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Sangerinden og den Søvnløse
Sangerinden (f. 1975) er efterskolelærer på Lolland. Hun nåede 
et foreløbigt kunstnerisk højdepunkt som korsanger ved det  
danske Melodi Grandprix i 1993. Den søvnløse (f. 1966) er uddan-
net revisor og arbejder, efter en længere sygeorlov på grund af stress, 
som kordegn i nærheden af Ålborg. De to mødte hinanden i 2009 
på et internetforum for amatørforfattere og fandt ud af at de havde 
en fælles passion for Søren Kierkegaard. Sammen fik de idéen om 
at prøve at modernisere Kierkegaard og flytte ham fra 1840’erne til 
2010’erne ved at skrive disse eksistentielle øjebliksbilleder.

Forfatterne har ønsket at være og forblive anonyme. Derfor har de 
bedt cand. pæd. Karen Ringsmose og lic. theol. Povl Götke (ph.d.) 
om at redigere historierne og bringe dem til udgivelse. Det er 
hermed gjort. Med hensyn til tankerne om det grundlæggende kon-
cept henvises til efterskriften.
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Ensom 01/14
Det er følelsen af ikke at blive forstået. Ang-
sten for kontroltab. Eller måske netop en hi-
gen efter absolut kontrol. Det er erkendelsen 
af at være intet. Eller måske følelsen af at være 
alt. Det er at være fanget i sig selv, alene med 
sine tanker. Det er at være en hemmelighed. 
Ensom.
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Alene
Han smider brænde på bålet og holder hen-
des jalousi i flammer. Det ene øjeblik føler 
hun sig som den eneste ene. Det andet øje-
blik er hun blot én ud af mange, som har sans 
for det helt specielle ved ham. Han elsker at 
bringe hende ud af fatning. At vise hende, at 
hun er uden kontrol, hverken over ham eller 
over sig selv. At fortælle hende, at sådan er 
livet. Du kan kun vide, hvad du selv tænker, 
og hvad du selv føler. Hvis du da kan det. Du 
er alene med dig selv. Mennesket er en Ø.

5. maj
20:30
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Pis
Han sidder i S-toget og kan godt mærke at 
det kommer. Af en eller anden grund gi’r han 
bare efter og tømmer sin blære i bukserne. 
Stanken af svamp, sprit og øl kommer bag 
på ham. Kvinden ved siden af ham rejser sig 
øjeblikkeligt og stiller sig ud i gangen, selv 
om hun først skal af på Nørreport. Han er 
udtømt, mens hun stadig er fuld af pis.

6. maj
15:30
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Refleksion
Hun drikker for meget. Hun kan næsten ikke 
huske, hvornår hun sidst har været helt frisk 
om morgenen. Men hun er klar over, at hun 
drikker for meget. Hun har selverkendelse. 
Det er et godt tegn og hun føler stor lettelse. 
Da hun kort tid efter igen fylder glasset med 
vin fra box’en, som står oven på køleskabet, 
kommer hun alligevel lidt i tvivl. Og det med 
rette, vil det vise sig.

7. maj
20:00
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Navlestrengen
Selvoptaget? Fuck, det er ikke ordet! Jeg kan 
abstrahere fra alt, men ikke fra mig selv. Jeg 
kan ikke engang glemme mig selv, når jeg 
sover. Det er et helvede. Hvordan kommer 
jeg fri af mig selv? Hvordan får jeg kappet 
navlestrengen til mig selv? Jeg er levende be-
gravet. I mig selv. Og jeg er intet.

8. maj
10:00
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Bestigeren
Ikke længe efter forfremmelsen erkender 
Preben at han kan håndtere mere kom-
plekse kvinder end Bettina. Affæren med 
Stine, direktionssekretæren, lader ham ane 
det. Forholdet til Rebekka fra den juridiske 
afdeling er beviset. Bettina vil aldrig kunne 
forløse det gigantiske potentiale, der ligger 
i ham. At forlade hende er således en pligt, 
ikke bare i forhold til ham selv, men også for 
firmaets skyld. Og måske i en endnu større 
målestok.

9. maj
14:00
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Tilgivelse
Fader vor. Hjælp mig med at glemme mig selv 
og være i det, som sker. Hjælp mig, så jeg kan 
hjælpe dem jeg elsker uden at spænde ben for 
mig selv - eller dem - på vejen. Hvorfor gør 
jeg ikke de ting jeg vil, men de ting jeg ikke 
vil. Hjælp mig ud af mig selv og ind i verden.

10. maj
20:30
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Fraktal
Var i byen i går. Superform. Havde folk i 
min hule hånd. Lynhurtig på replikken. Alle 
grinede af mine vittigheder og beundrede 
mig for mit utrolige vid – men jeg - ja, den 
tankestreg bør være lige så lang som frak-
taludgaven af jordens omkreds –  jeg havde 
mest lyst til at gå hjem og skyde mig selv.

11. maj
11:00



      17Ensom 01/14

Blodskyld
Hun lukker øjnene og trækker vejret dybt. 
Den specielle lugt, der er i kirkerummet, 
lader hende føle hvert åndedrag som en helt 
konkret stofveksling. Hendes knæ er ømme. 
Hun vender håndfladerne opad og nynner:
”Derfor beder jeg med tårer,
led den ind i mine årer,
floden, som kan klipper vælte,
floden, som kan isbjerg  smelte,
som kan blodskyld tvætte af.”

12. maj
10:00
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Flow
Der er flow. Hans er i en trancelignende til-
stand og ænser ikke de andre på holdet. Sve-
den drypper fra hans næse og hage og dan-
ner små blanke søer under cyklen. Musikken 
banker rytmen ind i hans krop, løfter ham op 
og han svæver hen over det grå betongulv. 
Hans er på flugt og han føler at han er ved at 
nå sit mål.

13. maj
17:00
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Eller …
Jeg købte en Audi. På en dejlig forårsdag midt 
i maj hentede jeg den hos forhandleren og 
den lugtede præcis som kun en ny bil lugter. 
I de følgende to uger endte jeg min dag med 
at bruge godt og vel et minut på at kigge ud 
af vinduet og ind i carporten. Jeg følte mig 
lykkelig. Fra midt i den tredje uge begyndte 
jeg at gå direkte i seng. Faktisk ærgrede det 
mig lidt. Jeg ville egentlig hellere ha’ haft en 
BMW. Det er mere mig.

14. maj
13:00
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Omvending
59.995! Så meget havde Jens alligevel aldrig 
forestillet sig, at han ville komme til at betale 
for et ur. Men pludselig gav det mening. Og 
han kunne faktisk have sparet rigtig mange 
penge, hvis bare han havde købt the real stuff 
med det samme, i stedet for alle de ure, som 
lignede, men som ikke var dét. Men da Jens 
en mandag midt i maj forelsker sig i Vibeke 
fra Læger uden Grænser, mister også the real 
stuff sin værdi.

15. maj
12:00
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Ordenssans
For Mette er øjeblikket helt specielt, da han 
trænger ind i hende og de bliver ét kød.  
Erlend tænker at hun minder lidt om Helle. 
Han er i gang med at udvikle en slags perio- 
disk system over kvinderne i sit liv. Nogle  
falder under kategorien interessante og sex 
flere gange. Andre er one night stands. En 
helt tredje kategori er de piger, som ikke vil 
noget som helst. Sådan deler han kvinderne 
i sit liv ind. Bare for at få et overblik. Mette 
falder ind under one night stands. Det er hun 
mest typen på.

16. maj
21:30
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Spidskommen
Trine elskede Sosun. Hendes bevægelser,  
hendes gang over gulvet, hendes graciøse 
gestik. Tørklædet. Feminin på den helt rigtige 
måde, synes Trine. Hendes mørkebrune øjne. 
Og hendes stemme – så helt fantastisk! Da 
Trines tunge, i en drøm, endelig fandt vej 
til Sosuns våde og varme hule - som faktisk 
smagte svagt af spidskommen, slog det hende 
- åbnede himlen sig og hun følte sig lykkelig. 
Trine ønskede kun én ting, og det var at gå op 
ad kirkegulvet sammen med Sosun.

17. maj
21:00
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Afstand
Hans hoved er fyldt med gode tanker og hans 
mund flyder over med smukke ord, når han 
vil. Han er en charmør og forstår at lægge an-
sigtet i de rette folder og smile på de rigtige 
tidspunkter. Hans øjne er mørke og hans 
stemme er dyb. Alle holder umiddelbart af 
ham, og mange betror sig til ham, for han er 
tillidsvækkende. Men selv åbner han sig ikke 
for ét eneste menneske. Han er en hemme-
lighed. Han er ensom.

18. maj
16:00
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Sammen 02/14
Det handler om kærlighed og kedsom-
hed. Om at vokse sammen – eller spilde 
sin tid. Om misforståelser. Det handler om 
sociale medier. Om at glo på og blive be-
gloet. Om skuffede forventninger og om 
oprigtig glæde. Det handler om at være.  
Sammen.




