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Af Solveig Daugaard

I »Hankeløs krukke?« (Bøger 
22.11.14) anklager Jette Hansen 
(JH) Louise Zeuthens Krukke – 

En biografi  om Suzanne Brøgger, 
for at være skrevet med ført hånd. 
På baggrund af dens behandling 
(eller mangel på samme) af en 
række forhold i Brøggers liv hæv-
der hun at biografi en svigter Brøg-
gers kompromisløshed i forhold 
til brugen af eget og andres liv på 
skrift. Og at Brøgger med udsen-
delsen af Krukke, som hun selv 
har iværksat ved at give Zeuthen 
eksklusiv adgang til sit private ar-
kiv, optræder dobbeltmoralsk. Jeg 
er enig i, at Zeuthens biografi  ikke 
prøver at gå bagom de iscenesæt-
telser, som værket består af, og så-
ledes ikke er ’sandere’ end roma-
nerne. Men modsat JH mener jeg, 
at den heri er tro mod både Brøg-
gers kunstneriske projekt og hen-
des kønspolitiske dagsordener, 
og vidner om Zeuthens skarpe 
analyse af Brøgger-mytens funk-
tionsmåde, snarere end om utidig 
underdanighed over for Brøgger.

Når man genlæser Brøggers 
tidligste værker, er det slående, 
hvordan meget af det, der under 
overskriften performativ biogra-
fi sme blev udråbt til æstetiske 
nyskabelser i 90’erne og 00’erne, 
blev slået an i Fri os fra kærlighe-
den. Det er ingen tilfældighed, at 
Pablo Llambías i 2009 revitalise-
rede sit forfatterskab med et kuld-
slået remake af Kærlighedens veje 
og vildveje.

Kulørt selvinvestering
Med Krukke får den brede of-
fentlighed en indføring i en ny 
generations læsning af Brøggers 
skrevne forfatterskab og hendes 
forfatterperformance under et, 
som en kompromisløs, kunst-
nerisk kraftpræstation. Mange 
læsere har gennem årene været 
på fornavn med Suzanne Brøg-
ger og brugt hendes erfaringer i 
egne liv, hvilket Brøggers kulørte 
selvinvestering har inviteret til. 
JH beskriver, hvordan hun selv 
som yngre slugte alt, hvad Brøg-
ger skrev. En personlig læserrela-
tion udelukker ikke en kunstne-
risk læsning af hele værket, men 
i JH’s tilfælde har den aff ødt helt 
andre fi kspunkter i forfatterska-

bet end Zeuthens. »En krukke er 
en aff ekteret person, som ikke har 
forstand på at være naturlig lige-
som os andre,« skriver Brøgger 
og Zeuthen griber fi guren, kruk-
ken, som andre putter det i, de 
har lyst til, og som »mere end vil-
lig« stiller sig frem og an med de 
omkostninger, det har. Billedets 
vigtigste pointe er, at vi som læ-
sere laver hver vores »Suzanne«, vi 
putter alle noget i krukken. Brøg-
gers værk er åbent udadtil. Alt 
det, vi ser, er blevet til i møderne 
med omverdenen, ikke i den indre 
forestillingsevnes afl ukke. Men 
Zeuthen viser også, at krukken 
ikke er en neutral beholder, og at 
vi ikke kan drage den til ansvar for 
vores eget rod. Heri indrammer 
krukken et grundlæggende pro-
blem i JH’s indlæg. Hun er nemlig 
overraskende blind for, hvad hun 
selv putter i krukken og urefl ekte-
ret forlanger, at Zeuthen skal le-
vere svar på. 

Snavset undertøj
JH anlægger en afsløringsoptik på 
Brøggers forfatterskab, men Brøg-
ger har aldrig lagt skjul på at hun 
bruger sit liv, når hun skriver, og 
sin skrift, når hun lever. Sene-
re værker som Linda Evangelista 
Olsen og Sølve rummer, som JH 
rigtigt peger på, billeder af sam-
liv og moderskab. Og selvfølgelig 
strømmer de fra Brøggers egne er-
faringer. Men hvorfor skulle disse 
refl eksioner blive mere anven-
delige for hendes læsere, hvis de 
blev afsløret, enten ved at Brøgger 
løftede lidt på fi ktionens slør, eller 
i en litterær biografi , så vi bedre 
kunne se, hvordan det snavsede 
undertøj tager sig ud på Brøggers 
tørresnor? God litteratur peger 
fremad, ind i læserens liv, mere 

end bagud, ind i forfatterens. Der-
for har forfatterbiografi er tit be-
grænset forklaringskraft i forhold 
til et værk. I tilfældet Brøgger me-
ner jeg faktisk, at en afsløringsbi-
ografi  vil være i direkte modstrid 
med det kunstneriske projekt. 

JH’s største anke mod 
Zeuthens biografi  er, at hun ikke 
graver under Brøggers egen frem-
stilling af for eksempel søste-
ren Barbara Brøgger. At inddrage 
andres liv i sin fi ktion har altid 
omkostninger, både for kunstne-
ren og dem, der bliver skrevet ind 
historierne, med eller mod de-
res vilje. Zeuthens biografi  tager 
søsteren op, som hun optræder i 
Brøggers skrift, og har betydning i 
forfatterskabet, men indlader sig 
ikke på spekulationer om den hø-
jere retfærdighed i Brøggers bil-
lede af hende. 

Figuren er tit et irritationsmo-
ment i forfatterskabet. For eksem-
pel i Til T, hvor lillesøsteren gen-
tager alt, fortælleren siger og gør, 
så hun til sidst tager sin røde pull-
over med V-udskæring omvendt 
på, selvom det ser dybt latterligt 
ud, bare for at kunne trække vej-
ret frit. Det er svært ikke at smile 
af lighederne mellem søsterens 
position og JH’s beskrivelse af sin 
ungdoms Brøgger-kult, som netop 
læste Brøgger som et eksempel til 
efterfølgelse (»Hun var søgende 
og dyb. Vi ville også være søgende 
og dybe«). At dyrekøbte erfaringer 
kun kan bruges til noget, hvis de 
er ens egne, er en pointe for Brøg-
ger. I hendes værk bliver søsterfi -
guren, der gentager bogstaveligt 
i stedet for at gå sin egen vej, et 
modbillede, der viser læseren, at 
når Brøgger deler sine erfaringer, 
så er det ikke for, at vi skal hoppe, 
når hun hopper. Kunne JH’s an-
fægtelse på Barbaras vegne hænge 
sammen med hendes egen skuf-
felse over, at Brøgger ikke længere 
stiller op til kongens (eller kruk-
kens) efterfølger? 

Familiens verdensorden
Skal man læse Brøgger som debat-
tør og forbillede eller som kunst-
ner, der opererer i et åbent felt 
mellem litteratur og performan-
ce? Svaret er, at man ikke kan for-
stå den første Brøgger, i hvert ikke 
den kønspolitiske relevans, hun 
har for yngre mennesker i dag, 
uden at interessere sig for den an-

den. Brøggers tidlige værker, som 
krydsklipper mellem genrerne, 
skriver selvinvesterende og fi ktivt, 
tvivlende og skråsikkert, på sam-
me tid fulde af erotisk indlevelse 
og kuldslået ironi, blev af man-
ge læst som rene debatbøger, der 

ville omkaste familiens verdens-
orden, ægteskabets løgn og de 
borgerlige omgangsformer, da de 
udkom i 1970’erne. Tiden skreg på 
opgør med borgerlig bornerthed 
og hungrede efter kvindelige for-
billeder. Nogle læsere puttede en 

Krukkens efterfølgere
Som svar på Jette Hansens kritik af Louise Zeuthens Brøgger-bio-
grafi  i sidste uge skriver ph.d.-studerende Solveig Daugaard, hvor-
dan Zeuthen med ‘Krukke’ giver en ny generation en anderledes 
forståelse af Brøggers forfatterskab

 ❝ Jette Hansen 
anlægger en 
afsløringsoptik 
på Brøggers 
forfatterskab, men 
Brøgger har aldrig 
lagt skjul på at hun 
bruger sit liv, når hun 
skriver, og sin skrift, 
når hun lever
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I sidste uges BØGER 
kritiserede forfatter 
Jette Hansen Louise 
Zeuthens Suzanne 
Brøgger-biografi  
‘Krukke’. Her svarer 
Louise Zeuthen igen, og 
Solveig Daugaard viser, 
hvordan debatten især 
handler om forskellige 
generationers opfattelse 
af Suzanne Brøgger. 
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Vi skaber 
alle myter 

Af Louise Zeuthen

Krukke kan læses på mange 
måder og det er også menin-
gen. Jeg har bestræbt mig på at 
skrive en biografi , der inviterer 
til mange forskellige tolknin-
ger, frem for at cementere én 
endegyldig fortolkning, som er 
mere rigtig end andre. 

At Jette Hansen læser min 
biografi  som en idealisering af 
Suzanne Brøgger, hvor al kri-
tik er siet bort efter diktat eller 
stiltiende overenskomst, skal 
jeg derfor ikke sætte spørgs-
målstegn ved. Blot kan jeg sige, 
at jeg ikke på nogen måde ser 
Krukke som en glorifi cering af 
Suzanne Brøgger. Tværtimod 
mener jeg, at Krukke fremskri-
ver et menneske, der er lige så 
nuanceret og komplekst, fan-
tastisk og skræmmende, som 
de fl este af os viser sig at være, 
hvis vi ser nærmere efter. 

Derimod kan jeg med sikker-
hed sige, at Jette Hansens gis-
ninger om, at jeg er blevet dik-
teret af Suzanne Brøgger til at 
træde varsomt og ikke udsæt-
te hende for kritik er forkerte. 
Suzanne Brøgger har givet mig 
fuldstændigt frie hænder med 
sit meget fyldige og uredigere-
de arkiv, ligesom hun har stillet 
sig til rådighed for interview, 
ville hjælpe med kontaktoplys-
ninger til hvem, jeg måtte øn-
ske at tale med etc. Så længe 
hendes datter og mand ikke 
skulle involveres. På den bag-
grund valgte jeg selv at sætte 
grænsen ved de fyrre år. Det 
gav god mening for mig, både 
indholdsmæssigt og arbejds-
mæssigt. Derfor er det alene 
mig, der står til ansvar for de 
valg, jeg har truff et i forbin-
delse med, hvordan jeg ville 
udføre mit arbejde. Suzanne 
Brøgger læste efter fem år det 
færdige manuskript og havde i 
den forbindelse omkring ti fak-
tuelle rettelser.  

Hvem der beskrives i Kruk-

ke, hvordan og hvor meget, er 
betinget af, hvad arkivets skrift-
lige kilder indeholder. Præmis-
sen for mit arbejde har været at 
lade arkivets ord stå alene – og 
ikke supplere med interviews 
eller lignende, for personligt 
tvivler jeg stærkt på, man kom-
mer sandheden nærmere på 
den måde. Så hellere forsøge 
at afdække så præcist som mu-
ligt, hvordan den portrætterede 
opfatter sig selv, hvor subjek-
tiv denne opfattelse end måtte 
være. Blot skal man aldrig for-
veksle denne opfattelse med 
sandhed, hvilket jeg da også 
pointerer i biografi en. 

Selvbedrag, fantasi og løgn
Mit ærinde med min biografi  
har aldrig været at bryde my-
ten ned for at komme ind til 
sandheden bag myten. For jeg 
mener ikke, det kan lade sig 
gøre – hverken i Suzanne Brøg-
gers tilfælde eller andres for 
den sags skyld – at skille de 
to størrelser ad. Jeg mener, at 
identitet er en art fi ktion, hvor 
selvbedrag, fantasi og løgn har 
lige så stor sandhedsværdi som 
kølige fakta. Vi skaber alle my-
ter for at få os selv, andre og 
livet i det hele taget til at give 
mening. Det er denne proces, 
som jeg har været optaget af at 
afdække i Suzanne Brøggers ar-
kiv, fordi jeg synes at hun i al 
sin radikalitet spejler noget fæl-
lesmenneskeligt. 

Derfor mener jeg også at bio-
grafi en som genre står over for 
en udfordring i dag, hvis ikke 
den skal leve en slags skyggetil-
værelse ved siden af den øvrige 
litteratur, der ikke på samme 
måde kan tillade sig at vende 
det blinde øje til det repræsen-
tationskritiske opgør, der har 
fundet sted i kunstens verden 
de seneste 40-50 år. At skabe 
debat omkring biografi ens for-
hold til Sandheden – den uom-
tvistelige, der skrives med stort 
S – vil jeg gerne være med til at 
tage ansvar for som litterat og 
biograf.  

kultur@information.dk

Louise Zeuthen er forfatter og 
lektor
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Af Jette Hansen

Jeg overværede engang Car-
sten Jensen interviewe Su-
zanne Brøgger på bogmes-

sen. Jensen tog spørgsmålet om 
forfatteres ret til at inddrage og 
bruge andre menneskers private 
liv i deres litteratur op. Kunne 
man det, eller var det en illegitim 
handling? Først slog det mig, at 
SB så irriteret ud (man må jo også 
huske, at hun er blevet stillet det 
spørgsmål i ét væk gennem sit 
liv som skrivende intellektuel og 
kunstner). Så svarede hun (efter 
hukommelsen): »Her er hvordan 
folk gerne vil skrives om«, og knal-
dede i samme nu et festskrift til 
en eller andens ære i bordet. 

Og jo, det var vel en sand nok 
beskrivelse af den ambivalens, 
som eksisterer angående præcis 
dette. Det er ikke fordi folk ikke vil 
skrives om (selv om det er, hvad 
de siger). De vil bare gerne be-
kræftes, idealiseres og helst slippe 
for kritik. Men den underforstå-
ede meddelelse var jo, at sådan 
spiller klaveret bare ikke! Hvis folk 
vil skrives om, må de tage det sure 
med det søde. 

Jeg kan ikke lade være med at 
koble den lille erindringsstump 
til den kontrol, jeg mener, at SB 
søger at udøve over sit »eftermæ-
le« i anledning af sin 70-års-fød-
selsdag. Louise Zeuthens vidt og 
bredt roste biografi  Krukke er som 
bekendt blevet til ud fra SB’s eget 
valg af biograf og under den ud-
trykkelige betingelse, at livsløbet 
kun måtte beskrives til det fyldte 
fyrretyvende år. Med den begrun-
delse, at da var »alting« alligevel 
sket. Men det er jo virkelig ikke 
sandt! Af alle mennesker kan net-
op SB altså ikke bilde mig ind, at 
livet som mor, hustru, midaldren-
de kvinde ikke er af betydning. 

Vi elskede hende
Som ung og ikke så ung mere stu-
derende i 80’erne var jeg og mine 
kvindelige medstuderende fuld-
kommen vildt opslugte af Su-
zanne Brøggers forfatterskab. De 
indsigter om parforholdet, som 
blev kommunikeret ... Den spi-
rituelle verden som i kombinati-
on med samfundskritik blev åb-
net op! Suzanne Brøgger har lært 
mig, at der ingen principiel ad-
skillelse er imellem spiritualitet 
og samfundskritik. Og alene for 

dette er jeg hende evigt taknem-
melig. Hendes gennemlysning af 
kvindens situation i parforholdet, 
som hun skrev frem i sine essays 
– og især i romanen Ja, hvor hun 
gør op med det påduttede erotiske 
projekt, som skildres fyldigt hos 
Zeuthen, – fandt jeg/vi kvinde-
lige studerende på danskstudiet i 
80’erne rene åbenbaringer. Og vi 
elskede hende! Hun var »søgende« 
og dyb. Vi ville også være søgende 
og dybe. Og så ville vi nægte at gå 
ind i parforholdet med den sam-
me form for kritikløs ubevidsthed 
og uvidenhed, som vi syntes, at 
tidligere generationer af kvinder 
havde gjort. SB bevæbnede os til 
tænderne med spirituelle og dybt-
gående kritiske forståelser af par-
forholdet og seksualiteten. 

Derfor læser jeg selvsagt også 
Louise Zeuthens biografi  om 
Brøgger med den største interes-
se! Og jeg er ikke blind for de lit-
terære kvaliteter i bogen. Men 
specielt Zeuthens »nænsomhed«, 
som er blevet bemærket af mange 
som en kvalitet, har jeg faktisk et 
godt øje til! Med den interesse, 
som jeg (og mange i min genera-
tion, tror jeg) har haft for SB, ser 
jeg udmærket godt visse væsentli-
ge overspring. For mig står det ret 
klart, at Louise Zeuthen fi k dette 
opportune opdrag imod at træde 
let – herunder som sagt at holde 
sig væk fra at beskrive SB’s liv ef-
ter det fyldte fyrretyvende år. Men 
der er sandelig også væsentlige la-
kuner i beskrivelsen af hendes liv 
før de fyrre! 

To udeladelser
De to væsentligste udeladelser i 
beskrivelsen af betydningsfulde 
relationer, som jeg syntes burde 
have været behandlet anderledes 
dybtgående er: 1) Forholdet til Su-
zanne Brøggers lidt yngre søster 
(det man kalder en pseudotvil-
ling), Barbara Brøgger (børne-
bogsillustrator). Denne søster har 
Suzanne Brøgger et meget kompli-
ceret forhold til. Hvis man læser 
Jadekatten, som efter min mening 

egentlig er Suzanne Brøggers egen 
selvbiografi  på det tidspunkt, hvor 
den blev skrevet, er det forfærde-
ligt, hvordan lillesøsteren bliver 
kaldt for »Myren« og i høj grad be-
røvet værdighed i skriften. Hun 
er dette barn, der slider og slæber 
for at holde sammen på stumper-
ne af sin vildt dysfunktionelle fa-
milie. Netop i forhold den tidlige 
familiehistorie kommer Zeuthens 
nænsomhed til sin ret. For det 
lykkes fi nt at skildre, hvilken al-
vorligt socialt belastet familie, Su-
zanne Brøgger reelt vokser op i, 
når de eksotiske iscenesættelser 
ryddes væk. Men det burde jo ikke 
kvalifi cere søsteren til at mod-
tage Suzanne Brøggers ufortyn-
dede foragt. Den samme egentlig 
uformidlede fj endtlighed imod 
søsteren lige fra barnsben fremgår 
visse steder i Zeuthens biografi , 
men kun sporadisk som citater fra 
dagbogen og der gives ikke noget 
bud på, hvordan vi skal forstå for-
holdet. Som sagt modtager hun 
adskillige ufl atterende beskrivel-
ser i forfatterskabet, uden at man 
forstår, hvad søsteren egentlig har 
gjort SB. Men Barbara Brøgger har 
i tidens løb taget afstand fra SB’s 
brug af familiehistorien. I Loui-
se Zeuthens bog får man fat i fl i-
gen af dette modsætningsforhold, 
som jeg ville vurdere som væren-
de væsentligt at trænge ind i, hvis 
man skal forstå SB’s liv. Men der 
kradses kun i overfl aden – og så 
accepterer Zeuthen at forlade em-
net igen. Det synes jeg ikke, at en 
biograf skal gøre!   

2) Jeg betragter det som en al-
vorlig mangel ved biografi en, at 
vi stort set ikke får historien om 
det (i forhold til forfatterskabet på 
det tidspunkt) mest betydnings-
fulde, brydefulde og omvæltende 
forhold til en mand. Ham, Brøg-
ger kender, imens hun skriver Fri 
os fra kærligheden. Forholdet til 
hvem hun, sammen med det ero-
tiske frihedsprojekt, gør heftigt og 
smertefuldt op med i Ja: Hjerteki-
rurgen »Sigge«. Manden døde så 
vidt jeg ved tragisk ret kort efter 
at Ja var udkommet. Ikke fordi jeg 
ønsker at ansvarliggøre Suzanne 
Brøgger for et sådant forløb i et 
andet menneskes liv(!) Men det 
skriger jo både på en beskrivelse 
og en fortolkning og ingen af de-
lene får vi. Og det kunne jeg da 
have på fornemmelsen måske er 
en af de måder, Louise Zeuthen 
skal please SB for at få lov til at 
skrive hendes biografi . Jeg gætter. 
Men faktum er i hvert fald, at det 
mangler! 

Jeg mener, at Louises Zeuthens 

biografi  om Suzanne Brøgger ikke 
i tilstrækkelig grad går i dybden 
med at fortolke kompleksiteterne 
i Suzanne Brøggers historie. F.eks. 
berøres det stort set heller ikke, at 
SB’s elsker fra den pure ungdom 
helt frem til at Ja udkommer, den 
franske overklassediplomat, Phi-
lippe Baude trods alt er gift – og er 
der slet ikke en historie i det? Bau-
des kone glimrer i hvert fald i det 
store og hele ved sit fravær i skil-
dringen. 

Andre regler?
Der er blevet gisnet om, hvad 
grunden dog kunne være til, at SB 
ønsker biograferingen af sit livs-
løb standset ved det fyrretyvende 
år. For mig forekommer det fuld-
kommen indlysende: Brøgger har 
et barn, en ægtemand, et parfor-
hold og et familieliv at beskytte. 
Man skulle jo være lavet af sten, 
hvis man ikke godt kunne forstå 
det! Spørgsmålet er bare, om det 
er hensyn, der tæller i forhold til 
litteraturen og kunsten? Og kan 
SB gøre krav på at blive behandlet 
efter andre regler end dem, hun 
selv stiller op? 

Jeg ved godt, at det repræsen-
terer SB’s historie efter det fyldte 
fyrretyvende år og derfor er off  
limit for Zeuthen som biograf. 
Men, kære læsere. Hvis I interes-
serer jer for hvilke erfaringer med 
ægteskabet, Suzanne Brøgger har 
gjort, skulle I læse Linda Evange-
lista Olsen (kattebogen). Og Et frit 
og muntert lig og Sølve. Men læs 
dem allegorisk og få ganske kon-
troversielle oplysninger om det 
ægteskab, SB jo faktisk endte med 
at sige »ja« til. Dette for himlens 
skyld ikke for at udråbe denne 
individuelle mand til en »forbry-
der« på parforholdsområdet. Men 
han kommer til at inkarnere nogle 
fæle patriarkalske strukturer.  

Således siger SB faktisk ganske 
kontroversielle ting i sit sene for-
fatterskab om parforhold og kvin-
deliv. Men ekstremt krypteret! 
Every woman for herself. 

Nej, SB påtager sig i hvert fald 
ikke et pædagogisk projekt. Og det 
behøver hun jo som kunstner og 
intellektuel kulturkritiker heller 
ikke. Men jeg mener, at ansvaret 
for ikke at udsige teksternes be-
tydning, må ligge på litteraterne. 
Og her gælder »respektfuldhed« 
ingen vegne.  

kultur@information.dk

Jette Hansen er mag.art. og forfatter

Hankeløs krukke?
Louise Zeuthens biografi  om Suzanne Brøgger går ikke i tilstrækkelig grad i dybden med at fortolke 
kompleksiteterne i Suzanne Brøggers historie. Der er tydeligvis emner, der har været ’off  limit’ for Zeuthen

Louise Zeuthens roste biografi , 
’Krukke’ er som bekendt blevet 
til ud fra Suzanne Brøggers 
eget valg af biograf og under 
den udtrykkelige betingelse, at 
livsløbet kun måtte beskrives til 
det fyldte fyrretyvende år. 
Privatfoto: tilhørende Suzanne 
Brøgger, trykt i ’Krukke’

entydig udgave af ægteskabsop-
gøret i krukken, og lagde mindre 
mærke til de fi ktive krumspring 
og selvafslørende iscenesættel-
ser. Mellem disse læsere var der 
nok et par, der følte et stik af svig 
over, at Brøgger siden faldt til pat-

ten og blev både gift og mor. Er 
man, som Zeuthen og jeg selv, 
vokset op efter ’68, forholder man 
sig måske mere afslappet til dette 
forhold. Men Brøggers kønspoliti-
ske dagsorden var aldrig entydig. 
Da hun som 15-årig kastede sig 

ud i den seksuelle frigørelse med 
en ældre mand, var hun ikke bare 
kønsmoden, men også så intel-
lektuelt moden, at hun i sin dag-
bog beskrev, hvordan en absolut 
forestilling om ’natur’ kan blive 
værktøj for magtudøvelse, uanset 
om naturligheden går på lystens 
frie rasen eller på kernefamili-
ens snævre forventningshorisont. 
Enhver frihed kan rumme et nyt 
fængsel. Man slipper altså ikke for 
at tænke selv, uanset hvilken mo-
del, man vælger. 

Ny generation
Brøgger sætter en tyk streg un-
der det simple faktum, at så snart 
der er et blik, er der også en isce-
nesættelse. Hun indtager kvin-
de-forfatter-rollen med en de-
termination, så vi bliver pinligt 
bevidste om, hvor besynderlig 
en konstruktion, den er, og hvor 
mærkeligt, det er, at vi bliver ved 
at forsøge at naturliggøre den. Og 
heri baner Brøgger vej for en ny 
generation af kunstnere. For ek-
sempel Christina Hagen, som i sit 
body double-projekt på ny under-
søger de asymmetriske strukturer 
i forfatterfi gurens iscenesættelse. 
Hagen holder samtidig Brøggers 
fane højt udi litterær kønsunder-
søgelse. »Alle de kvinder der ko-
pulerer for husfredens skyld er 
voldtægtsofre«, står der i Fri os fra 
kærligheden. I Boyfrind fremvi-
ser Hagen lighederne mellem al-
mindelige kvinder i almindelige 
parforhold, og de prostituerede, 
som samme kvinder har allermest 
ondt af. Ved at minde os om ube-
hageligheder, vi stiltiende er ble-
vet enige om at glemme, indtager 
hun øretævernes holdeplads som 
Suzanne Brøgger i sin ungdom. 
Hun er en af dem, der fortsætter 
Brøggers rejse væk fra det pæne 
og polerede mod alt det, vi ikke 
har lyst til at tale om. Både Brøg-
ger og Hagen er åbne og undersø-
gende i deres praksis, taler ikke 
i kategoriske statements, og for 
at værdsætte dette, må man leve 
med den rullende undergrund, 
hvor intet lader sig afsløre en gang 
for alle.

kultur@information.dk

Solveig Daugaard er født 1977, cand.
mag. i litteraturvidenskab fra KU og 
Ph.d.-studerende

Der er nok et par læsere, der følte et 
stik af svig over, at Suzanne Brøgger 
med tiden faldt til patten og blev 
både gift og mor. Men er man vokset 
op efter ’68, forholder man sig måske 
mere afslappet til dette forhold, 
skriver Solveig Daugaard. 
Privatfoto: tilhørende Suzanne Brøgger, 
trykt i ’Krukke’

Jette Hansens indlæg 
i BØGER fredag den 
21. november 2014
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