
Lis Norup 

Lan for dj ævle9 eneste 

Menneskene er forbundet med hinanden ved reb og det er allerede 
slemt, hvis rebet Inrsner sig om én og han synker et stykke dybere end de 
andre ned i det tomme rum og frygteligt er det, når rebet brister om én, 
og han nu falder. 

Franz Kajka 

Det er påfaldende, at Franz Kafka overalt hvor han omtaler sin 
forfattervirksomhed sammenkzder den med angsten, med at bedrive 
markets gerning, med at mane spagelser frem og fa lan for djzvletje- 
neste. 

Sin mest fortzttede formulering af denne sammenkzdning giver 
han i et brev til Max Brod: »Da jeg nu i den savnlase nat lod alting 
gå frem og tilbage mellem mine smertende tindinger igen og igen, 
blev jeg mig atter. ..bevidst, hvad det er for en svag eller slet ikke 
eksisterende grund jeg lever på, over et marke, hvorfra den marke 
magt kommer frem efter behag og, uden at bekymre sig om min 
stammen, adelzgger mit liv. Det at skrive holder mig oppe, men er 
det ikke rigtigere at sig? at det holder denne form for liv oppe? Der- 
med mener jeg naturligvis ikke at mit liv er bedre når jeg ikke skriver. 
Tvzrtimod er det da langt vzrre og helt uudholdeligt og må ende 
med vanvid. Dette ganske vist kun under forudsztning af at jeg, 
hvilket faktisk er tilfzldet, også er forfatter når jeg ikke skriver, og en 
ikke skrivende forfatter er unzgtelig en uting der udfordrer vanvid- 
det. Men hvordan forholder det sig med forfattertilvzrelsen selv? Det 
at skrive er en sad vidunderlig lan, men for hvad? I nat stod det mig 
med en barnlig anskuelsesundervisnings tydelighed klart at det er lan 
for djzvletjeneste. Denne dykken ned til de dunkle magter, denne 
frigarelse af ånder, der af naturen er bundne, tvivlsomme omfavnel- 
ser og hvad der ellers kan gå for sig dernede, alt det man ikke lzngere 
husker heroppe når man skriver historier i sollyset. Måske findes der 
også andre måder at skrive på, jeg kender kun denne; om natten, når 
angsten ikke lader mig sove, kender jeg kun denne.«' Og i forbindelse 
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