Teater at skabe en forestilling 
om Yahya Hassan.

Pressemeddelelse om arrangementet
Alfabetet – det fredeligste våben:

’At tage ordet i sin magt’ er ikke kun et udtryk for at 
være dygtig til at formulere sig. I den rigtige række-
følge kan sproget helt bogstaveligt vælte regeringer, 
skabe håb og sætte nye dagsordener. Langt fra alle 
mestrer sproget, men en af dem, som gjorde, er Dan 
Turèll. KØS Museum for kunst i det offentlige rum og 
Vangede Bibliotek stiller skarpt på alfabetet og dets 
magtfulde potentiale med udgangspunkt i mindes-
mærket ”Alfabet Turèll”, der blev opført til minde om 
hele Danmarks ordsmed Dan Turèll. Ved arrange-
mentet optræder to af vor samtids store forfattere, 
Yahya Hassan og Ursula Andkjær Olsen, der ikke 
alene mestrer sproget, men som også på hver deres 
måde bruger det til at sætte nye samfundsmæssige, 
kulturelle og litterære dagsordener.

Se mere om arrangementet og Dan Turèll på http://
www.litteratursiden.dk/blogs/koes-museum-for-
kunst-i-det-offentlige-rum/20140506
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Men én ting er de virkninger og påvirkninger, udgivelsen 
af Yahya Hassan har haft på kunst- og kulturlivet. Noget 
andet er, hvordan personen, den meget unge Yahya 
Hassan selv har tacklet disse ting og har arbejdet med 
at bruge sin egen rolle som offentlig person. – Det skal 
vi se på nu:

Digter og debattør
Udgivelser som Hassan Preislers Brun Mands Byrde og 
Yahya Hassan er åbenlyst, om end på meget forskellig 
måde, præget af stærke selvbiografiske elementer. Det 
er slet ikke noget nyt i litteraturens verden, men det kan 
siges at være sket på en ny måde i de seneste års dan-
ske prosa- og lyrikudgivelser. Forfattere som Preisler og 
Hassan mixer fx på vidt forskellig, men meget bevidst 
og effektfuld måde noget meget selvbiografisk med 
noget meget ironisk og satirisk. 

Det er en form for hudløs ærlig og ligefrem selvfremstil-
ling, der samtidig er meget bevidst om at udtrykke sig 
og optræde som sådan. Det har gennem de seneste 
40-50 år medført, at man har fundet på nye betegnelser 
for at forstå denne litteratur, fx i 1970’ernes ’autofiktion’ 
og senest i disse år har litteraten Jon Helt Haarder taget 
betegnelsen ’performativ biografisme’ i brug i bogen af 
samme navn fra 2014.

Det er i værker som Preislers og Hassans ikke til at 
finde ud af, hvor selvbiografien slutter, og hvor fiktionen 
starter og omvendt. Tilsvarende er det svært at få hold 
på, hvor man selv står som læser, eller bliver stillet i for-
søget på at forstå bøgerne. Den kontrakt, der ellers ofte 
ligger fast mellem de to parter, forfatter og læser, bliver 
anfægtet af det. Litteraten Poul Behrendt har beskrevet 
dette forhold som, at der i stedet etableres en form for 
dobbeltkontrakt mellem forfatter og læser: Læseren 
skal gøre sig klart hele vejen igennem, at der altid er 
en reflekteret upålidelighed til stede hos den implicitte 
fortæller, som påstår at fortælle om noget virkeligt fra 
forfatterens liv – at der altså er et påstået alias eller en 
forestillet synonymitet mellem fortæller og forfatter. Det 
stiller læseren overfor et vanskeligt moralsk dilemma: 
skal man læse og forstå fx Yahya Hassan ud fra en hold-
ningspræget, empatisk og forstående position, eller ud 
fra en reflekteret, distanceret og betragtende position? 
Hvor og på hvilken måde er det dokumentarisk virkelig-
hed, og hvor er det forestillet fiktion?

Lad os med det i baggrunden se på bogen Yahya Has-
san. Digterjeg’et taler med udgangspunkt i et eksiste-
rende indvandrermiljø, som personen Yahya Hassan 
selv er opvokset i. Der er beskrivelser af kriminelle 
handlinger, institutionsophold osv. Digtene fremstår som 
selvbiografisk materiale, og der er tydelige sammenfald 
mellem forfatter og fortæller. Og dette sammenfald fik 
sin helt egen litterære virkelighed, da Louise Østergaard 
i januar 2014, altså få måneder efter udgivelsen af Has-
sans digte, udgav romanen Ord. Louise Østergaard var 
Hassans kontaktperson, efter at han i en periode havde 
boet på en døgninstitution. Og en kontaktperson er en 
voksen, der har personligt ansvar for den unge og skal 
skabe en form for ansvars- og tillidsrelation og voksen-
kontakt, som den unge netop mangler. Derfor har den 
voksne også tavshedspligt. Alligevel brød hun i litterær 
form denne tavshedspligt med Ord. Måske fordi Yahya 
Hassan selv omtaler hende – men ikke med navns 
nævnelse – i et af digtene som den kvindelige kontakt-
person, han havde en kærlighedsaffære med. 

Faktabox

Om Mungo Park Koldings og Aalborg Teaters 
forestilling over Yahya Hassans digte

Mungo Park Koldings direktør, Lasse Bo Handberg 
om intentionerne med arbejdet: ”YAHYA HASSAN er 
et modigt, eksplosivt, relevant og spændende værk 
af høj litterær kvalitet. Samtidig bidrager digtene 
med relevante tanker og perspektiver på vores sam-
fund. Det er bemærkelsesværdigt, at der allerede nu 
findes et utal af holdninger til, hvad digtsamlingen 
”Yahya Hassan” handler om. Dette er vel sagtens 
et tegn på værkets kvalitet. F.eks. blev jeg meget 
påvirket af beskrivelsen af et pædagogisk Danmark, 
som i forsøget på velmenende omfavnelse ender 
i svigt og misforståelse. På Mungo Park Kolding 
ønsker vi at give vores publikum en forestilling, som 
ikke låser digtsamlingen fast i én fortolkning, men 
bevarer digtenes mange blikke og kritikpunkter på 
det danske samfund.” Lasse Handberg skrev videre: 
”Teatrets kunstneriske proces vil tage udgangspunkt 
i den forskydning, som opstår, når man oversætter 
et kunstværk til en ny kunstart – og den forskydning, 
der opstår, når man tager et selvbiografisk værk og 
lægger det i munden på skuespillere, som må skabe 
nye karakterer – ny Hassan’er. Man kan måske sige, 
at vi med oversættelsen til teater understreger, at 
”Yahya Hassan” ikke blot er ét perspektiv – men et 
værk med almengyldighed og mange stemmer.”  Da 
nyheden om Yahya Hassans digte som teaterforestil-
ling ramte medierne, blev der stillet spørgsmålstegn 
ved Mungo Park Koldings eventuelle udnyttelse 
af Yahya Hassans navn til egen succes, men det 
afviste Lasse Bo Handberg: ”Det har på ingen måde 
været bevæggrunden. På Mungo Park spiller vi så 
godt som aldrig klassikere og vælger konsekvent at 
fortælle den historie, som vi oplever som den mest 
relevante for dialogen i vores samfund lige nu. Hvis 
det var sådan, vi tænkte, ville vi sandsynligvis spille 
Nøddebo Præstegaard lidt oftere”. Litterær direk-
tør ved Forlaget Gyldendal, Johannes Riis udtalte: 
”Yahya Hassans digte er uløseligt forbundet med 
hans fremførelse, hans stemme; man hører den hele 
tiden for sig, tværs igennem linjefald og versaler. 
Alt dette vil man utvivlsomt også have liggende i 
baghovedet, når digtene nu bliver omsat til scene-
brug; men man vil også få tilføjet nye facetter, der vil 
komme en visuel dimension til, nye sammenhænge, 
nye konstellationer, nye betydninger, med andre ord: 
beriget indhold. Her på forlaget glæder vi os!”.
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I Ord beskriver Louise Østergaard sit forhold til Yahya 
Hassan og hvilke konsekvenser, det har haft for hendes 
liv. Romanen blev af anmeldere betegnet som en blan-
ding af selvbiografi, fiktion, nøgleroman og autofiktion, 
og både Yahya Hassan og Louise Østergaard blev vold-
somt eksponeret i medierne, hvor den ene begivenhed 
og nyhed fødte den næste. Selve mediehypet levede sit 
eget liv og blev en begivenhed i begivenheden. Louise 
Østergaard blev siden fyret fra sit arbejde, og cirklen 
blev sluttet i august 2014, da politiet valgte at bringe 
hende for retten, sigtet efter straffelovens § 219 og 223.

Da Yahya Hassan havde været udsat for et overfald på 
Københavns Hovedbanegård i november 2013, lavede 
han et lyrisk-politisk stunt ud af situationen. Han skrev 
et digt om hændelsen, der blev trykt i Politiken. 

Men da anklageren under den efterfølgende retssag 
spurgte til sagen, udtalte Yahya Hassan, at han intet 
kunne huske, og om gerningsmanden sagde han ifølge 
Politiken: ”Han er jeres problem, rettens problem, 
samfundets problem og ytringsfrihedsnarkomanernes 
problem”. Yahya Hassan udtalte desuden, at han slet 
ikke havde skrevet noget digt, at han ikke kunne tage 
ansvar for, hvad aviserne skrev, og at man ikke kunne 
stole på aviserne. 

Jon Helt Haarder kalder den type af fiktion, som Yahya 
Hassans digt om overfaldet er, for ’feed-back litteratur’. 
Haarder nævner i artiklen ”Litteraturens store reality 
show” (Berlingske, 7. Februar 2014) realityprogrammet 

Amalies Verden fra 2010, som i sig selv udsprang af Pa-
radise Hotel, som et eksempel på, hvordan reality shows 
kan føre til reality shows, og at det fænomen også gør 
sig gældende i nyere litteratur: ”Yahya Hassans digte 
er et godt eksempel. De har jo sat gang i alt muligt. En 
eller anden idiot havde læst eller hørt om digtene og 
slog Hassan ned. Hassan skrev så et digt om overfaldet. 
Og Louise Østergaard skrev en roman om det forhold, 
Hassan skrev om i sin digtsamling, hvor hun gav sin 
version. Det er en form for feedback og i tilfældet Has-
san også til medierne og videre ud på de sociale medier. 
På den måde bliver det også en slags litteratur uden for 
bøgerne.” Haarder ser en lige linje mellem realityshows 
og den nyere litteratur, som han altså benævner perfor-
mativ biografisme, og han mener, at denne genre har 
en kunstnerisk kvalitet, som bør tages alvorligt uanset 
det reality-prægede element, men hvor man bør være 
opmærksom på, at trods det fiktive element, er det også 
en virkelighed med etiske og sociale konsekvenser for 
deltagerne.

Netop disse konsekvenser for de involverede og 
mediernes stræben efter den gode historie taler også 
Medieansvarlig for teatret Opgang2 i Århus, Kristian 
Bach Petersen om. Opgang2 er en teatergruppe, som 
arbejder med de mennesker og miljøer, som er beskre-
vet i Yahya Hassans digte. Bach Petersen siger: ”Jeg 
har det svært med, at medierne i jagten på den hurtige 
gode historie, nu for evigt vil koble Yahya Hassans navn 
sammen med overskrifter som ”Ghettoerne er fyldt med 
dumme perkere”. Det vil hænge ved ham, også når 
mediestormen er blæst over, og journalisterne er rykket 
videre, og det kan få voldsomme konsekvenser.”

I tv-udsendelsen Jeppesen møder … på DR2 d. 15. 
april 2014 fortalte Yahya Hassan om netop det at blive 
brugt af medierne og meningsdannere: ”Man prøver 
at stille menig digter til ansvar for, at menig digter har 
skrevet nogle skide digte, som kan bruges i alle mulige 
forskellige dagsordener, jah, du kan bruge dem i en eller 
anden nationalistisk dagsorden, du kan bruge dem i en 
eller anden højreorienteret, racistisk dagsorden, du kan 
bruge dem i en pædagogisk dagsorden, du kan bruge 
dem i en kommunal dagsorden, du kan bruge den på 
lokalplan, ja for helvede! Men er det digterens skyld? 
Det er det spørgsmål, som jeg stiller. Skal menig digter 
belemres med det? Skal menig digter udsættes på den 
her hensynsløse måde for en hetz, fordi at menig digter 
har skrevet en menig digtsamling? Det mener jeg ikke 
som menig digter. Det synes jeg er noget forbandet pis!”

Citatet afspejler noget helt afgørende om Yahya Hassan. 
Ikke bare skriver han nogle digte, hvor det kan være 
vanskeligt at finde ud af, hvor virkeligheden slutter og 
fiktionen begynder. Han har selv lige fra starten – og det 
er helt usædvanligt for en helt ung og debuterende lyri-
ker i Danmark – stillet sig i frontlinjen som aktiv og ofte 
meget kritisk og bramfri samfundsdebattør. Og hans 
kritik retter sig langt fra bare mod dobbeltmoralske mus-
limske miljøer, sådan som man kan forledes til at synes, 

Faktabox

Seksualforbrydelser
Efter straffelovens § 219 straffes den, der er ansat 
eller tilsynsførende ved fængsel, forsorgshjem, 
børne- eller ungdomshjem, hospital for sindslidende, 
institution for personer med vidtgående psykiske 
handicap eller lignende institution, og som har sam-
leje med nogen, der er optaget i institutionen, med 
fængsel indtil 4 år.

Efter straffelovens § 223, stk. 1, straffes den, som 
har samleje med en person under 18 år, der er den 
skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller 
er betroet den pågældende til undervisning eller 
opdragelse, med fængsel indtil 4 år.

Faktabox

Se og hør Yahya Hassan læse digtet op her: 
http://politiken.dk/kultur/boger/skonlitteratur_boger/
ECE2140527/eksklusivt-oplev-yahya-hassans-nye-
digt-om-overfaldet/
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det sker i hans digte. Han melder lige så gerne ud mod 
radikale og konservative muslimer som mod hykleriske 
danske politikere og journalister.

I august 2014 blev en ung eksamensnervøs studerende 
antaget for være potentiel terrorist, og en større politi-
jagt blev sat ind – og en endnu større mediehistorie gik 
i gang det følgende døgns tid. Da Yahya Hassan blev 
interviewet om sagen direkte på TV2, gav han journali-
sten selv, TV2 og hele medieverdenen tørt på i et meget 
direkte sprog.

Hvad er det egentlig Yahya Hassan gør som person, 
som forfatter og som offentlig debattør i ét? På den ene 
side udtaler han sig som insider og førstehåndsvidne, 
og på den anden side med en outsiders afstandtagen til 
det, han udtaler sig om. Det kunne – som Louise Lund 
Liebmann gjorde det i Politiken 4. december 2013 –
opfattes som en afspejling af, at hans ønske er at træde 
ind i en ’ny’ og anderledes kultur; det danske samfund. 

Faktabox

Uddrag af interview med Yahya Hassan på TV2 
Nyhederne, august 2014

“Jeg synes, at det er dybt ubehøvlet, patetisk og 
uprofessionelt. Ikke kun fra TV2s side, men også 
fra de øvrige medier og fra politiet, som hopper på 
denne her med det samme. Hvad er beviserne? 
Hvad er indicierne? Der er ikke andet end mavefor-
nemmelser”.

“Da intervieweren stiller spørgsmålet: hvordan har 
du det, med det postyr du har skabt? Der får man 
faktisk den forurettede til at sige, at han er ked af det 
postyr, han har skabt. Jeg er ked af, at jeg har skæg, 
og jeg er ked af, at jeg har den hudfarve, som jeg 
har. Og det synes jeg er dybt kritisabelt”.

“Man har en anmeldelse fra en paranoid togpas-
sager at forholde sig til. Det vil sige, at det er én 
person, der er paranoid, og det går så videre til 
politiet, som også er paranoide og derefter videre til 
medierne, som så kører videre. Manden var på vej til 
sin eksamen - slap nu af. - Man skal selvfølgelig tage 
sådan nogle ting seriøst, men jeg mener bare ikke, 
at der i denne her sag var grundlag for at reagere på 
denne her måde.”

“Den eneste terrorhandling, der foregik, var den TV 2 
og resten af de danske medier begik. Medierne har 
simpelthen udøvet psykisk terror mod den danske 
befolkning. I er ikke en skid bedre, end de imamer 
og de folk på den højreorienterede muslimske fløj, 
som skaber frygt i de muslimske unge. Medierne gør 
fuldstændigt det samme. Det er dybt hyklerisk.”

Men på den anden side går han altså lige kritisk til dette 
danske samfunds offentlige og anerkendte magthavere 
og meningsdannere.

Tilbage står, at Yahya Hassan synes at være en stærk 
og selvtillidsfuld digter og debattør i ét, som hele tiden 
punkterer de synspunkter, han gøres til talsmand for, 
og de roller, han sættes fast i. Hver gang sker det med 
en meget eksplicit og kritisk vurdering af omgivelsernes 
trang til at gøre ham til talsmand for bestemte syns-
punkter eller udlede noget politisk af dem.

Læs mere om Yahya Hassans dobbelte rolle som digter 
og debattør i artikel Kunsten at være vred.
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Kunsten at være vred 
Tina Mikkelsen, forfatter og  tidl. folkeskolelærer

”I elsker ham for hans offerrolle!”, siger Hassan Preis-
ler om Yahya Hassan i dramatiseringen af hans egen 
roman, Brun mands byrde. Men indtager Yahya Hassan 
virkelig en offerrolle, og er det virkelig det, vi interes-
serer os for ved ham og hans digte? Det er værd at se 
nærmere på. Og det kan ske ved at prøve at forstå, 
hvad det at være et offer for noget – eller for sig selv – 
egentlig er, og ikke mindst hvordan det hænger sammen 
med at være vred over noget, fx det man måske mener 
at være et offer for.

Vrede som kunstnerisk og kulturelt udtryk 
Vrede er en følelse, som er båret af en enorm driv-
kraft. Den drift, kraft og energi, der ligger i vrede, kan 
være svær at forholde sig til og forbindes ofte med en 
problematisk adfærd. Der er i tiden en tendens til at 
undertrykke det vrede udtryk til fordel for et langt mere 
positivt livssyn med fokus på lykke og muligheder, men 
samtidig findes eksempler på voldsomme vredesudbrud 
hos unge rundt omkring i Europa og særligt unge af 
anden etnisk herkomst.

Afvises vrede, kan det i sig selv føre til en optrapning, og 
der opstår en ond cirkel, som gør, at den henvendelse, 
der ligger i det vrede udtryk, ikke bliver set. Bag det 
vrede udtryk er der ofte et ønske om at blive anerkendt 
og taget alvorligt. Det kan udfordre omgivelserne i for-
hold til at holde balancen mellem at være accepterende 
uden at opsluge eller afmontere det vrede udtryk.

Selv om det vrede udtryk ikke umiddelbart er let tilgæn-
geligt og kan virke skræmmende, har det til alle tider 
haft en fascinerende og dragende effekt. I et kunst-
nerisk perspektiv har der været adskillelige eksempler 
på, hvordan vredens kraft er blevet udnyttet. Særligt 
i punkmusikken i 1970’erne og 1980’erne kunne man 
høre det ultimativt vrede udtryk; larmende, vrængende 
og aggressivt. Sex Pistols var navnet på det første 
egentlige britiske punkband, og i Danmark var det Sods, 
senere kendt som Sort Sol. Deres sange var eksplosio-
ner, udtrykket sort og provokerende over for alt, hvad 
der var pænt og positivt, og der var intet håb for ”no 
future-generationen”.

I litteraturen var det på samme tid den unge 80’er digter 
Michael Strunge, som i digtsamlingen Skrigerne gav 
udtryk for en aggressivitet og vrede mod et samfund, 
som han mente var stivnet. Tidligere havde forfattere 
som f.eks. August Strindberg og Rudolf Broby-Johan-
sen skrevet med og om vrede, og senest har vi i dansk 
litteratur set en rasende Lars Skinnebach, Yahya Hassan 
og Maja Lee Langvad. I billedkunstens verden er det 

vrede udtryk ofte blevet forbundet med ekspressioni-
stiske malere som Pablo Picasso og Asger Jorn, og på 
teatret finder vi mange eksempler, bl.a. Ludvig Holberg 
(de afsindigt rasende, men jo komisk virkende komedie-
figurer som Den Stundesløse), Bertold Brecht og aktuelt 
i dansk sammenhæng i instruktøren Christian Lollikes 
opsætning af den norske Anders Behring Breiviks 
manifest-monolog Manifest 2083. 

Lektor og litteraturkritiker Lilian Munk Rösing har 
beskæftiget sig med den vrede stemme i litteraturen. I 
essayet ”Litteraturens vrede stemme” (Information, 20. 
august 2009) spørger hun: ”Hvad skal vi stille op med 
vreden? […] Skal vi afvise det som ”destruktive kræfters 
rasen, eller skal vi anerkende, at der også kan findes 
en kreativ kraft i denne vrede? Findes der en vrede, 
som har kraft til at forme liv og skabe samfund?”. Lilian 
Munk Rösing mener, at læseren ved at spejle sig i fiktive 
personers vrede stemmer, kan blive klogere på sin egen 
vrede og dermed skelne de vrede udtryk fra hinanden 
som f.eks. hån, spot, ironi, fornærmelse, raseri, bebrej-
delse eller desperation.

Der er mange forfattere og filosoffer gennem tiden, der 
har skrevet om vrede. Lad os prøve at se nogle eksem-
pler på, hvordan vreden kan forstås filosofisk, hvordan 
vreden kan udtrykkes kunstnerisk og forstås og anven-
des i politiske sammenhænge. Men lad os starte med 
Yahya Hassan.

Vreden i værket og i den kulturelle debat
Vreden i Yahya Hassan er helt overordnet set udtrykt 
som indvandrerdrengens vrede mod sine forældre – 
særligt faren – og den kultur, som de repræsenterer. 
Derudover er det vreden mod det danske specialpæ-
dagogiske system, som ikke evnede at møde en svigtet 
dreng med anden etnisk baggrund, men påførte ham et 
dobbeltsvigt ved ikke at have et reelt behandlingstilbud, 
der matchede problemets karakter. 

Yahya Hassan er gennemgående skrevet på almindeligt 
dansk, indeholdende talesprog rundt omkring. Undta-
gelsen er bogens sidste store langdigt, som er skrevet 
med ukorrekt dansk grammatik, men til gengæld i et 
autentisk såkaldt perkerdansk, som også indeholder 
meget ekspressive udtryk, slang osv. – og som kendes i 
mere udtalt grad indenfor rapmusikken.

 DEL 3 - PERSPEKTIVERING  
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Hele digtsamlingen er fra start til slut skrevet med 
versaler, som giver vreden en ekstra dimension og 
gør, at Yahya Hassan simpelthen læses råbende. Det 
mærkes, når Yahya Hassan selv læser sine digte op, og 
det har han haft rig lejlighed til. Digtenes ekspressive 
vrede udtrykkes distinkt gennem messende og rytmisk 
oplæsning, der til dels virker som og leder tankerne 
hen på koranrecitation. Udtalen er et mix af let arabisk 
accent og aarhusiansk, og det er lyden af det såkaldte 
perkerdansk, man hører. Yahya Hassans fysiske stemme 
følger tydeligt med som et auditivt aspekt i læsningen af 
digtene.

Den tyske filosof Peter Sloterdijk og den slovenske 
filosof Slavoj Zizek har hver for sig udviklet teorier om 
vreden, dens årsager og virkninger. De beskæftiger sig 
begge med sammenhængen mellem vrede og det at 
være et offer for noget, og at være blevet gjort uret og
at bære nag på en måde så vreden bliver til 
ressentiment (det franske ord for ”nag” – i betydningen 
offerets klagende insisteren på at være offer, at være 
blevet gjort uret). Sloterdijk ser udtrykket brugt som 
drivkraft for en offermentalitet, mens Zizek forstår det 
som en langt mere heltemodig insisteren.

Ifølge Sloterdijk udmønter offermentaliteten sig hos 
undertrykte grupperinger i samfundet som f.eks. lesbi-
ske, mænd, unge, sorte, barnløse, som i deres enorme 
afmagtsfølelse ønsker at angribe deres undertrykkere, 
men blot kommer til at gentage samme ekskluderende 
tankegang som den, de ønskede at bekæmpe. 
Zizeks opfattelse af en heroisk insisteren på at være 
dybt såret mildnes derimod hverken af tanken om hævn 
eller ved udsigt til gerningsmandens straf. For Zizek 
handler det mere om at forfægte det urimelige og uret-
færdige ved en fastholden i, at det, som er foregået, er 
uacceptabelt og vigtigst af alt, uforståeligt.

Anskuer man vreden i Yahya Hassan som en henven-
delse, der viser hen til ”noget” i teksten, er det tydeligt 
til hvem henvendelsen foregår, men for at kunne placere 
vreden som enten offermentalitet eller heroisk indstilling, 
er det relevant at se på, hvordan henvendelsen foregår. 
Til trods for at personen Yahya Hassan tilhører en mino-
ritet, og at hans digte derfor kunne synes at være drevet 
af offermentaliteten, er der forhold, som peger på, at det 
er en langt mere heroisk vrede, som er tilstede.

Den direkte tiltale i form af ”I gjorde” har en kraft og 
aggression i sig. Alligevel sker konstateringen med en 
tydeligt tilbageholdt vrede; at konsekvenserne af brud-
det, som forældrene forårsagede, og som den klippede 
navlestreng er et billede på, førte til en følelsesmæssig 
distance, der gjorde det muligt for jeg’et at begå hjerte-
løse handlinger over for sine nærmeste. En ond cirkulær 
bevægelse blev dermed sat i gang, og selv om der lig-
ger en tydelig bebrejdelse i henvendelsen, overskygges 
den af en insisterende dyb afmagtsfølelse ved blot at 
konstatere det smertelige udfald; nemlig at forældrene 
ikke (be)holdt barnet tæt til sig og dermed forhindrede 
den ubærlige følelsesmæssige distance.  – I digtet ”FAR 
MIN UFØDTE SØN” står der:

Faktabox

Om perkerdansk – fra www.videnskab.dk: Det er 
umuligt at tale neutralt om indvandrere

Hvilke ord må man bruge om borgere i Danmark, der 
har rødder i ikke-vestlige lande? I årtier har den ene 
betegnelse afløst den anden, og der er stadig ikke 
konsensus om, hvilken der er mest politisk korrekt at 
bruge. En neutral betegnelse findes slet ikke, siger 
forskere. Læs hele artiklen her:

http://videnskab.dk/kultur-samfund/det-er-
umuligt-tale-neutralt-om-indvandrere?utm_
source=vores+nyhedsbrev&utm_
campaign=f327e8baa3-201409089_8_2014&utm_
medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-f327e-
8baa3-237195965

Faktabox

Om rapmusik – præsten Kathrine Lilleør sammen-
holder i et blogindlæg Yahya Hassans selvforståelse 
og sprogbrug med rap-kulturens ,Berlingske 4. 
januar 2014: 

http://kathrine.blogs.berlingske.dk/2014/01/04/
rapperen-yahya-h/

I GJORDE MIG UAFHÆNGIG

I GJORDE MIG I STAND TIL AT SÅRE MIN MOR

DA I KLIPPEDE NAVLESTRENGEN

DET SKULLE I ALDRIG HAVE GJORT

JEG SPILDER TYVE LITER MØRKE

OG EN BARNDOM OP AD VÆGGEN

EN STENALDERHÅND EN PAPERBACK-KORAN 

MÅSKE VILLE JEG HAVE ELSKET DIG

HVIS JEG VAR DIN FAR OG IKKE DIN SØN
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Der er noget usentimentalt og til dels legende, men 
også alvorsfuldt i sproget og i forestillingen om at vende 
rundt på rollerne far og søn. Måske er der så alligevel 
et håb. Men det er også indirekte konstateringen af, at 
sådan bliver det aldrig. Formen er nøgtern og det for-
tvivlende i følelsen udstilles til det ubærlige igennem den 
umulige mulighed for at elske eller selv at blive elsket. 
Det er følelsen af at være på den anden side håb, men 
stadigt insisterende.

I digtet ”DET SJETTE OPHOLDSSTED” er det tydeligt, 
hvordan alting sker hen over hovedet på et ”du”, som 
forstærker følelsen af fremmedgjorthed, både i forhold til 
anbringelserne og til det kultursammenstød, der sker i et 
tilsyneladende misforstået forsøg på integration:

Der er aggression under den sarkastiske fremstilling, 
men allermest en fremtrædende harme og fortørnelse 
over det urimelige i at blive handlet hen over hovedet 
på, at have armen vredet om på ryggen, kniven for stru-
ben. Afmagten er total, men ”du” formår at stå i det og 
fastholder dermed det uforståelige. 

Og sådan er det generelt i Yahya Hassan. Der er en 
vrede i stemmen, men ofte er den svøbt i ironi, sarkas-
me og groteske islæt. Det er ikke et offers bitre bebrej-
delser, men en dyb smertelig vrede og aggression som 
fastholder udtrykket i afmagt over den traumatiserede 
distance mellem forældre, barnet og den unge og alle 
følgerne deraf, men dybest set udtrykker det: ”hvordan 
kunne I gøre det?”

Betragtes Yahya Hassans vrede ud fra den heroiske 
vrede, høres ifølge Zizeks teori også kærlighedens hen-
vendelse. Den udgår ikke fra den enkeltes identifikation, 
men repræsenterer det alment menneskelige, der går 
på tværs af sociale, etniske, religiøse, kønsmæssige og 
seksuelle tilhørsforhold. Her høres Yahya Hassans nej! 
til alle aspekter af det urimelige, der har været en del af 
hans opvækst, ikke kun som muslimsk offer. Han bruger 
snarere den svære integration som et billede på en mere 
universel menneskelig følelse af ikke at være elsket og 
af at være udenfor.
Hvor Sloterdijk mener, at vrede i dag er blevet erstat-

DU HAR ALDRIG FÅET JULEGAVER FØR

MEN EN DAG BLIVER DU ANBRAGT

FØRST DET ENE STED SÅ DET ANDET

DU DANSER OM TRÆET SOM EN DANSKER (…) 

DER ER UDSIGT TIL FLERE GAVER

OG MERE PÆDAGOGISK NÆRVÆR

I FORM AF MAGTANVENDELSE I JOHANNES V. 

JENSENS BY

tet af en trang til at smelte sammen med omgivelserne 
og altså ser en modstilling mellem vrede og kærlighed, 
ser Zizek den skelsættende vrede som drevet af sand 
kærlighed. 

De vrede udsagn i Yahya Hassan delte vandene i den 
kulturelle debat. Nogle kritikere fastholdt, at Yahya Has-
san var digte, der skulle forstås som dét og ikke som 
personlige eller politiske udsagn. Andre debattører og 
politikere ikke mindst tog digtenes udsagn på ordet og 
vurderede dem især som autentiske udtryk brugt for og 
vidnesbyrd om en kritik af islam. I politiske kredse blev 
det vrede udtryk som belæg for egne holdninger og som 
genstand for stærkt ophedede debatter i en i forvejen 
hård tone i den islamkritiske indvandrerdebat. Efter at 
Yahya Hassan læste op af sin digtsamling på Ørestad 
Gymnasium og måtte eskorteres ud af bagdøren efter 
en hadefuld debat, foreslog Dansk Folkepartis udlæn-
dinge- og integrationsordfører Martin Henriksen således, 
at islamkritik blev en del af undervisningen: ”Det er 
sundt for unge muslimer at lytte til kritik af islam, fordi 
når man er opdraget til at reagere truende og voldeligt 
på kritik, så er det ekstra vigtigt, at samfundet giver dem 
nogle andre kulturelle normer”.

Det blev i den litterære debat til et spørgsmål om, hvor-
vidt forfattere skal skrive uagtet værkets modtagelse i 
offentligheden, eller om forfattere har et ansvar for at 
udøve selvcensur, og således allerede under skrivningen 
indtænke modtagelsen af værket. Den svensk-iranske 
forfatter Athena Farrokhzad mente således, at især for-
fattere som Yahya Hassan og hun selv burde indtænke 
risikoen for, at deres værker og person bliver spændt 
for politiske ideologier. Hun udtalte, at ”Yahya Hassan 
spiller argumenter i hænderne på en indvandrerkritisk 
dansk højrefløj ved at lade sit generationsopgør udgive 
til en overvejende hvid offentlighed, hvor udsagnene let 
kan komme til at fremstå racistiske.” Athena Farrokhzad 
mente med andre ord, at Yahya Hassan ikke udelukken-
de burde tage kunstneriske hensyn, og hun så selv nød-
vendigheden af at bruge selvcensur i sit eget arbejde 
for at fastholde offentlighedens fokus på kampen mod 
fremmedhadet: ”det er en af de priser, livet i et racistisk 
Norden tvinger mig til at betale.”

Fra forestillingen YAHYA HASSANS DIGTE.

Foto: Palle Peter Skov/Mungo Park Kolding
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Forfatter og litteraturanmelder Lars Bukdahl så derimod 
ingen grund til at fremhæve forskelsmarkører som race 
og hudfarve frem for andre forskelsmarkører og kaldte 
Farrokhzads udtalelse for ’identitetsfundamentalisme’. 
Det er et vigtigt udtryk, fordi det kan siges at stå som 
modsætning til den måde, som Yahya Hassan selv age-
rer på. Han leger hele tiden med identiteter og vrænger 
af det også i en slags ’identitetskarnevalisme’.

Ytringsfrihedsbegrebet blev også inddraget i debatten 
om Yahya Hassan. Den tidligere JP-kulturredaktør Flem-
ming Rose så en tendens til, at islamkritik blev vurderet 
forskelligt, alt efter om den blev sat i sammenhæng med 
Yahya Hassan eller med Muhammedkrisen. Flemming 
Rose mente, at argumentationen afhang af politisk 
tilhørsforhold, og at Yahya Hassan blev mødt med en 
helt anden åbenhed hos den politiske venstrefløj og de 
såkaldt kulturradikale, end det eksempelvis var tilfældet 
under Muhammedkrisen.  
Forfatter Birgithe Kosovic, medlem af Dansk PEN var 
inde på noget af det samme. Hun kaldte en gruppe af 
forfattere, som forsvarede Yahya Hassan, for hykleri-
ske, og kategoriserede deres argumenter som varianter 
af det samme svar, omhandlende identitet, fx: ”Yahya 
Hassan er ’svag’ (udlændinge/mindretal) og må derfor 
gerne kritisere muslimer, mens ’de stærke’ (aviser/ci-
viliserede voksne/indfødte danskere/flertallet) ikke må 
kritisere ’de svage’”. Dermed må kun de svage kritisere 
de svage – og altså kun dem, der deler identitet, må 
kritisere hinanden. Argumentet er ifølge Birgithe Kosovic 
yderligere kompliceret af, at det ikke er muligt at sige, 
hvem der er de svage, og hvem der er de stærke. Et 
andet eksempel er: ”Yahya Hassan har lov til at kritisere 
muslimer og indvandrere, og fordi han selv kommer fra 
indvandrermiljøet og taler af egne erfaringer, er han et 
autentisk førstehåndsvidne og en troværdig stemme”. 
Det problematiske er ifølge Birgithe Kosovic her, at det 
så kun er indvandrere, der må kritisere indvandrere osv., 
og hun mener overordnet set, at man, ved at forsvare 
Yahya Hassan ud fra et identitetsargument, går de 
samme veje, som fundamentalister gør det.

Når vrede som kunstnerisk udtryk omfavnes af medier, 
politikere, undervisere og kunstbranchen, sætter det 
gang i en række mekanismer, som ser ud til at gælde 
generelt for forskellige former for det, man kan kalde 
modkulturelle udtryk. Får det vrede og vrængende ud-
tryk meget positiv opmærksomhed, mødes af inklude-
rende omgivelser – egentlig uanset om de er enige med 
kunstneren bag det vrede udtryk eller ej – kan der ske 
det, at det vrede udtryk så at sige elskes ihjel. 
I Yahya Hassans tilfælde var imødekommenheden over 
for hans vrede som kunstnerisk udtryk så stor, at Hans 
Hauge, formand for Statens Kunstfond, foreslog at 
oprette en særlig pulje, der skulle støtte indvandrerlit-
teratur: ”Man kunne jo passende ride med på Yahya 
Hassan-bølgen og sørge for at udnytte det momentum, 
der er her. Der er jo en indvandrerlitteratur, men den er 
meget usynlig og hvis man gerne vil have, at den skal 
være mere synlig, handler det om at slå til. En indvan-

drerlitteratur er jo ikke sådan noget, der lige opstår af 
sig selv.” Formanden for Legatudvalget for Litteratur 
Anne Lise Marstrand-Jørgensen afviste dog, at der 
skulle være behov for en særlig pulje for indvandrerlitte-
ratur, og det samme gjorde forfatter og tidligere formand 
for Litteraturudvalget, Ida Jessen, med begrundelse 
om, at puljer styrer bevillingerne politisk og ”fremmer 
spekulationskunst”.
Street art er et eksempel på et kunstnerisk vredt ud-
tryk, som så dagens lys som en modkultur, men hvor 
kunstmuseer og gallerier trak gadeoprøret ind i deres 
udstillingsrum, og kommuner inviterede til street art-
workshop på ungdomsskoler, hvilket førte til en afta-
gende kreativitet. ”Der er ikke særlig meget, og det er 
ikke smart længere. Hvor kreativiteten før spirede, og 
man gavmildt delte sin kreativitet med fremmede for et 
smil, kommer kunstnerne nu i glas og ramme på et gal-
leri fra start af,” sagde kulturformidler Søs Uldall-Ekman 
i Politiken 25. september 2013. Det kan på sin vis virke 
paradoksalt, at en offentlig blåstempling af en modkul-
tur kan føre til, at den dermed aftager. Simon Strange, 
medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kom-
mune og kulturordfører udtalte samme sted: ”Jamen, er 
det vores skyld? Det, at vi omfavner og imødekommer 
det, er måske et symptom på, at det ikke er så cool 
længere? Jeg mener ikke, vi har slået en modkultur ihjel. 
Ligesom med ungdomshusmiljøet har vi været meget 
imødekommende og afsat puljer til det”. Men der er 
tilsyneladende en balance imellem, hvor mange kom-
munale puljer, der afsættes, hvor meget det skal ind på 
museerne, indgå som workshops i skoler og børneha-
ver, indgå som byvandringer samt - i tilfældet street art, 
hvor mange kilometer grøn velvilje i form af metrohegn 
- før en modkultur dør. 
Simon Strange siger videre: ”Det skæve bliver selvføl-
gelig institutionaliseret og mindre kontroversielt på den 
måde. Hver ny generation finder sin måde at gøre oprør 
på, men vi skal som samfund udvise tolerance over for 
dem, der har lyst til at bidrage. Hvis du har lyst til at 
strikke til en lygtepæl, skal du bare gøre det.”

At en modkultur på ingen måde skulle kunne indgå i 
mere etablerede sammenhænge uden at opfattes som 
udvandet, kan omvendt også siges at være præget af 
en vis form for modkultur-romantik. Det hviler ofte på 
forestillinger om, at være fanget ind i kulturinstitutionens 
spind og dermed aldrig vende tilbage med integritet, 
at vrede som kunstnerisk udtryk er et oprør mod det 
institutionelle og et så autentisk udtryk, at det ikke tåler 
kontakt med institutionen uden at blive falsk. Reelt set 
er det dog et problem, hvis f.eks. kommunernes sam-
arbejde med vrede kunstnere trækker anarkismen og 
protesterne ud af det vrede udtryk, fordi det skal passe 
med regulativer m.m., og det er et problem, hvis vrede 
kunstnere lader sig friste og opsluge af kunstmuseer, 
forlag mv. i stedet for blot at lægge vejen forbi. 
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Kulturpolitik og vreden som kunstnerisk udtryk
På trods af at vrede som kunstnerisk udtryk vrænger 
ad samfundet og dermed udfordrer konformiteten, er 
der kulturpolitisk set en åbenhed for at støtte det. Det 
giver god mening ud fra tanken om, at en demokratisk 
kulturpolitik støtter det vrede udtryk som en kunstne-
risk kvalitet. Den kulturpolitiske udvikling, i retning af at 
forstå kunsten som et produkt af markedsøkonomiske 
vilkår, giver dog umiddelbart et smalt kunstområde som 
det vrede kunstneriske udtryk med begrænset folkelig 
appel, svære forhold. I nogle tilfælde vil dette dog udlig-
nes af, at vrede som kunstnerisk udtryk har det opsigts-
vækkende, provokerende og sensationelle i sig, som 
dermed stiller udtrykket langt bedre, hvis det tænkes ind 
i den oplevelsesorienterede kunst, som har været en del 
af den lange kulturpolitiske udvikling fra dannelse til op-
levelse, som for alvor tog fart i 1980’erne og 1990’erne.
Med fare for at vreden som kunstnerisk udtryk, i mødet 
med omgivelsernes accept, risikerer at blive afmonteret, 
opstår der naturligt en grænse for, hvor meget – el-
ler rettere hvor lidt direkte eller indirekte kulturpolitisk 
støtte, der skal til for at holde liv i det vrede udtryk. På 
samme måde giver de markedsøkonomiske og kom-
mercielle kræfter problemer, idet netop salget af en 
kulturel oplevelse eller en holdning vinder ind og sam-
menholdt med, at også købere og publikums forhold til 
politik og holdninger er blevet en af faktorerne bag valg 
af kulturprodukter, fletter kulturpolitikken og markedsbe-
tingelserne sig sammen, og det kan være medvirkende 
til at udvande vreden som kunstnerisk udtryk.
Modtagelsen af Yahya Hassans vrede digtsamling er 
langt hen ad vejen et eksempel på den udvikling. Yahya 
Hassan har kulturpolitisk set lagt sig i markedsstrømmen 
og blev en kæmpe publikumssucces. At vreden i værket 
dog stadig lever og lever lige så stærkt, som da det 
udkom, må mindst lige så meget siges at skyldes Yahya 
Hassans personlige evne til på samme tid at agere som 
offentlig debattør og som digter, og hans personlige 
sans for netop at holde sig ude af den kommercielle del 
af opmærksomheden, mere end det skyldes den kultur-
politiske indstilling til vreden som kunstnerisk udtryk. 

Selv om vreden som kunstnerisk udtryk ligger inden 
for en demokratisk ytring, kan det have retspolitiske 
konsekvenser. Der er en gråzone for, hvornår udtrykket 
overskrider en grænse for lovovertrædelse. Nogle kunst-
neriske udtryk placerer sig et sted mellem intimt og 
offentligt, privat og politisk, og i tilfældet Yahya Hassan 
fik vreden som kunstnerisk udtryk i værket ikke direkte 
konsekvenser, hvorimod Yahya Hassans offentlige og 
samfundskritiske udtalelser som ”dumme perker”, eller 
”alle i socialt udsatte boligområder som Vollsmose og 
Gellerupparken stjæler, arbejder sort eller snyder sig til 
pension”, førte til, at han blev anmeldt for overtrædelse 
af racismeparagraffen.

Sagen førte til en politisk debat om, hvorvidt racisme-
paragraffen §266b skulle ændres eller helt afskaffes. 
Chefjurist i Cepos, Jacob Mchangama, vurderede, at en 
eventuel dom for racisme kunne være under indflydelse 
af Yahya Hassans offentlige status som kunstner: ”Der 
er et ret stærkt grundlag for at rejse sigtelse og tiltale, 
men om han så bliver dømt ligger mere på en knivsæg, 
hvor man ikke kan se bort fra, at det er vigtige kommen-
tarer i den offentlige debat … (og), at han er blevet om-
favnet af en stor del af landet og har sat en dagsorden”. 
Situationen blev et eksempel på, hvordan det kulturpoli-
tiske og det retspolitiske flettede sig ind i hinanden. 

Umiddelbart er der ikke noget, der tyder på, at vrede 
som kunstnerisk udtryk er i fare for at forstumme, idet 
det historisk set har vist sig, at det autentiske vrede 
udtryk altid vil rejse sig nedefra uanset kulturpolitiske 
strømninger. Således i eksemplet med graffitien, der 
trods Københavns Kommunes konstante puljer til graf-
fitibekæmpelse, stadig virker som modkultur. Måske 
symbolsk, at man nu i København kan se gallerikunstne-
ren HuskMitNavn, som i flere år ikke har skabt street art, 
nu igen laver graffiti.

Faktabox

Ytringsfrihed og racisme

Grundlovens §77 sikrer ytringsfriheden i Danmark, 
dog under ansvar for domstolene. Straffelovens 
§266b - også kaldt racismeparagraffen - benyttes af 
domstolene som lovgrundlag vedrørende retssager 
om racistiske udtalelser. 

Grundlovens § 77 - ytringsfrihed
Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at 
offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for dom-
stolene. Censur og andre forebyggende forholdsreg-
ler kan ingensinde på ny indføres.
 
Straffeloven §266b - racismeparagraffen
Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse 
i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden 
meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer 
trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin 
race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro 
eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller 
fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes 
som en særligt skærpende omstændighed, at forhol-
det har karakter af propagandavirksomhed.

Sketch om racisme med Hella Joof og Paprika 
Steen (Lex & klatten) – se den her:
https://www.youtube.com/watch?v=tiX7iJAmDks
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