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Maja Lee Langvad: ”Dage med galopperende 
hjertebanken”.
# # # # # ¤  
 
Jo mere jeg kigger på omslaget af Maja Lee 
Langvads nye bog ”Dage med galopperende 
hjertebanken”, jo smukkere synes jeg, det 
er. 

Holdt i sarte, støvet grårosa nuancer afbil-
des et forhæng med bløde folder i blødt lys, 
mens titlen ligesom drypper ned over siden, 
ord for ord, som om det at stå strengt på lin-
je og proklamere en sammenhæng ikke har-
monerer med den skrøbelighed og gået-i-
stykker-hed, som titlen dækker over.

Maja Lee Langvad blev tilbage i 2014 vold-
somt eksponeret i medierne og som fore-
dragsholder efter udgivelsen af den adopti-
onskritiske ”Hun er vred”. 

Selv adopteret fra Sydkorea gik Langvad 
her tæt på sit eget liv, og bogen var den før-
ste herhjemme til at skildre (identitets-)
konflikter i forbindelse med transnational 
adoption.

I ”Dage med galopperende hjertebanken” 
er vi endnu tættere på. I en simpel, alligevel 
dyb og fortættet, essayistisk-lyrisk fremstil-
lingsform møder vi forfatteren, efter hun er 
gået ned med stress. Bogens handling stræk-
ker sig over fem uger. 

I dagbogsagtige optegnelser, varierende 
fra få ord til et par sider i længde, gives en 
meget sårbar beskrivelse af den stressram-
tes nedbarberede hverdag. Vi hører om ud-
mattende søvnløshed og overfølsomhed 
over for larm og menneskeligt selskab, om 
at stå op, gøre køleskabet rent, gå tur i Fre-
deriksberg Have, sidde på en bænk og kigge 
på løgblomster og at aflyse aftaler, fordi alt 
er uoverkommeligt.

Og midt i denne undtagelsestilstand ud-
folder sig samtidig en kærlighedserklæring 
til et du, et ganske nyt forhold, som endnu 
ikke er et forhold, men som heller ikke lader 
sig afskrive (i bogstavelig som i overført be-
tydning), fordi det samtidig indeholder løf-
tet om en fremtid og en lykke på den anden 
side af stresssygdommen.

Den nedbrudte sjælelige tilstand følger i 
kølvandet på arbejdet med og efter ”Hun er 
vred”: 

”Jeg kunne ikke tåle at blive eksponeret på 
den måde, jeg blev, jeg kunne ikke tåle at 
blive frataget min almindelighed, som man 

gør, når man tiltrækker sig offentlighedens 
opmærksomhed. Afstanden mellem det, jeg 
følte indeni, og sådan som jeg fremstod ud-
adtil, blev større og større.”

Hun er blevet Maja Lee Langvad, debattø-
ren, og i et opbrud fra det adoptionskritiske 
miljø, der har været hendes hjem og familie 
i mange år, erkender hun nu, at hun ikke 
kan være i den identitet, fordi hun først og 
fremmest er: skrivende.

På den måde er bogen en form for genfød-
sel.

”Jeg må skrive for at blive forfatter igen,” 
står der et sted, og bogen undfanges netop 
der, hvor forfatteren igen bliver i stand til at 
skrive.

Bogens egentlige handling er derfor også 
dens egen tilblivelse, og meta-temaet ”at 
skrive” bliver et centralt omdrejningspunkt. 
I dialog med citater fra bl.a. Suzanne Brøg-
ger og Marguerite Duras fremsættes en ræk-
ke udsagn, ofte efter modellen: 

”at skrive er (som) at …”, der tilsammen 
danner en kollage, en samling byggesten til 
genkonstruering af identiteten som skriven-
de.

Det er langtfra sådan, at Langvad i bogen 
forsones med alle sine personlige konflikter 
og lægger dem bag sig, men sproget og det 
at skrive bliver en måde at samle sig på og 
genoptage kontrollen og magten over sin 

egen krop:
”At skrive er mit skjold mod verden – og 

også mit våben.” 
Bogen bliver således, jævnfør forhænget 

på omslaget, en slags tæppefald for den fo-
restilling og rolle, forfatteren har været 
tvunget ind i som offentlig person: 

Den er en tilbagekrævning af retten til at 
trække forhænget for og fra, til selv at vælge 
at tale om sine personlige sårbarheder og 

sår, men også forbeholde sig retten til at væ-
re tavs.
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At skrive er mit  
skjold mod verden

Forfatteren Maja Lee Langvad, selv adopteret, kræver retten til at være sig selv, også tavs tilbage i 
denne dybt personlige bog.  Foto: Isak Hoffmeyer
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T
idligt mandag morgen sker det: Milli-
oner og atter millioner sætter sig klar 
foran tv-apparater over den ganske 
verden. Og i Dolby Theatre ved Holly-

wood vil et hav af filmstjerner, producere, 
instruktører og andre filmfolk vandre op ad 
den røde løber iklædt deres allerfineste 
smokinger og om muligt endnu finere kjo-
ler.

Dolby? Ja - engang hed det Kodak. Men 

det er samme sal.
Danmark er igen med i opløbet. Denne 

gang med ”Land of Mine” - på dansk ”Under 
sandet”. Det er Martin Zandvliets film om 
unge tyske soldater, der efter krigens afslut-
ning ufrivilligt blev sat til at fjerne landmi-
ner langs den jyske vestkyst. Den film er 
med i kategorien foreign language film, og 
det er 12. gang, Danmark konkurrerer i den 
kategori. 

”Under sandet” er i kamp om en Oscar 
med film som svenske ”En mand der hedder 
Ove”, iranske ”The salesman”, australske 

”Tanna” og tyske ”Min far Toni Erdmann”. 
Det er et meget stærkt felt, så rigtigt mange 
skal krydse fingre for Martin Zandvliet, for 
at det lykkes.

På side 10-11 i denne sektion kan du læse 
anmeldelsen af ”La La Land”, og den film 
har modtaget ikke færre end 14 nominerin-
ger til en Oscar. Og har allerede høstet godt 
og grundigt i bund, da Golden Globe for ny-
lig blev uddelt.

Den fornemste pris er naturligvis årets 
bedste film, og i modsætning til de andre ka-
tegorier, hvor der er nomineret fem, er der 

ni kandidater til denne pris. Ud over ”La La 
Land” er det ”Arrival”, ”Fences”, ”Hacksaw 
Ridge”, ”Hell og high water”, ”Hidden figu-
res”, ”Lion”, ”Manchester by the sea” og 
”Moonlight”.

Når priserne uddeles, er det blevet man-
dag i Danmark. Men hele showet kan ses på 
TV 2, som allerede begynder at sende fra 
klokken 23.55 søndag. Efter to en halv times 
optakt starter showet klokken 2.30. Det kan 
du se. 

Du kan også bare nøjes med at tjekke ny-
heder, når du står op mandag morgen.

Natten til mandag er Oscar-nat


