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at jeg forstod, at hun havde kræft.   

*

I dag er løgplænen smukkere end nogensinde. Jeg står 
og beundrer den side om side med et gammelt ægtepar 
og en mand med barnevogn. Dorthealiljerne ser mis-
fornøjede ud, som de står der med foroverbøjede hove-
der mellem en skov af krokus, hvis knopper har åbnet 
sig, ligesom vi har åbnet os for hinanden eller åbnede 
os for hinanden, for det er den bevægelse, der er blevet 
bremset. Den bevægelse, der er blevet bremset, er den 
bevægelse, jeg ønsker at kunne give mig hen til mere 
end noget andet, for hvad er mere vidunderligt end at 
kunne åbne sig for et andet menneske, og at et andet 
menneske åbner sig for en, langsomt at blive til blom-
ster på en løgplæne. 

*

Det føles som lang tid siden, at vi har talt sammen.

*

Jeg tror ikke længere på hverken tavshed eller tale, for 
jeg kender prisen for at tie, og jeg kender prisen for 
at tale. Hvis jeg ikke havde skrevet HUN ER VRED, 
kunne jeg ikke være f lyttet tilbage til Danmark. På 
det tidspunkt hvor jeg gik i gang med at skrive bo-
gen, fandtes der endnu ikke et adoptionskritisk miljø 
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herhjemme. Der fandtes ingen kritisk adoptionsdebat 
i den danske offentlighed. Når jeg åbnede munden 
for at sige noget kritisk om transnational adoption, 
ligegyldigt om det var i en privat eller offentlig sam-
menhæng, var det som at støde hovedet mod en mur. 
Der er ingen bro at gå på, kan jeg huske, jeg sagde 
til en god ven en af de somre, jeg var i københavn, 
hvortil han svarede, at jeg selv måtte bygge en bro at 
gå på. Bogen blev min bro. Den blev min returbillet til 
Danmark. I Krukke, der handler om Suzanne Brøggers 
liv og forfatterskab, læser jeg: ”Som Suzanne Brøgger 
forklarer i interviewet med Lars Ulvenstam, er der 
mange priser forbundet med at være forfatter. Der er 
de priser, som kommer i form af kranse til at sætte 
på hovedet, og som hylder både værket og forfatteren 
bag. Og der er den pris, man betaler i form af person-
lige omkostninger.” Jeg ved, hvad det har kostet mig at 
skrive bogen. Jeg ved også, hvad det ville have kostet 
mig ikke at skrive den. Hvis jeg ikke havde skrevet 
den, kunne jeg ikke være f lyttet tilbage til Danmark. 
At jeg ikke længere kan forestille mig at bo her, nu 
hvor jeg har skrevet den, kommer som en overraskelse. 
Det er, hvad man må betegne som livets absurditet. 

*

Jeg troede aldrig, det skulle ske, jeg troede aldrig, jeg 
skulle vågne op og tænke, at jeg ikke længere er inte-
resseret i adoptionskritik. Jeg troede aldrig, jeg skulle 
få lyst til at hænge mine venner og kollegaer fra det 
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adoptionskritiske miljø op i et træ. Jeg troede aldrig, 
jeg skulle skrive, hvad jeg lige har skrevet. 

*

Da jeg var i gang med at trække mig fra det adopti-
onskritiske miljø, overvejede jeg at gå i gang med at 
skrive en ny bog med titlen HUN ER MERE VRED. 
På den måde kunne jeg blive ved med at være en del af 
det adoptionskritiske miljø. Problemet var bare, at jeg 
ikke længere var vred, jeg var udmattet. 

*

Hvor ofte har jeg ikke ønsket, at jeg var aktivist fremfor 
forfatter. Hvor ofte har jeg ikke kedet mig, når jeg har 
siddet med til møder i adoptionskritiske foreninger. Jeg 
kan huske en gang, hvor jeg kedede mig så meget, at jeg 
måtte gå fra mødet. Jeg måtte gå hjem og skrive. 

*

At skrive er som at smutte en mandel. Det vidste jeg 
ikke, da jeg gik i gang med at skrive HUN ER VRED, 
som jeg var syv år om. Det var et langsommeligt og 
til tider møjsommeligt arbejde, hvor min tålmodighed 
blev sat på en prøve. Der var mange indtryk og følelser, 
der skulle bearbejdes både i og uden for skriften. Der 
var mange bøger og artikler, der skulle læses, inden jeg 
følte mig kompetent til at udtale mig om transnational 
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adoption. Jeg måtte sætte mig ordentligt ind i tingene, 
sådan har jeg det med det meste, og det jeg ikke har 
tid til at sætte mig ordentligt ind i, lader jeg være med 
at beskæftige mig med. Jeg valgte at beskæftige mig 
med transnational adoption på en sådan måde, at jeg 
ikke havde overskud til at tale om andet i en årrække. 
Jeg havde en umættelig trang til at komme til bunds i 
alle løgnene, som det transnationale adoptionssystem 
er spundet ind i. Indimellem tænkte jeg på mig selv 
som en kritisk journalist, hvis opgave er at afdække 
ulovlighederne, at trevle skandalen op. Jeg ville ind til 
kernen, derind hvor ingen længere vil betale den pris, 
det koster at tro på løgnene. Det var som at skrælle et 
æble, det var som at skrælle lag for lag af for at nå ind 
til sandheden om transnational adoption. Sandheden 
måtte frem i lyset, koste hvad det koste ville. Dengang 
kendte jeg ikke sandhedens pris. Jeg vidste ikke, hvad 
det ville kræve af mig at skrive bogen. Det er først nu, 
jeg kan mærke trætheden i kroppen. Det er først nu, 
jeg kan mærke tomheden i livet. Den dag jeg får tildelt 
en pris for en bog, jeg har skrevet, ved jeg, at det er for 
denne bog, prisen burde være givet. Det er denne bog, 
der har kostet mig alt. Det er denne bog, jeg skrev 
med livet som indsats. Man kan ikke beslutte sig for at 
skrive med livet som indsats, eftersom de, der gør det, 
ikke har noget valg. Derimod er det muligt at beslutte 
sig for ikke at skrive med livet som indsats. Man kan 
beslutte sig for ikke at opsøge de steder i tilværelsen, 
der er allermest betændte for én. Der opstår natur-
lige kriser i ethvert menneskes liv, man behøver ikke 
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nødvendigvis selv at opsøge en krise, som var det, jeg 
gjorde, da jeg rejste til Sydkorea, hvor jeg blev en del 
af en adoptionskritisk bevægelse. Jeg er ikke længere 
en del af nogen bevægelse, andet end den bevægelse 
jeg er i, når jeg skriver. Den bevægelse jeg er i, når jeg 
skriver, kan minde om den bevægelse, der foregår for 
øjnene af én, når man står foran Atlanterhavet og be-
tragter bølgerne; strømmen af ord, der f lyder gennem 
én, kan minde om bølger. Suzanne Brøgger citerer i 
Fri os fra kærligheden Paul la Cour for engang at have 
sagt: ”At være Digter er ikke at gøre et Digt, men at 
f inde en ny Maade at leve paa.” Jeg vil ikke kun skrive, 
når jeg befinder mig i en krise. Jeg vil også skrive, når 
jeg ikke befinder mig i en krise. Jeg vil skrive, når 
jeg sidder under et blomstrende kirsebærtræ, rolig og 
lykkelig. 

*

Jeg måtte le ad mig selv, da jeg så, at jeg havde skrevet 
”krisebærtræ” i stedet for ”kirsebærtræ”. 

*

Når man bliver vidne til en uretfærdighed, kan man 
enten vælge at sidde det overhørig, eller man kan for-
søge at forhindre, at uretfærdigheden gentager sig, at 
historien gentager sig. Vælger man det sidste, er man 
ikke fritaget for at begå den samme uretfærdighed 
mod andre eller endda en, der er værre.

MLL_V7_NYTXT.indd   28 13/01/2017   11.27


