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Weekendavisen

Danmark? Litterært er provinsen et sort katalog af had og vold. »På landet« er blevet den enlige mands reservat, og at falde i hænderne på de indfødte er livsfarligt.

Fjendeland
Af pernille stensgaard

N

år danske forfattere bryder ind
i udkantsdanmark, mødes de
af et forfærdeligt syn: gårdspladser og græsplæner fyldt
med dæk, badekar, stole, græsslåmaskiner, brændeovne, bygningsrester, cykler,
trillebøre, komfurer, køleskabe, trampoliner og kasser under presenninger, men
det er intet i sammenligning med den
menneskelige fornedrelse i kummefryserland. Litterært er provinsen trukket
hårdt op. Et sort katalog af had og vold.
At falde i hænderne på de indfødte er
livsfarligt.
Da det er Jens Vilstrups tur (født 1954)
til at læse op af sin roman Opland, knækker stemmen. Det kan ikke være tør hals,
så ville han tage en slurk af den kildevand, biblioteket har stillet frem. Det må
være, fordi han selv er derfra. Det er ikke
lykkedes ham at glemme det.
Børnene i Opland, herunder hans
eget alter ego, er fuldstændig prisgivet
tyranniske, hårdtslående fædre, deres
svage, alkoholiske mødre, deres forråede,
ligeglade omgivelser. De bliver selv nogle
hårde negle, mishandler hinanden og dyr
fra barnsben. De bærer det onde med sig.
Publikum denne tirsdag på
Hovedbiblioteket i København er helt
stille. De er målløse. Hvad er der sket
med livet på landet?
Før Vilstrup læste Peder Frederik
Jensen (født 1978) to noveller fra sin
Banedanmark. Stoffet kom til ham, da
han i en periode kørte meget i tog mellem
København og Kalundborg. Den ene
novelle handler om en mand, der flytter
tilbage til sin hjemegn og stille og roligt
bliver arbejdsløs, så dement, så dør konen,
og til sidst går han ud og skyder sig. I
den anden novelle er Gert ved at hugge
brænde, mens Jonna ser på. Han lader
blikket søge ud over markerne, ned mod
skoven, hen over indkørslen, kummefryseren, bilvragene, hendes metallic Toyota.
»Han kan se hunden, den pisser ved
kummefryseren. Hun står ved garagen
i sine grønne gamacher. Det er tydeligt,
hvordan knæene står frem, leddene,
knoklerne.
Du er en billig luder, siger han. Et
kneppehul.
Som om jeg ikke ved det, svarer hun.
Han åbner sine bukser og tager pikken
frem.
Så hænger den der.«
Lidt senere i historien voldtager han
først en nyslagtet høne, herefter Jonna,
der kører fra stedet med et håb om at
ramme hunden, men helst Gert.

Hankønsvæsener amok
Den tredje forfatter er Lasse Hjorth
Madsen (1970), der i Udkanten lader Marion flytte fra kollektivet i
København til en lille landsby på den
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jyske vestkyst og et roligt liv i pagt med
naturen og de lokale. Hun åbner sin
bæredygtige, økologiske butik i stilarten
»mormors kolonihavehus i New York«,
kalder den Nangijala og fylder hylder og
det mintgrønne træbord med tapanader og gojibær, solskinsmarmelade og
den superlækre sodavand Bionade med
litchiblomme. De lokale spiser trefarvet
is med vafler til 19-nyhederne og hader
hende, hendes kostbare produkter, hendes overskud og afgrundsdybe naivitet.
De har mørke hemmeligheder, banker
landsbytossen for sjov, lemlæster dyr,
snyder, ydmyger og fordriver Marion.
Lagt sammen afslører de tre bøger
en mareridtsudgave af Danmark 2014,
overvejende skabt af hankønsvæsener;
kriminelle, drukfældige, indebrændte,
voldelige, homofobe, kvindehadere,
narkomaner og storrygere.
De fleste fra første bølge af hjemstavnsforfattere i begyndelsen af
1900-tallet elskede egnen, de kom fra.
Dens høje himmel og duftende haver,
udstrakte landskaber, gumlende køer og
rolige tempo. Hjemstavnen lå fast som
det pålidelige centrum i verden. Paradis,
barndom, harmoni, tryghed, kultur,
familie og fædreland.

Jo større København voksede sig,
desto lysere og dejligere beskrev de livet
på landet. Der var fremdrift og sundhed
i husmandsdigtene. Førende forfattere
var fjendtlige mod byen og holdt fast
i det elskede bondeland. De opfattede
København som et moderne syndefald,
styret af de liderlige og de rovgriske. Et
sted, hvor begæret rejste sig akut mellem
fremmede.
Gamle dages bondefangere stod i
storbyens lumske kælderhalse og greb fat
i den unge friske jyde, der kom til byen,
uplettet og naiv. Eller de sad på cafeerne
med deres indladende »må jeg byde på
en citronvand, frøken?« De lokkede
lettroende fremmede (især: tilrejsende
bønder) til spil og udplyndrede dem.
Jyske og fynske bondeknolde drog
mod byen, mistede deres uskyld til romanernes iskolde københavnerinder, gik
til bunds eller nåede at rejse hjem i tide.
Hjem til uskyldens sted. Reddet!
Nu er det omvendt. Fanget!

Tømt for moral
Forfatterne ser ikke tilbage med længsel
og nostalgi. Tværtimod prøver de at skrive sig fri af Sønderjylland, Midtjylland,
Sydsjælland, Lolland-Falster. Det plejer

at være forstædernes middelklasse, der
bliver hængt til tørre i litteraturen. Nu er
det samfundets svageste og fattigste.
Ifølge forfatterne bor de i dag på
landet i den enlige mands reservat.
Autoriteterne er væk, tilværelsen på
landet virker ureguleret. Før var det på
gaden i slumkvartererne, man kunne te
sig, som man ville.
Hos to af de tre forfattere på Hovedbiblioteket ligger en tøven og uvilje mod
at fastlægge udkantsdanmark geografisk.
Peder Frederik Jensen: »Udkanterne
befinder sig snarere inde i os selv mentalt. Jeg tror, folk kan være lige så onde
og brutale på Vesterbro.«
Jens Vilstrup erklærer sig med det
samme uenig. Problemet er strukturelt,
ikke inde i hvert enkelt menneske. Han
kommer direkte fra en campingplads i
Hjøllund mellem Viborg og Vejle.
»I landsbyen står hvert tredje hus
tomt, du kan ikke få kreditforeningslån,
skolen er lukket, og når skolen lukker,
ryger købmanden og buslinjen. Du kan
kun købe de her huse kontant.«
Manden med campingpladsen har
købt nogle huse på tvangsauktion og
lejer dem ud til folk uden penge. Samme

type bor på campingpladsen, hvor
journalisten Jens Vilstrup har fulgt med
i Bette Jens’ liv.
Bette Jens har næsten ingen tænder
i munden og er fattig. Hans venner
Henrik Enøje og Tyskeren drikker sammen igen, selv om Tyskeren stak øjet ud
på den anden.
»De bumser, der tidligere var i
København, er forsvundet. De er rykket
ud på landet, hvor der er opstået reservater omkring ølbænke. Det er et kæmpe
problem. Et parallelsamfund, hvor det
dyriske i mennesket måske har mere
plads. Reservaterne er tømt for middelklasseliv, tømt for den moral, der binder
os sammen. Alle piger og kvinder er for
længst taget til byen.«
Så meget for den indre, mentale
udkant. Ifølge Vilstrup er det virkeligt.
Og geografisk.
En kvinde i salen er forelsket i
Odsherred og træt af dårlige historier
om dét, hun foretrækker at kalde »vandkantsdanmark«. Hun mener, der er lige
så meget udkantsdanmark i København.
I en bus på Vesterbrogade har hun hørt
en mor sige til sit barn: »Har du lort i
ørerne?«
Jens Vilstrup siger, at han har boet på

Vesterbro i 30 år, og at det er et totalt
forvandlet hipstersted med undtagelse af
en lille smule foran Mændenes Hjem.
»Det kan være trættende altid at høre
om udkantsdanmark som stereotyp,
men stereotyper har noget sandt i sig.«
Peder Frederik Jensen kalder udflytningen af kontanthjælpsmodtagere fra
København til Lolland-Falster for en
asocial politisk handling. Middelklassen
skubbede dem ud af byen med hjælp fra
myndighederne.
»Nu er det snart 3. generation af alkoholikere og narkomaner. De er trætte
af at høre om det dernede, men vi bliver
nødt til at tale om det.«
Vilstrup kalder det knækkede
Danmark for vores største samfundsproblem. Denne magnetisme, hvor folk,
der drikker bajere, samler sig med andre,
der drikker bajere, mens by-Danmark
kører videre ad et helt andet spor. Lasse
Hjorth Madsen minder om, at alle lande
oplever urbaniseringstendensen.
»Vi spurter af sted mod det delte
Danmark,« siger en ung fyr i salen.
Han har skrevet speciale om udkantsdanmark og er virkelig, virkelig
træt af den ansvarlige minister Carsten
Hansens muntre publikationer om mere
liv på landet.
»Vi har allerede sendt milliarder ud i
udkanterne via udligningen. Er det ikke
snarere en løsning at lade folk bo, hvor
de vil, og udvikle byerne med billige
boliger?«
Vilstrup siger: »Det dur ikke med en
klasse med 100 procent alkoholikerforældre, vel? Dit frivillighedsprojekt går ud
på at lade alting gå af sig selv. Jeg tror,
det ville være bedre, hvis kun halvdelen
af forældrene var det.«

Gamle dages bondefangere
Første hjemstavnsbølge blev skrevet i
takt med folkevandringen fra landet til
byerne. Hundrede år senere skrives den
anden hjemstavnsbølge under en tilsvarende folkevandring, hvor »83 procent
af landets areal tømmes for mennesker«,
har Jens Vilstrup lige læst. Men hvor de
gamle var lettede over at komme hjem,
er de nye lettede over at være sluppet
væk.
I Udkanten længes kvinderne efter
at vinde i Lotto, så de kan 1) blive skilt
og 2) rejse væk. Marion med butikken
er muligvis den eneste, der befinder sig
frivilligt i den fiktive Nørre Næsby. De
andre er fanget af manglende talenter og
fremdrift. På landet skal man ikke tro,
man er noget. I byen skal man netop
tro, man er noget.
»Jeg vil være læge,« siger drengen i Jens
Vilstrups Opland.
»Du vil en gammel hat, vil du,« svarer
hans far, som aldrig smiler, men altid
slår. Men først råber han »naboerne!«, så
moderen kan nå at lukke alle vinduer.

Dagpenge. Den radikale afvisning af ændringer i dagpengereglerne forhindrer Socialdemokratiet i at komme overens med baglandet.

Besværlig makker
Af hans mortensen

P

å de indre socialdemokratiske linjer var
der klar besked til kritikerne af dagpengereformen, da der forleden blev holdt
sommergruppemøde og efterfølgende
møde med fagbevægelsens top. Der kommer
ingen ændrede dagpengeregler. De Radikale vil
ikke lave noget om, så det eneste, man vil få ud
af at insistere, er et valg. Et valg, som man lige nu
står til at tabe.
Med enkelte undtagelser synes i hvert fald
fagtoppen at have accepteret de faktiske forhold
i politik – om end modstræbende og først efter
et møde, hvor der ifølge flere kilder var højlydt
skænderi mellem statsminister Helle ThorningSchmidt og nogle af de fremtrædende forbundsformænd.
Dilemmaet for fagbevægelsen er, at et valg nu
vil betyde farvel til den fordobling af fradraget
for faglige kontingenter, der er stillet i udsigt
ved den kommende finanslov. Den fordobling
hjælper ikke de ledige, der er på vej ud af
dagpengesystemet, men det hjælper til gengæld
de fagforbund, der i årevis har kæmpet med
faldende medlemstal. Yderligere er der løfter om
andre tiltag, der »styrker den danske model«,
hvilket underforstået også er en styrkelse af
fagbevægelsens position.
Når det kommer til de såkaldt udfaldstruede
ledige, luner man sig lige nu ved ukonkrete forsikringer fra finansminister Bjarne Corydon om,
at der er sat penge af til »sociale forbedringer«. I
fagbevægelsen tolkes det som et løfte om, at der
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er yderligere hjælp til dem, der falder helt ud af
systemet. Eksempelvis, at man kan forlænge den
midlertidige arbejdsmarkedsydelse, der giver
ledige op til 80 procent af normale dagpenge i en
periode, efter at de har mistet dagpengeretten. En
anden mulighed kan være, som socialdemokratiske borgmestre har foreslået, at give kommunerne
bedre mulighed for at hjælpe de dagpengeløse
ledige.
At forlænge arbejdsmarkedsydelsen, indtil
man i 2015 har konklusionerne fra regeringens
dagpengekommission, kan af flere grunde give
mening for socialdemokraterne. For eksempel vil
de første, der fik tildelt ydelsen, have opbrugt deres periode omkring april-maj, hvor der med stor
sandsynlighed også skal være folketingsvalg. Et
sammenfald, der næppe vil gavne i en i forvejen
vanskelig valgkamp.

Finanslov med risiko
Fagbevægelsen havde ligesom SF, Enhedslisten
og store dele af det socialdemokratiske bagland
gerne set en halvering af den periode, man skal
arbejde for at genoptjene retten til dagpenge.
Det forslag løser ikke de akutte problemer for
dem, der har mistet dagpengene, og derfor kan
regeringens holdning aktuelt lægge presset over
på SF og Enhedslisten. De to partier skal ved
forhandlingerne om finansloven gøre op, om
de vil stå fast på et umuligt krav om halvering
af genoptjeningsperioden med risiko for at tabe
både de midlertidige løsninger for de udsatte
ledige og fagbevægelsens mærkesag om forhøjet
fradrag for kontingent.

Det sidste var på dagsordenen allerede under
sidste års finanslovsforhandlinger men faldt, da
regeringen valgte en aftale med de borgerlige,
fordi Enhedslisten stod fast på et krav om garanti
for to ugentlige bade til de ældre. Den manøvre
satte ondt blod mellem Enhedslisten og fagtoppen, og det er næppe en forestilling, nogen af
parterne har lyst til at gentage.
Dermed er udsigterne til en aftale om næste
års finanslov bedret, men til gengæld er der ikke
fundet nogen løsning på Socialdemokratiets
grundlæggende problem med dagpengereformen. Partiets egne undersøgelser viser, at netop
den reform er en afgørende hindring for, at man
kan vinde vælgere tilbage fra fortrinsvis Dansk
Folkeparti, der kynisk har valgt at undsige
reformen, som partiet selv var med til at vedtage
under den tidligere regering.
Problemet for Socialdemokraterne er først
og fremmest den bastante radikale afvisning af
overhovedet at ændre på reformen. Ganske vist
tilsluttede skatteminister Morten Østergaard sig
forleden Bjarne Corydons melding om, at der
er plads til sociale forbedringer. Men umiddelbart efter lod partileder Margrethe Vestager den
socialdemokratiske ledelse forstå, at det ingenlunde måtte tolkes som en åbning for at ændre på
dagpengereglerne.

2001-problemet
Dermed risikerer Socialdemokraterne at ende i
en situation, der på mange måder minder om
Nyrups sidste periode op til valget i 2001, hvor
vælgerne også fossede til Dansk Folkeparti.

Dengang, fordi regeringsalliancen med De
Radikale forhindrede Socialdemokratiet i at
komme overens med store dele af partiets vælgere
i udlændingepolitikken. Vestegnsborgmestre, enkelte ministre og mange andre i partiet advarede.
Men partiledelsen manglede handlekraft og manøvrerum og endte med at tabe regeringsmagten.
Også denne gang har bagland og borgmestre
advaret partitoppen, men endnu en gang står De
Radikale i vejen for, at Socialdemokratiet kan
komme sit kernepublikum i møde.
I den socialdemokratiske top er der en stigende
erkendelse af, at man i hvert fald retorisk skal
have ændret signaler inden et valg. Forleden
sagde erhvervsminister Henrik Sass Larsen i et
tv-interview, at man jo ikke havde nedsat en dagpengekommission, hvis man fandt de nuværende
regler helt optimale. Underforstået: Der er ting,
man gerne ville lave om, hvis man kunne.
Problemet er, at man skal finde en balance
mellem ændrede signaler og loyalitet over for
regeringspartneren. For nylig bekendtgjorde De
Radikale, at de stadig vil arbejde for en afskaffelse af 24-års reglen for familiesammenføring
efter et valg, selv om de har anerkendt, at reglen
gælder i den nuværende regeringsperiode.
Socialdemokraterne afsøger lige nu muligheder
for en lignende model, når det gælder dagpenge.
En justering af den socialdemokratiske kurs
er ikke blot nødvendig for igen at få de skuffede
vælgere i tale. Det er også afgørende for at få genskabt et godt forhold til fagbevægelsen. For ganske vist har både LO-formand Harald Børsting,
HK-formand Kim Simonsen og hovedparten af

de øvrige forbundsformænd erkendt, at det ikke
er politisk gangbart at ændre dagpengereglerne i
denne valgperiode.
»Jeg er både ærgerlig og frustreret over, at vi
har et folketing, der samlet set ikke er klar til at
hjælpe de ledige. Men det er ikke et ansvar, som
Socialdemokraterne bærer alene. Det er noget, de
borgerlige og Dansk Folkeparti også må tage på
deres skuldre (...) Nu må jeg hjem og spørge både
mig selv og mit bagland, hvad vi så gør. Vi må se,
om vi kan finde på andre løsninger, så de, der er
faldet ud af systemet, eller de, der er på vej til at
falde ud af systemet, føler, at de bliver behandlet
på en ordentlig måde,« sagde Kim Simonsen til
Politiken efter mødet med partitoppen.
På den baggrund skal man næppe vente en
voldsom kampagne fra fagbevægelsen i forbindelse med finanslovsaftalen.
Til gengæld skal Socialdemokraterne heller
ikke forvente hverken stor økonomisk eller politisk støtte i en kommende valgkamp. Ved valget
i 2011 bakkede fagbevægelsen massivt op med
penge, og mange tillidsfolk deltog aktivt i valgkampen. Det bliver næppe tilfældet næste gang.
Kilder i fagbevægelsen vurderer, at selv de mest
overbeviste socialdemokrater i tillidsmandskorpset bliver svære at få på gaden næste gang, ligesom det bliver svært at få store penge fra forbund
og afdelinger.
Dermed risikerer man en situation, der kan
minde om valget i 2005, hvor partileder Mogens
Lykketoft tabte en valgkamp, han førte, mens en
næsten passiv fagbevægelse holdt sig på passende
afstand.
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